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Rik XIX (XXXIII)

NASZYM ZDANIEM

„Nastrój
— Modlę się wtedy, kiedy mam do tego nastrój.
— Idę do kościoła, gdy odczuwam potrzebę.
— Najbliżej Boga czuję się na łonie natury — w górach, w lesie, nad
brzegiem morza.
Bardzo często można usłyszeć podobnie sformułowane zdania, na pierwszy
rzut oka całkiem sensowne.
Staramy się za pomocą różnych środków — barw, światła, mroku, muzyki,
ciszy, kształtów — wywoływać odpowiedni do modlitwy nastrój. Taki za
pewne cel przyświecał architektowi projektującemu kaplicę do medytacji
w nowojorskim budynku ONZ: niewielka mroczna salka, kilka miękkich
taboretów, cisza, w środku sześcian, na który pada wąski strumień świa
tła. Hałas, niepokój, zmęczenie, ruch — rozpraszają myśli, utrudniają sku
pienie, znalezienie potrzebnego nastroju. Iść do kościoła bez poczucia po
trzeby? Z przyzwyczajenia, dla zachowania pozorów, zadośćuczynienia wy
mogom tradycji, obyczaju albo, co gorsza, pod przymusem, w obawie przed
karą?
Na szczycie góry, skąd widać mniej ziemi a więcej nieba, może się zda
wać, że tam bliżej do Boga. Albo w lesie, wśród łagodnego szumu wiatru,
skrzypienia pni sosnowych, śpiewu ptaków, w samotności myśli płyną gdzieś
daleko, bez przeszkód... To wszystko prawda.
Dlaczego więc zacytowane na wstępie trzy zdania miałyby być sensowne
tylko na pierwszy rzut oka?
Na treść wypowiadanego przez nas zdania składają się nie tylko słowa
o określonym znaczeniu, ale również inne czynniki, które możemy nazwać
kontekstem naszej wypowiedzi. Znaczenie zdania zależy od kontekstu,
w jakim się znajduje; oderwane od kontekstu nie ma sensu, bo może zna
czyć jedno, albo coś zupełnie przeciwnego, daje się interpretować w sposób
zupełnie dowolny, ciągnąć w każdą stronę, jak guma do żucia.
Weźmy przykład naszych trzech zdań. Ktoś uważa modlitwę za ważny
czynnik swego życia, jest wyćwiczony w modleniu się, nigdy tego nie robi
bez skupienia, drażni go często obserwowane „klepanie pacierzy”, wykony
wane jakby dla odfajkowania powinności (na przykład odklepana modlit
wa przed jedzeniem). Gdy ktoś taki mówi: modlę się wtedy, kiedy mam do
tego nastrój, wyraża zupełnie inną treść niż ktoś inny, kto modli się tylko
od przypadku do przypadku, albo i wcale, kto ciągle czeka na jakiś bliżej
nieokreślony „nastrój” i posługuje się tym zdaniem jako wymówką (przed
sobą i innymi).
Ktoś szuka prawdy, chce słuchać Słowa, uczestniczyć w społecznej modlit
wie, mieć dokoła siebie braci i siostry, razem z nimi sławić Boga i wyzna
wać publicznie swoją wiarę. Jeśli dostrzega chęć zachowania pozorów, za
dośćuczynienia tradycji, co gorsza przymus, powie słusznie, że idzie do koś
cioła, gdy odczuwa potrzebę. To samo zdanie nabierze zupełnie innego
znaczenia w ustach człowieka, który pochłonięty różnymi sprawami, w koś
ciele nie pokazuje się całymi miesiącami, wprawdzie uważa siebie za czło
wieka wierzącego, ale posługuje się zgrabnym zdaniem jako wymówką
(przed sobą i innymi).
Ktoś wrażliwy odczuwa przypływ nastroju pod wpływem majestatu gór
skich turni, uroku rozległych pól, głosów natury, którymi rozbrzmiewa leś
na cisza. Budzi się w nim potrzeba kontaktu z Bogiem, gdy odnosi wraże
nie Jego bliskości. Inne znaczenie ma to dla człowieka znajdującego jeszcze
jedno potwierdzenie swej drogi życiowej, umacniające jego przekonania,
wzbogacające wewnętrzne doświadczenie, a inne dla człowieka poddającego
się przelotnemu wrażeniu i tym wrażeniem posługującego się jako wymów
ką (przed sobą i innymi).
Trzy przytoczone zdania mają tylko pozory zdań sensownych, ponieważ
są oderwane od kontekstu, od sposobów życia, wiary, przekonań człowieka
je wypowiadającego. Takie i im podobne zdania słyszymy często, gdy pa
dają z ust konkretnych osób. Niestety, zwykle nie są to mądre konkluzje
wygłaszane w wyniku głębokich przeżyć i przemyśleń, tylko puste frazesy,
wymówki, które mają uspokoić własne sumienie, usprawiedliwić przed
ludźmi.
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CO

W NUMERZE?

K rótki jest w tym roku k a rn a 
w ał — 11 lutego zaczyna się okres
pasyjny i dlatego już teraz zam ieś
ciliśm y m ateriały z tym okresem
zw iązane. K azanie pt. Szansa (s. 3)
n aśw ietla istotę grzechu i ukazuje
szansę zbaw ienia, k tó re obiektyw 
nie w ydarzyło się przez ofiarę Je z u 
sa n a krzyżu. Ja k i jest sens słowa
„zbaw ienie” próbujem y
w yjaśn ić
w arty k u le Co to znaczy zbawienie
(s. 5), pow ołując się na grecki te r 
m in soteria.
Do reflek sji pasyjnej p roponujem y
też arty k u ł pt. Nastrój, w rubryce
Naszym zdaniem (s. 2), gdzie zasta
naw iam y się nad niektórym i zd a
niam i
m ającym i
u sp raw ied liw ić
niesystem atyczną m odlitw ę i n ie re
g ularne chodzenie do kościoła.
Z zagadnień ekum enicznych p rzy 
gotow aliśm y
przede
w szystkim
om ów ienie dziesięcioletniej d ziałal
ności
w atykańsko-genew skiej
W spólnej G rupy Roboczej, która
została
pow ołana przez
Kościół
R zym skokatolicki i Ś w iatow ą Radę
Kościołów po wizycie w G enew ie
przew odniczącego
w atykańskiego
S ek reta riatu do S praw Jedności
C hrześcijan, kard. A ugustyna Bea.
A rty k u ł (s. 7) został napisany przez
K arola K arskiego, specjalistę spraw
ekum enicznych,
który
niedaw no
opublikow ał książkę pt. „Dążenia
ekum eniczne
we
w spółczesnym
św iecie”. O książce napiszem y osob
no. E kum enii krajo w ej dotyczy a r 
ty k u ł Tadeusza D ordy na temat
ekumenicznego obozu młodzieży w
Hajnówce, którego uczestnicy po
m agali przy budow ie nowego koś
cioła praw osław nego (s. 11).
T rzynasty odcinek O Biblii przyno
si w iadom ości na tem at Księgi K ro
nik (s. 10). W dziale Wśród książek
(s. 13) dajem y recenzję nowej
książki ks. M. M alińskiego — Nasz
chleb powszedni. Przegląd ekume
niczny — s. 14.

N A S Z A

O K ŁA D K A :

K r z y ż , n a rz ę d z ie h a ń b ią c e j m ę 
k i, s ta ł się d z ię k i J e zu s o w i z n a 
k ie m z b a w ie n ia d la całego g lo 
b u zie m sk ie g o .

KS. BOGDAN TRANDA

Szansa
B y liś c ie u m a r li p rz e z u p a d k i i g rz e c h y w asze... Ł a s k ą z b a w ie n i
jesteście p rz e z w ia r ę i to n ie z w a s ; B o ż y to d a r. N ie z u c z y n 
k ó w , a b y się k to n ie c h lu b ił.
Jego b o w ie m d z ie łe m je s te ś m y ,
s tw o rz e n i w C h ry s tu s ie Jezu sie do d o b ry c h u c z y n k ó w , do k tó 
ry c h p rz e z n a c z y ł nas B óg, a b y ś m y w n ic h c h o d z ili.
Ef. 2:1.8—10

W okresie pasyjnym staramy się szczególnie
skoncentować, zastanowić nad sobą samym. W
obliczu ofiary, jaką Jezus złożył ze swego życia,
zestawić to, co robimy i myślimy, z tym, co zro
bił dla nas Jezus. Jest to okres refleksji nad znikomością ludzkiego życia, którą z wielkim tru
dem i niechęcią sobie uświadamiamy. Zwykle
jesteśmy raczej pełni entuzjazmu i podziwu dla
siebie, dla całej ludzkości z powodu wielkich
osiągnięć ludzkiego umysłu.
Nie patrzmy jednak na te sprawy zbyt jedno
stronnie. To prawda, że człowiek jest koroną
stworzenia i że wiele osiągnięć ludzkiego ge
niuszu służy nam na co dzień, ale spojrzyjmy
na dziwne zjawisko — cokolwiek, nawet naj
lepszego, człowiek zrobi, jest napiętnowane ja
kimś skażeniem. Wszędzie wokół nas widać te
go przejawy — ziemia, powietrze, woda —
wszystko nosi na sobie ślady działalności czło
wieka, ślady, które napełniają trwogą. A czy
nasze serce, nasza dusza nie noszą na sobie śla
dów skażenia, znamion tego, że coś niedobrze
się z człowiekiem dzieje? My, chrześcijanie,
nazywamy to zjawisko zupełnie jednoznacz
nie — grzechem. O tym właśnie mówi ap. Pa
weł: byliście umarli przez upadki i grzechy
wasze. O grzechu myślimy i mówimy niechęt
nie, chociaż jest on bardzo mocno zakorzeniony
w naszym życiu. Każdy z nas doskonale zna to
zjawisko. Nie tylko zresztą my, ludzie wierzą
cy; zna je, bo musi znać, każdy człowiek, każ
dy, kto choć trochę zastanawia się nad swoim
życiem, nawet jeśli tego zjawiska nie nazywa
tak samo.
Cóż to takiego — grzech? Mówimy o grzechu,
o grzesznym życiu i od tego ciągłego powta
rzania nawet zupełnie oczywiste pojęcia prze
stają w naszej wyobraźni przybierać konkretne
kształty. Przestajemy rozumieć, co one znaczą.
Warto wiedzeć, że gdy Paweł pisał po grecku
swoje listy, to używał słowa hamartia. Co zna
czyło dla ówczesnych ludzi, gdy mówili hamar
tia? Było to słowo nie związane ze sprawami
wiary. Kiedy strzelec napinał łuk, posyłając
strzałę do celu i nie trafiał, mówiło się hamar
tia. My byśmy po polsku powiedzieli — pudło.
Moglibyśmy więc sprawę grzechu postawić tak:
spudłowaliśmy w życiu, nasze życie rozminęło
się z celem, nie jest tym, czym być powinno,
nie trafiliśmy ,,w dziesiątkę” Kiedy Paweł mówi o upadku, to używa sło

wa oznaczającego fałszywy krok, pośliźnięcie
się, upadek, albo człowieka, który z drogi zszedł
na manowce. Czy to pozwala nam uchwycić, na
czym rzecz polega, czym w istocie swojej jest
grzech? A grzech bardzo silnie odciska się na
naszej duszy. Niekiedy nie zdajemy sobie z tego
dokładnie sprawy, że nie posuwamy się po tej
drodze, która nas doprowadzi do celu. Odbija
się to na naszej duszy, na całej naszej postawie,
na całej naszej osobowości. Grzech wypacza na
szą duszę.
Psychologowie twierdzą, że wszystko, co robi
my, mówimy, myślimy, głęboko odciska się na
naszej psychice. Na powierzchni świadomości
pozostaje niewielka część tych wrażeń, przeżyć,
tego, co do nas z zewnątrz dotarło. Większość
doznań schodzi głębiej, w podświadomość i nie
zdajemy sobie sprawy z tego, co w nas tkwi, ile
to rzeczy, spraw, myśli odkłada się w podświa
domości. Przypomnijmy sobie, jak często świa
domie i usilnie staraliśmy się o pewnych rze
czach zapomnieć. O tym, co dobre? Chyba nie!
Raczej o tym, co nas drażni, niepokoi, o tym,
co jest złe. I w ten sposób na dnie duszy po
wstaje swoisty śmietnik, którego wyziewy ją
zatruwają. Podobno — jak twierdzą psychologo
wie — żadnego przeżycia człowiek nie zapomina.
Grzech nie pozostaje bez śladu. Niektórzy lu
dzie przeżywają bardzo ciężkie załamania, wpa
dają nawet w chorobę i wyleczenie polega na
tym, żeby z podświadomości do świadomości
wydobyć to, co tam głęboko drąży chorego.
Grzech — zło w naszym życiu — wypacza naszą
duszę.
Grzech wypacza także wolę. Najpierw odczuwa
my opór wobec tego, co złe; kiedy pierwszy raz
stajemy przed decyzją, odczuwamy lęk, bo wie
my, że określony krok jest zakazany i obawia
my się przekroczyć barierę. Pierwszy krok jest
bardzo groźny, bo każdy następny jest o wiele
łatwiejszy. Później nawet to, czego początkowo
obawialiśmy się, zaczyna sprawiać nam przy
jemność, pojawia się pożądanie, któremu już
bardzo trudno stawić opór. Po pewnym czasie
pragnienie miłych, przyjemnych przeżyć zaczyna
dominować nad wolą. Pożądanie jest cechą wro
dzoną człowieka i polega na pragnieniu zwłasz
cza rzeczy zakazanych, złych. Poddanie się tym
pragnieniom prowadzi nieuchronnie do kata
strofy, do wypaczenia duszy, do wypaczenia i
uśmiercenia woli.
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Można tu przytoczyć na świadectwo zdanie
Oskara Wilde’a, jednego z najwybitniejszych
umysłów X IX wieku, człowieka niezwykle cza
rującego. Popadł on w perwersyjną, występną
pokusę, która doprowadziła go do więzienia
i hańby. Wtedy napisał książkę pt. ,,De profundis” , a w niej następujące zdania: ,,Bogowie
obdarzyli mnie prawie wszystkim, ja zaś dałem
się wciągnąć w długie okresy bezsensownych,
zmysłowych przyjemności. Znużony przebywa
niem na szczytach, celowo schodziłem na dno
w poszukiwaniu nowych doznań. Czym para
doks był dla mnie w sferze myśli, tym perwersja stała się w sferze namiętności- Coraz mniej
troszczyłem się o innych ludzi, korzystałem z
każdej okazji, która mogła mi sprawić przyjem
ność i szedłem dalej. Zapomniałem o tym, że
najmniejsza czynność dnia powszedniego rozwi
ja albo niweczy charakter i że dlatego to, co
człowiek zrobi w ciemnej komorze, pewnego

dnia będzie musiał
wykrzykiwać na dachu.
Przestałem nad sobą panować. Nie byłem już
sternikiem mojej duszy, której zresztą wcale nie
znałem. Pozwoliłem, żeby rozkosz całkiem nade
mną zapanowała. Doprowadziłem się do strasz
liwej hańby” .
Świadectwo człowieka, który wiele
gorzkich
chwil przeżył, warte jest chyba naszej reflek
sji. Katastrofy życiowe różnych ludzi mogą nam
dać bardzo cenną lekcję.
Okres pasji, kiedy zastanawiamy się nad linią
naszego życia, powinien przebiegać pod kątem
widzenia naszej duszy. Ale przecież nowej du
szy nikt nam nie da, nawet sam Jezus. On ją
oczyszcza, obmywa, daje nam nowe siły, jak no
we skrzydła dla orła. Daje nam nowe siły, abyś
my mogli stawiać opór złu — a wtedy już nie
my działamy, tylko On działa w nas.
Głównym motywem zwiastowania pasyjnego,
a właściwie całego ewangelicznego poselstwa,

Litania
Jezu, najlepszy przyjacielu ludzi,
Jezu, najjaśniejsza ścieżko życia,
Jezu, najprostsza drogo duszy,
Jezu, gwiazdo najlepszych chwil w życiu,
Jezu, drogowskazie rozstajów
Bądź ze mną zawsze.
Jezu, schylający się do dobra naszej duszy,
Jezu, kryjący się przed ziem naszych serc,
Jezu, niszczący wszelkie zło
Nie odchodź.
Jezu, znawco moich win i smutków,
Jezu, wybawicielu z trwogi,
Jezu, zstępujący w ciszę serca,
Jezu, mówiący słowa przedziwne,
Jezu, zsyłający obietnice w godzinach łaski
Bądź ze mną zawsze.
Jezu, Bracie, który kochałeś,
Jezu, Bracie mój, który cierpiałeś,
Jezu, Bracie mój, który walczyłeś,
Jezu, Panie mój, któryś zwyciężył
Bądź ze mną zawsze.
Najgorętszą miłość moją dla Ciebie,
Niezgłębioną wdzięczność moją,
Dobrą wolę moją,
Pokorę moją,
Serdeczny wstyd mój,
Nadzieję moją,
Łzy i modlitwy całego życia,
Wspomnienie łaski i radości
Przyjmij Chryste.
Pomóż mi Panie, abym prawdę prawdą,
a zło widział złem,
Abym nie kłamał sobie
ku uciesze namiętności i pychy,
Abym nigdy nikomu nie odebrał szczęścia,
ani chleba, ani dobra,
Abym nie umniejszył szczęścia i pokoju
tym, których mi dałeś pod ten sam dach,
Abym nie marnował godzin,
bo wszystkie są własnością duszy,
Aby w domu moim
wszystkim ludziom i Tobie, Chryste, dobrze było.
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jest zbawienie z łaski Boga. Bóg w łasce swojej
przychodzi do nas i daje nam Jezusa- Jesteśmy
odkupieni, oczyszczeni, odrodzeni. Nam zaś po
zostaje tylko uznać fakt, który się wydarzył,
przyjąć wyciągniętą do nas dłoń, zaakceptować
to, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że
Bóg tę największą ofiarę z życia swojego Syna
złożył, abyśmy mogli być odkupieni. Jest to
dar od Boga, na który nie zasłużyliśmy. Ale jest
to dar dlatego nam ofiarowany, że jesteśmy Bo
żym dziełem, że jesteśmy w Chrystusie stworze
ni do dobrych uczynków i przez Boga do nich
przeznaczeni.
Jeśli potrafimy żyć dobrze, kierować się tym,
co słuszne, to dlatego, że On nam to umożliwia,
On nami kieruje, a my poddajemy się pod Jego
kierownictwo i jesteśmy Mu wdzięczni za to, co
dla nas uczynił. Jezus nie daje nam nowej du
szy. Wszystko, co się stało, jest w niej zarejes

trowane. On ją oczyszcza od poczucia winy,
uwalnia nas od ciężaru, wydobywa z podświa
domości na powierzchnię rzeczy ukryte, pozwa
la nam uświadomić sobie wielkość grzechu i na
szą własną winę. Jeśli przyczynę naszego zła
manego życia wydobędziemy na powierzchnię,
możemy być uleczeni. Kiedy świadomość grze
chu znajdzie się na powierzchni, kiedy nie od
pychamy od siebie myśli o tym, że nasze życie
jest chybione, o tym, co to jest n a s z grzech,
to mamy szansę na uratowanie i zbawienie. Ma
my szansę, ale jeszcze nie samo zbawienie. Zba
wieni jesteśmy wtedy, gdy wiarą uchwycimy
się tego faktu, że Jezus Chrystus jest naszym
Zbawicielem, gdy całkowicie zawierzymy Bo
gu, gdy całkowicie zaufamy Jemu, że On jest
Miłością, że On chce naszego dobra, że jesteśmy
Jego dziełem, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy
stworzeni do dobrego życia, dobrych uczynków,
bo sam Bóg do tego nas przeznaczył.

C o to z n a c z y „ z b a w ie n ie ”
Niektóre słowa
używane
przez chrześcijan
mają w uszach współczesnego człowieka zna
czenie wyłącznie lub prawie wyłącznie sakral
ne, kultowe. Co więcej, bywają rozumiane w
bardzo wąskim, niekiedy nawet wypaczonym,
zakresie.
Weźmy jako typowy przykład słowo z b awienie.
Każdy natychmiast
będzie w ie
dział, że chodzi o pojęcie religijne. Gdybyśmy
pierwszą z brzegu osobę, niekoniecznie przy
znającą -się do wiary, zapytali, co rozumie pod
słowem ,,zbawienie” , niechybnie usłyszelibyś
my mniej więcej taką odpowiedź: „życie wiecz
ne w niebie” , albo: „nagroda w niebie za dobre
życie na ziemi” , albo: „jakieś religijne przeko
nanie o życiu po śmierci” . Możemy sobie spra
wę uprościć i zamiast pytać przypadkowe oso
by, sięgnąć po słownik języka polskiego, gdzie
znajdziemy taką oto
definicję:
„w g nauki
chrześcijańskiej: wieczna szczęśliwość
duszy
po śmierci” i — jako przykład zastosowania —
następujące zdanie: „Troszczyć się o zbawienie
duszy” . Bardzo rzadko posługujemy się tym
słowem w sprawach codziennych, jak na przy
kład w takim zdaniu: „W tej sytuacji nie w i
dzę dla siebie zbawienia” . Częściej jeszcze w y 
stępuje forma czasownika, w takich utartych
zwrotach, jak: „T e pieniądze i tak nas nie zba
wią” . Co ciekawsze, w jednym i drugim przy
padku odnosimy wrażenie, jak gdyby te sło
wa zostały zapożyczone z języka religijnego.
Prawda wygląda
akurat
odwrotnieDla
określenia pewnych pojęć religijnych posłu
gujemy się słowami wziętymi z życia codzien
nego, które stopniowo nabierają charakteru sa
kralnego i w końcu zaczyna się nam zdawać,
że pewne wyrazy
albo zwroty są bardziej
uroczyste, namaszczone i że te właśnie są od
powiednie do używania w kościele, a inne,

zbyt codzienne, nie powinny trafiać na kazal
nice ani do tekstów „nabożnych” . Język co
dzienny jest żywy, giętki, zmieniający
się.
Pewne słowa wychodzą z użycia i trwają już
tylko w niektórych zwrotach. Język kościelny,
o wiele bardziej statyczny, zachowuje dawne
wyrazy i zwroty, zwłaszcza gdy określają ja
kieś pojęcia religijne. W ten sposób urywa się
związek języka kościelnego z językiem
co
dziennym, a rozdźwięk staje się tym głębszy,
im życie kościelne jest dalsze od życia codzien
nego. Można dostrzec wyraźną zależność mię
dzy obiema sprawami i wyrazić ją przy pomo
cy proporcji — tak się ma język kościelny do
języka codziennego, jak życie Kościoła do ży
cia powszedniego. Innymi słowy, jeżeli Koś
ciół interesuje się sprawami codziennego ży
cia, jeżeli tkwi w problemach, którymi żyją
ludzie, wtedy posługuje się też językiem dla
ludzi bliskim i zrozumiałym.
„Zbawić” , „zbawienie” — to były kiedyś sło
wa potoczne i dlatego Mały Słownik Języka
Polskiego jako pierwsze
znaczenie
podaje:
„uratować, ocalić, uchronić, wybawić, wyzwo
lić” i „rzeczownik od czasownika zbawić — to,
co ratuje, wybawia od czego” . Za chwilę prze
konamy się, że prawie identyczne znaczenie
ma to słowo w tekstach biblijnych. Chcemy w
tym artykule omówić biblijne znaczenie tego
pojęcia, przy czym nacisk położymy głównie
na Nowy Testament.
Gdzie w polskim tekście
spotykamy słowo
„zbawienie” , tam w greckim występuje soteria,
a gdzie spotykamy „zbawić” , tam występuje
greckie sodzein. W klasycznej grece
soteria
znaczy tyle co „wyzwolenie” , „zachowanie” ,
„ratunek” . Można było tym słowem określać
powrót do domu po długiej nieobecności, albo
też sposób zabezpieczenia, środki bezpieczeń
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stwa, jakie się przedsiębierze w chwilach nie
pewnych. W tekstach odczytywanych z papi
rusów słowo to najczęściej znaczy po prostu
„zdrowie fizyczne” . Będzie rzeczą interesującą
przyjrzeć się teraz, w jakim znaczeniu słowo
soteria zostało użyte w greckim przekładzie
Starego Testamentu, w tzw. Suptuagincie. Była
to przecież księga, którą żyło bardzo wielu
pierwszych chrześcijan. Kościół posługiwał się
nią jako swoją Biblią zanim jeszcze -powstał
Nowy Testament i na niej formował swój ję
zyk i pojęcia.
Najprostsze znaczenie słowa soteria to „ogól
ny spokój i bezpieczeństwo” . Gdzie jest wielu
doradców, tam jest soteria (Przyp. 11:14), Jó
zef obiecuje, że w czyim worku nie znajdzie
swojego kubka, ten wróci do domu w soteria
(Gen. 44:17).
Soteria to również uwolnienie od kłopotu albo
— w szczególności — uwolnienie od wroga.
Psalmista ufa Bogu, który jest jego soteria. To
samo słowo oznacza uwolnienie od Filistynów
(Sędz. 15:18), od Ammonitów (I Sam. 11:9.13),
od Syrii (II Król. 13:5), od Egiptu (II Kron.
12:7), od Moabu (II Kron. 2:17), mówi ono o
tym, jak Bóg wyzwalał swój naród od wrogów
przez cały ciąg jego historii.
Szczególnego znaczenia nabiera słowo soteria
przy przejściu Morza Czerwonego. „Pozostań
cie — mówi Mojżesz — na swoim miejscu, a
zobaczycie soteria Pana, które zgotuje nam
dzisiaj” (Exod. 14:13). Każde wybawienie było
soteria
Pana, ale wybawienie nad Morzem
Czerwonym było soteria w całym tego słowa
znaczeniu. Tutaj ujawniła się ręka Boża w
całej swej chwale i w całej mocy. Niekiedy
użyto w Septuagincie słowa soteria w znacze
niu eschatologicznym, to znaczy, że w pełni
zrealizuje się ono dopiero w przyszłości, a nie
na tym świecie (Izaj. 45:17, 52:10, Jer. 3:23).
Jak z tego widać, autorzy nowo testamentowi
odziedziczyli słowo soteria z całym bogactwem
jego treści, mówiącej o mocy Boga, który w y 
bawia, ratuje, zachowuje, przewiduje.
W Nowym Testamencie występuje to słowo
nie mniej niż 150 razy, w tym ponad 100 razy
w formie czasownikowej, z czego wynika, że
autorzy pism nowotestamentowych intereso
wali się nie tyle samą ideą zbawienia, ile
f a k t e m zbawienia, dokonanym przez Jezu
sa Chrystusa. Posługiwali się jednak słowem
soteria w znaczeniu zwyczajnym, zgodnym z
potoczną greką, kiedy mieli na myśli np. w y 
bawienie od nieprzyjaciół (Łuk. 1:69.71, Dz.
7:25), albo fizyczne zdrowie i bezpieczeństwo,
jak w przypadku rozbicia się statku, na któ
rym płynął Paweł (Dz. 27:30.34), czy budowa
nie przez Noego ańki dla uratowania
siebie
i rodziny z potopu (Hebr. 11:7).
W bardzo wielu tekstach chodzi o pomoc w
niebezpieczeństwie, o ratowanie
życia (Mat.
8:25, 14:30, 27:40.42.49, Mar. 3:4, Łuk. 6:9, Jan
12:27, Dz. 4:9, 14:9). Warto zauważyć, że w
większości przypadków, tym, który bezpośred
nio daje pomoc, jest Jezus. On ratuje uczniów
w czasie burzy na morzu, On podaje rękę to
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nącemu Piotrowi, ale nie ratuje siebie od mę
ki krzyżowej. Nie dostrzegamy w Nowym Te
stamencie rozróżnienia między zbawieniem
duszy, a zbawieniem ciała. Człowiek stanowi
pełną całość, a choroba albo nagłe niebezpie
czeństwo nie zagrażają jakiejś cząstce człowie
ka, lecz całej osobie ludżkiej. I dlatego w zy
wanie Jezusa na pomoc jest zupełnie uspra
wiedliwione. Zresztą w wielu tekstach sodzein
znaczy po prostu „pomagać” . Pomoc, której
udziela Jezus człowiekowi w różnych sytuac
jach, nie jest taką zwyczajną pomocą, bo w
niej kryje się zapowiedź oczekiwanego, pow
szechnego i ostatecznego
zbawienia. Pomoc,
udzielana przez Jezusa w konkretnym przy
padku, potwierdza nadejście czasów eschatolo
gicznego zbawienia, (kiedy to sam Bóg zjawia
się człowiekowi na ratunek (Mat. 11:2-6, Łuk.
7:18-23).
Bóg w swej mądrości zaplanował dla człowie
ka soteria, a wykonanie tego planu powierzył
swemu Synowi. Bóg nie przeznaczył nas na
gniew, lecz na osiągnięcie soteria (I Tes. 5:9).
od początku wybrał nas do zbawienia (II Tes.
2:13), chce, aby wszyscy byli zbawieni (I Tym.
2:4). On sam więc nas zbawił (II Tym. 1:9).
Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł zbawić
grzeszników (I Tym. 1:15); nie przyszedł, by po
tępiać świat, ale go zbawić (Jan 3:17). Rola
Jezusa w zbawieniu jest zasadnicza, w nikim
innym nie ma soteria, przez nikogo innego —•
ani na niebie, ani na ziemi — człowiek nie mo
że być zbawiony (Dz. 4:12). On jest sprawcą,
główną przyczyną zbawienia (Hebr. 2:10, 5:9),
bez Niego nie może być mowy o soteria.
Tym
niemniej
Bóg
potrzebuje
ludzkich,
współpracowników. Jedynym pragnieniem Pa
wła było dążyć wszelkimi sposobami do zba
wienia Żydów (Rzym.
11:14) i innych ludzi
(I Kor. 9:22, 10:33). Tymoteusz ma pilnować
siebie i nauki, aby „zbawić” siebie i innych.
Kto nawróci grzesznika, ten „zbawi” jego du
szę od śmierci (Jak. 5:20). Jezusowi potrzeba
ust, które by w Jego imieniu
przemawiały,
r^k, które by w Jego imieniu działały, ludzi,
którzy by byli Jego posłami.
Głoszone przez chrześcijan orędzie jest „sło
wem zbawienia” , bo ukazuje ludziom dobrą
wolę Boga wobec nich (Dz. 13:26, Ef. 1:13), jest
„drogą zbawienia” , bo wskazuje ludziom ścież
kę prowadzącą do życia, a nie do śmierci (Dz.
16:17), jest „mocą zbawienia” , bo nie tylko na
kłada obowiązki, ale daje siły do ich wykona
nia, nie tylko wprowadza na właściwą drogę,
ale daje siły, by się na niej można było utrzy
mać (Rzym. 1:16). Celem działania chrześcijan
jest zbawienie (Rzym. 10:1, I Ptr. 1:9).
Często w Nowym Testamencie pojawia
się
słowo soteria bez żadnego bliższego określenia
ani wyjaśnienia, jako pojęcie dobrze wszystkim
znane, które nie wymaga specjalnego tłuma
czenia (np. Łuk. 19:9, Dz. 11:14, 16:30, I Kor.
3:15, II Kor. 2:15). Zdawałoby się, że i dzisiaj
powinno znaczenie tego pojęcia być zupełnie
jasne dla chrześcijan. Ale jest zupełnie inaczej:
gdy słyszymy ewangelię zbawienia,
musimy
sobie przypomnieć o co właściwie chodzi.

Pewne rzeczy już sobie wyjaśniliśmy, pozo
staje jeszcze powiedzieć, od czego właściwie
człowiek ma być zbawiony,
jakiego rodzaju
uwolnienie, wyzwolenie i ratunek obiecuje soteria. Zanim to uczynimy, przypomnijmy sobie
to, o czym już wspomnieliśmy, że słowo sodzein oznacza i zbawienie w sensie wiecznym,
i ratowanie człowieka, leczenie w sensie fi
zycznym. Chodzi o zbawienie
całkowite —
i duszy, i ciała.
Sprawy ciała ludzkiego obchodziły Jezusa w nie
mniejszym stopniu niż sprawy duszy,czemu da
wał wyraz karmiąc głodnych, przywracając śle
pym wzrok, lecząc chorych. Jezus wybawia od
choroby (Mat. 9:21, Łuk. 8:36 — w obydwu
przypadkach mamy słowo sodzein tłumaczone
jako „uleczyć,,).
Gdy uczniowie znaleźli się w niebezpieczeńst
wie, wołali o pomoc (Mat. 8:25, 14:30). Nie zna
czy to, że Jezus chroni przed każdym niebezpie
czeństwem i przed każdą szkodą, ale znaczy to.
że ten, kto się znajduje w Bożej soteria, wie, że
może być pewny nawet wtedy, gdy wszelka
pewność jest stracona, jest przekonany o tym,
że ani w życiu, ani w śmierci nic nie może go
oddzilić od Bożej miłości. Soteria jest uwolnie
niem od niebezpieczeństwa. W człowieku, który
zna Bożą soteria, wytwarzają się
ochronne
przeciwciała, które zapobiegają zakażeniu zgub
nymi wpływami otoczenia. Może się on nie oba
wiać brudu ludzkiej przewrotności. Soteria jest
wybawieniem od ulegania zgubnym wpływom,
wybawieniem od przewrotnego pokolenia (Dz.
2:40).
Jezus przyszedł ratować to, co zginęło (Mat.
18:11, Łuk. 19:10), ratować
człowieka przed
utratą życia i duszy. Jego zadaniem jest zawró
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cić człowieka z drogi śmierci na drogę życia.
Soteria jest ocaleniem przed zginięciem.
Jezus otrzymał swoje imię dlatego, że miał w y
bawić lud od grzechu (Mat. 1:21). Człowiek jest
niewolnikiem grzechu i o własnych siłach nie
może się spod jego władzy wyzwolić. Stosunko
wo łatwo mu stwierdzić, w jakim znajduje się
stanie, postawić sobie diagnozę, ale nie potra
fi sam się wyleczyć. Może tego dokonać jedynie
zbawcza moc Jezusa. Soteria jest wybawieniem
od grzechu.
Nie da się pominąć jednego z podstawowych
pojęć Nowego Testamentu, jakim jest gniew Bo
ży i sąd. Jezus dokonał czegoś, co uwolniło lu
dzi od gniewu znieważonej świętości i pogwał
conej sprawiedliwości. Dzięki Jezusowi stało
się coś, co spowodowało powstanie nowych sto
sunków między człowiekiem a Bogiem. Soteria
jest uwolnieniem od gniewu Bożego (Rzym.
5:9).
Pozostaje jeszcze jedno do powiedzenia. Soteria
ma znaczenie eschatologiczne. Znaczy to, że już
t e r a z i t u t a j możemy się cieszyć jej za
czątkami, mieć jej przedsmak. Jej pełnia uka
że się nam jednak dopiero wtedy, gdy Jezus
Chrystus zasiądzie na tronie jako Król całego
świata (Rzym 13:11, I Kor- 5:5, II Tym. 4:18,
Hebr. 9:28, I Ptr. 1:5, Obj. 12:10). Powtórne
przyjście Chrystusa nie jest popularną doktry
ną, to prawda, ale wyraża ona prawdę o tym, że
świat ku czemuś zmierza i że gdy osiągnie swój
kres, soteria wypełni się już całkowicie.
B . T r.

O prać, n a podstaw ie W illiam B a r c l a y : N ew T esta
m en t W ords, SCM Press 1964. Vocabulaiire B iblique
D elachaux et Niestle, N auchatel — P a ris 1954.

Dziesięć lat temu, 18 lutego 1965 r., przybył
do Centrum Ekumenicznego w Genewie prze
wodniczący watykańskiego Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan, kardynał Augustyn
Bea- Wizyta jego miała historyczne znaczenie
z dwóch względów. Po pierwsze, nigdy przed
tem nie składał oficjalnej wizyty w siedzibie
Światowej Rady Kościołów dostojnik watykań
ski o tak wysokiej randze. Po drugie, celem w i
zyty było oznajmienie, że po kilku latach nie
oficjalnych kontaktów Kościół katolicki akcep
tuje propozycję Światowej Rady Kościołów w
sprawie nawiązania oficjalnej współpracy. W i
dzialnym tego wyrazem
stało się powołanie
Wspólnej Grupy Roboczej.
W ten sposób stosunki między Kościołem Rzym
skokatolickim a Światową Radą Kościołów we
szły w nowy etap. Powołując Wspólną Grupę
Roboczą obie strony zamanifestowały publicznie
gotowość stałych kontaktów i pogłębiania wspól
noty ekumenicznej. W trzy miesiące po wizycie
kardynała Bei w Genewie, Wspólna Grupa Ro
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boczą zebrała się na swym pierwszym posie
dzeniu. Wkrótce przylgnęła do niej nazwa: gru
pa „Watykan—Genewa” .
Zadanie Wspólnej Grupy Roboczej polegało w
pierwszym rzędzie na zbadaniu zasad i metod
współpracy. Pytanie, na które miano znaleźć od
powiedź, brzmiało: w jaki sposób mogą się
kształtować w przyszłości stosunki między Koś
ciołem Rzymskokatolickim a Światową Radą
Kościołów, i czy w świetle zmian, jakie nastą
piły wskutek uchwał soborowych i w związku
z powstaniem pewnych punktów stycznych,
możliwe jest członkostwo Kościoła katolickiego
w Radzie? A może istnieją inne drogi współ
działania w tym wszystkim, czego nie trzeba —
albo nie można już — dzisiaj robić oddzielnie?
Grupa „Watykan—Genewa” rozpoczęła bada
nie tych spraw. W jednym z jej pierwszych ofi
cjalnych sprawozdań znalazło się bardzo istotne
sformułowanie: że istnieje tylko j e d e n ruch
ekumeniczny, i że zarówno Kościół katolicki,
jak i Światowa Rada Kościołów zobowiązane są
mu służyć.
Wkrótce okazało się, że obszarów współpracy
jest tyle, iż Wspólna Grupa Robocza nie jest im
w stanie podołać. Powołano zatem nowe grupy,
którym powierzono rozpracowanie określonych
dziedzin współpracy- Kooperacja rozwinęła się
przez ostatnie dziesięć lat w kilku dziedzinach,
ale nie zawsze była równomierna. Specjalna ko
misja zbadała zagadnienie „katolickości i apostolskości Kościoła” . W 1970 roku opublikowano
dokument, który jest próbą zdefiniowania tych
pojęć. Osiągnięto porozumienie co do wspólnych
nabożeństw ekumenicznych, a przede wszystkim
w sprawie wspólnego planowania Tygodnia Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan. W 1969 r. dzie
więciu teologów katolickich zostało pełnopraw
nymi członkami komisji „Wiara i Ustrój Koś
cioła” SRK. W trzy lata później ich liczba wzro
sła do 12, przy czym jeden z teologów katolic
kich
został
wiceprzewodniczącym.
Odtąd
przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego
biorą coraz poważniejszy udział w różnych stu
diach prowadzonych na płaszczyźnie regional
nej i międzynarodowej. Główną uwagę skon
centrowano na dwóch tematach:
autorytet
Biblii i interkomunia.
W 1968 r. pomiędzy przedstawicielami Świa
towej
Rady
Kościołów,
Sekretariatem do
Spraw Jedności Chrześcijan, Kongregacją do
Spraw Ewangelizacji Narodów i różnymi orga
nizacjami misyjnymi wymieniano poglądy w
kwestii misji i ewangelizacji. Trzech ‘katoli
ków mianowano
doradcami w Wydziale do
Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK.
Ponadto podjęto studia nad problemem wspól
nego świadectwa i nad prozelityzmem, co zosta
ło ukoronowane w 1970 r. wydaniem wspól
nego dokumentu. Rozwinięto
współpracę w
dziedzinie dialogu z religiami niechrześciańskimi. Do zacieśnienia współpracy misyjnoewangelizacyjnej przyczyniły się dwa wyda
rzenia: Zgromadzenie Ogólne do Spraw Misji
Światowej i Ewangelizacji SRK w Bangkoku
(grudzień 1972 — styczeń 1973) oraz Synod
Biskupów w Rzymie (wrzesień — październik
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1974 r.). W pierwszym posiedzeniu uczestni
czyło aktywnie 11 katolików w charakterze obserwatorów-doradców,
natomiast na drugie,
które zajęło się ewangelizacją w świecie współ
czesnym, zaproszono sekretarza
generalnego
SRK, dr. Filipa Pottera, aby wygłosił referat.
Najdalej posunęła się współpraca w dziedzinie
etyki społecznej.
Wiosną
1968 r. powstał
Wspólny Sekretariat — Kościoła Rzymskoka
tolickiego oraz Światowej Rady Kościołów —
do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju
(SODEPAX). Jego siedzibę ulokowano w Cen
trum Ekumenicznym w Genewie, a przewod
nictwo Objął najpierw jezuita o. George Dunne,
a od 1972 r. — o. Joseph Spae. Krótko po po
wstaniu SODEPAX-u zorganizowano w Bej
rucie wielką wspólną konferencję na temat
odpowiedzialności Kościoła za problemy roz
woju ekumenicznego. Ponadto SODEPAX zor
ganizował kilka większych konsultacji między
narodowych, podczas których zajęto się takimi
problemami, jak np. teologia rozwoju czy też
środki informacji w służbie rozwoju i pokoju.
Powstało szereg regionalnych i lokalnych od
działów SODEPAX. Niestety, w
1972 r.
względna samodzielność SODEPAX została ograniczona wskutek interwencji Watykanu.
Zmniejszyła
się poważnie
liczba
stałych
współpracowników i odtąd organizacja ta kon
centruje uwagę głównie na zagadnieniach w y
chowania i rozwoju. Zamiast dotychczasowych
pojedynczych akcji, postanowiła
zrealizować
jeden szeroki program, skoncentrowany na
A zji wschodniej. W dziedzinie społecznej przy
stąpiono do opracowywania wspólnej wypo
wiedzi na temat techniki i przyszłości człowie
ka i społeczeństwa.
W powyższym kontekście
należy przypom
nieć, że z okazji III Światowej
Konferencji
ONZ do Spraw Handlu i Rozwoju (1972) ów
czesny sekretarz generalny SRK, dr Eugene
C. Blake, i przewodniczący Komisji Pantyfikalnej do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju,
kard. Maurice Roy, wydali wspólne oświadcze
nie krytykujące kraje zachodnie za politykę
dyskryminacji w dziedzinie handlu z krajami
Trzeciego Świata. Z kolei kard.
Jan W illebrands, przewodniczący watykańskiego Sekre
tariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, i dr
Filip Potter, nowy sekretarz generalny SRK,
wystosowali wiosną 1973 r. wspólny apel do
wszystkich chrześcijan o połączenie się w mo
dlitwach w intencji pomyślnego rozwiązania
napiętej sytuacji w Irlandii
Północnej.
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grudnia 1973 r. F. Potter i kard. M. Roy w y 
dali z okazji Dnia Praw Człowieka apel, w któ
rym wezwali Kościoły do prowadzenia akcji
uświadamiającej ludzi w zakresie praw, jakie
im przysługują.
Pomiędzy Watykanem a Genewą dobrze roz
winęły się również kontakty w dziedzinie służ
by i zadań ludzi świeckich w Kościele. Prze
prowadzono na ten temat szereg
spotkań.
Szczególną sposobność owocnej wymiany my
śli stworzył Kongres
Świeckich w Rzymie
(październik 1967). Po powołaniu przez Waty

kan Rady Świeckich pogłębiła się współpraca
między nią a odpowiednim organem Świato
wej Rady Kościołów. Prócz konsultacji podję
to też pracę studyjną, ze szczególnym uwzględ
nieniem problemu rodziny, młodzieży i wycho
wania. Na wspomnienie zasługuje powołanie
do życia Ekumenicznego Komitetu Łączności
do Spraw Pracy Kobiet.
Jest jednak pewien obszar, na którym możli
wości współpracy nie są jeszcze w pełni w y 
korzystane. Chodzi tu o pomoc dla ofiar w o
jen i konfliktów zbrojnych oraz katastrof ży
wiołowych. Od 1971 r. istnieje Komisja Pontyfikalna „Car Unum” , której zadanie polega
na koordynowaniu działalności organizacji ka
tolickich przychodzących z pomocą
ludziom
w nagłej potrzebie. Światowa Rada Kościołów
posiada dwa organy tego typu: Komisję Po
mocy Międzykościelnej,
Służby dla Uchodź
ców i Świata oraz Komisję do Spraw Kościel
nej Służby w Rozwoju. Wspólna Grupa Robo
cza pragnie doprowadzić do tego, by obie in
stancje zjednoczyły swe wysiłki, zwłaszcza w
zakresie pomocy krajom Trzeciego Świata.
Odbieglibyśmy jednak od prawdy twierdząc,
że współpraca między Genewą i Watykanem
zawsze układa się bezkolizyjnie.
Są różne
trudności i przeszkody, które wywołują roz
czarowanie. Pierwszym takim powodem jest
chyba fakt, że wbrew oczekiwaniom Kościół
katolicki nie przystąpił dotychczas do Świato
wej Rady Kościołów i nic nie wskazuje na to-,
by nastąpiło to w najbliższej przyszłości. W
1969 r. powołano specjalną podkomisję, której
powierzono zbadanie teologicznych, adminis
tracyjnych i duszpasterskich konsekwencji ta
kiego kroku. W połowie 1972 r. przedstawiła
ona obszerny dokument w tej sprawie. W sło
wie wstępnym do tego dokumentu dr E. C.
Blafce i kard. J. Willebrands stwierdzili,
że
„ustalenie już terminu przystąpienia Kościo
ła katolickiego do Rady byłoby posunięciem
nierealistycznym. Nie należy więc oczekiwać,
że taki wniosek zostanie postawiony w najbliż
szym czasie” .
Przyczyną poważnej kontrowersji między Wa
tykanem a Genewą stał się dokument „Mysterium ecclesiae” , wydany w lipcu 1973 r. przez
Kongregację Doktryny Wiary. Opublikowanie
dokumentu autorzy tłumaczyli
pragnieniem
wyjaśnienia pewnych prawd, związanych z ta
jemnicą Kościoła, a kwestionowanych teraz
przez wielu teologów katolickich.
Dokument
stwierdza, że jeden
niepodzielny
Kościół
chrześcijański jest
identyczny z Kościołem
Rzymskokatolickim. Z tego względu tylko ten
Kościół posiada całą, przez Boga objawioną,
prawdę i dysponuje wszystkimi środkami, ja
kie Bóg przeznaczył dla zbawienia ludzi. Na
dal obowiązuje w nie zmienionej formie dog
mat o nieomylności papieża. Istnieje wpraw
dzie hierarchia ważności dogmatów, ale wier
ni muszą przestrzegać wszystkiego, czego Koś
ciół naucza. Sformułowań dogmatycznych nie
można reformować, nie wolno też twierdzić,
że nie wyrażają one precyzyjnie prawdy.

Niezadowolenie Światowej Rady Kościołów z
powodu opublikowania „Mysterium ecclesiae”
było duże. Po raz pierwszy od podjęcia ofi
cjalnych stosunków, tzn. od roku 1965, stano
wisko Kościoła katolickiego zostało skrytyko
wane na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w
Genewie, w sierpniu 1973 r. F. Potter powie
dział, że dokument jest skierowany pod adre
sem teologów katolickich, aktywnie zaangażo
wanych w ruchu ekumenicznym. „Ubolewam
z powodu opublikowania tego oświadczenia,
którego tendencja utrudnia poszukiwanie no
wych dróg, wiodących do zrozumienia i w y
rażenia życia i wiary Kościoła po II Soborze
Watykańskim, w świecie szybkich przemian
(...). Musimy obecnie ustalić, w jaki sposób
i w jakiej mierze można będzie kontynuować
wspólne — dwustronne i wielostronne — dy
skusje teologiczne” .
Mimo tej krytyki, jeszcze na tym samym po
siedzeniu Komitetu Naczelnego, w obecności
obserwatorów katolickich ustalono perspekty
wiczny plan współpracy z Kościołem kato
lickim do roku 1976. Warto w tym miejscu
przytoczyć wstępne sformułowania dokumen
tu: „Przygotowując się we Wspólnej Grupie
Roboczej do następnego
etapu współpracy,
świadomi jesteśmy pogłębiania się wspólnoty
rozwijającej się od II Soboru Watykańskiego
między naszymi Kościołami. Przejawiło się to
dotąd w formach różnorodnych: w rozwoju
dialogu, wymianie poglądów, we współpracy.
Wspólnota ta ma niewątpliwie głębokie znacze
nie duchowe. Jakkolwiek mamy jeszcze trud
ności w wyrażaniu jej istoty i znaczenia za
pomocą pojęć eklezjologicznych, to jednak je
steśmy przekonani, że w jakimś stopniu jest
ona rzeczywistością eklezjalną. Rzeczywistość
sprzyja naszym staraniom, by jedności dać
pełniejszy wyraz” .
Dokument nie przemilcza trudności, na jakie
natrafiała Wspólna Grupa Robocza:
„Różniliśmy się w poglądach na styl, struktury
i metody (pracy); niekiedy brakowało środków
finansowych, a od czasu do czasu wkradały
się nieporozumienia. Były chwile, gdy myśle
liśmy, że jedność jest bliska, ale bywało i tak,
że wydawała się nieosiągalna” .
Szczegółowej analizy aktualnego stanu sto
sunków między Genewą a Watykanem doko
nał przewodniczący Zespołu Programowego
„Wiara i Świadectwo” SRK, dr Lukas Vischer,
na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Berli
nie Zachodnim, w sierpniu 1974 r. Jego zda
niem, ŚRK winna wytężyć wszelkie siły, aby
„wspólnota z Kościołem Rzymskokatolickim
mogła wzrastać na wszystkich płaszczyznach” .
Opadły mury, które „zdawały się dzielić Koś
ciół Rzymskokatolicki od innych Kościołów” .
Ale jednocześnie Vischer podkreślił, że zaw
sze, gdy chodziło o danie widzialnego wyrazu
tej wspólnocie, wyłaniały się „poważne trud
ności” . W chwili obecnej nie jest możliwe do
zrealizowania pełne członkostwo Kościoła ka
tolickiego w SRK. Jednakże, zdaniem Vischera, Rada nie może w żadnym przypadku uwaDOKONCZENIE
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O BIBLII
Księgi Kronik
Odcinek 13
Przyczyną małego zaintereso
wania tymi księgami u czytel
ników Biblii jest prawdopodob
nie to, że aż dziewięć rozdzia
łów zajmują wyłącznie genealo
gie. Ponadto powtarza się w
nich w dużej mierze to, co po
dają księgi Samuela i Królew
skie, więc przy lekturze odno
simy wrażenie, że jest to histo
ria już znana i nieoryginalna.
Tym może się tłumaczyć brak
zainteresowania dla tych dwu
ksiąg zarówno jeśli chodzi o ich
czytanie, jak i wybieranie ich
jako przedmiotu studium biblij
nego lub kazań.
Również historycy dają im ni
ską ocenę, a ich autora przed
stawiają jako mało interesują
cego kompilatora, a nawet jako
pisarza tendencyjnego, przed
stawiającego fakty na swój spo
sób, który dodaje i przemilcza
to, co mu było wygodne i prze
rabia wydarzenia, jak malarz,
który przemalowuje obraz, nie
licząc się z rzeczywistością. Ta
ka opinia nie dodaje, oczywista,
atrakcyjności tym dwóm księ
gom i tak budzącym mało za
interesowania. Czytelnicy Biblii,
którzy szukają w niej Słowa
Bożego, opuszczają więc księgi
Kronik przekonani, że nie znaj
dą w nich ani intelektualnego,
ani duchowego pokarmu.
Jest to wielki błąd. Jeśli tylko
przełamiemy opory wobec for
my i związanych z tymi księ
gami uprzedzeń, lektura ich
dostarczy nam takich samych
wzbogacających przeżyć, jak in
ne partie Biblii, i ukaże nam je
jako jedyne w swoim rodzaju,
jeżeli w takiej mierze, w jakiej
to jeszcze dzisiaj jest możliwe,
postaramy się spojrzeć na nie
pod kątem widzenia celu, jaki
przyświecał autorowi.
ROZLEGŁA PANORAM A
HISTORYCZNA

Z początku Kroniki były jedną
księgą, znajdującą się na końcu
Biblii hebrajskiej, po księgach
Ezdrasza i Nehemiasza. Panuje
powszechna opinia, że te księgi
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mają jednego autora i że wszy
stkie trzy — Kroniki, Ezdrasz
i Nehemiasz — tworzyły jeden
długi ciąg, rodzaj trylogii, cze
go potwierdzeniem jest powtó
rzenie ostatnich wersetów Kro
nik (II Kron.36:22-23) w pierw
szych wersetach Ezdrasza (Ezdr.
1:1-3). Nasze Biblie zachowują
porządek przekładu greckiego,
który przywraca logiczny ciąg
przedstawionej w nich historii.
Sam autor jest nieznany, po
dobnie jak i data powstania
jego dzieła. W każdym razie
jest to jedyne źródło, które mó
wi o tym, co się wydarzyło
w wieku VI i być może w wie
ku V przed narodzeniem Chry
stusa (okres Ezdrasza i Nehe
miasza). O czasach później
szych, aż do początków ery
chrześcijańskiej, Stary Testa
ment milczy. Ponieważ luka
obejmuje trzy, cztery stulecia,
trzeba sięgać po informacje na
temat tego dkresu do apokry
fów lub pisarzy świeckich (na
przykład historia Machabeuszy).
Plan Kronik jest zupełnie jas
ny. Można je podzielić na cztery części:
1) I Kron. 1-9 — różne genealo
gie od Adama aż do Dawida
(12 pokoleń),
2) I Krom. 10-29 — panowanie
Dawida,
3) II Kron. 1-9 — panowanie
Salomona,
4) II Kron. 10-36 — panowanie
królów judejskich od podziału
królestwa aż do niewoli babi
lońskiej i edyktu króla Cyrusa,
zezwalającego na powrót z nie
woli.
Księgi Ezdrasza i Nehemiasza
podejmują dalszy ciąg, opowia
dając o powrocie z niewoli,
o odbudowie świątyni jerozo
limskiej i o działalności Ezdra
sza i Nehemiasza. Całość uka
zuje nam najdłuższą historię
biblijną — od Adama aż do
Nehemiasza!
Oczywiście, autor nie przedsta
wia niczego nowego. Czerpie

obszernie z już istniejących
dzieł i zapożycza z nich długie
fragmenty. Dotyczy to szcze
gólnie ksiąg Samuela i Kró
lewskich, z których korzysta
przepisując je niemal dosłow
nie. Korzysta jednak również
z dokumentów nam nie zna
nych, jak fragmenty pism pro
rockich (w II Kron.9:29, 26:22
itd.), z pamiętników Ezdrasza
i Nehemiasza, z dokumentów
urzędowych (Ezdr. 4, 5, 7) itd.
Interesuje nas raczej użytek,
jaki autor robi z tych doku
mentów, niż ich liczba, i w tym
widzimy oryginalność i wartość
Kronik.
RACZEJ TEOLOG
NIŻ HISTORYK

Nie mamy przed sobą dzieła
historyka i nie powinniśmy go
oceniać tak, jak się to robi ze
współczesnym dziełem histo
rycznym. Widać zupełnie w y
raźnie, że autor nie opowiada
całej
historii, tylko to, co
chce przekazać. Po rozbiciu
królestwa nie słyszymy a n i
słowa
na temat królestwa
izraelskiego. Interesuje go w y
łącznie Juda. U historyka to
wielki brak! W dziejach Dawi
da, Salomona i królów judej
skich pomija on cały szereg
wydarzeń, jak sprawę Dawida
i Batszeby, spiski przeciw Da
widowi, małżeństwo Salomona,
budowę jego pałacu itd. Celem
jego nie jest ponowne przed
stawianie znanej każdemu hi
storii.
Być może chodzi mu o p o l e 
m i k ę . Są powody do przy
puszczenia, że kładąc nacisk na
dzieje Judy, Jerozolimy i świą
tyni chciał autor wykazać, że
tylko świątynia jerozolimska
była prawdziwym domem Bo
żym w epoce, kiedy Samary
tanie odłączyli się od Żydów
i zamierzali wybudować własną
świątynię na górze Garizim
(por. Jan 4:20-21). Królestwo
Izraela, z którego wywodził się
ruch samarytański, było nie
wierne i nie reprezentowało
prawdziwego
ludu
Bożego.
Współczesnym, którzy mogli
zapytywać, gdzie jest prawda,
historia zawarta w Kronikach
wykazywała, że od czasów Da
wida jedyna prawowierna świą
tynia istniała w Jerozolimie.
Można nawet powiedzieć, że

księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza przedstawiają jedynie
dzieje świątyni i kultu żydow
skiego (począwszy od planów
Dawida, zrealizowanych przez
Salomona, po zburzenie jej
przez Babilończyków i odbu
dowę po niewoli oraz odnowie
nie kultu za czasów Ezdrasza
i Nehemiasza). Co więcej, autor
kładzie nacisk na rolę l e w i 
t ó w , którzy zajmują czołowe
miejsce przy obrzędach kulto
wych, a także kantorów i mu
zyki sakralnej, której przypi
suje wielkie znaczenie. Widać,
że wiele troski poświęca rów
nież liturgii.
Przede wszystkim jednak jako
k a z n o d z i e j a stara się zna
leźć w przeszłości uzasadnienie
prawdziwości swego poselstwa.
Wysoko stawia on dwie głów

ne myśli — nagrody i kary Bo
że oraz teokrację.
Bóg nagradza tych, którzy są
Mu wierni i karze niewiernych,
zwłaszcza w dziedzinie kultu.
Potwierdzenie tego widzi autor
w całej historii. Królowie Judy,
okazujący swe przywiązanie do
świątyni, oraz inni, którzy są
niewierni, stanowią żywą ilu
strację surowej sprawiedliwości
Bożej. Jak kaznodzieja, który
ukazuje treść swego kazania
w świetle wydarzeń, autor Kro
nik mówi o karaniu i nagra
dzaniu przez Boga, dając z prze
szłości przykłady królów judejskich.
Z jego kazania przebija pew
ność tego, że Bóg kieruje spra
wami swego ludu i powołuje
swe sługi na królów. Chodzi
o t e o k r a c j ę , której ideal

nym obrazem jest panowanie
Dawida,
prawdziwego
króla
z woli Bożej. Można niemal po
wiedzieć, że Dawid zajmuje
u niego miejsce Mojżesza i że
od niego wywodzą się wszyst
kie religijne instytucje ludu
Bożego. Tak więc, lud powinien
mieć przed oczami ten teokratyczny ideał, identyczny z Kró
lestwem Bożym, w którym kró
lem typu dawidowego będzie
M e s j a s z .

Oto dlaczego, w sposób pośred
ni, ale realny, księki Kronik
głoszą nam Królestwo Boże
z Chrystusem, Królem, który
naprawdę zrealizuje teokrację
zgodną z wolą Boga.
Tłum . B.Tr.
F ra n k M i c h a e l i : 39 livres en un
seul.

H is to ria je d n e g o p o m y słu
Na różnych spotkaniach młodzieżowych, zjaz
dach i konferencjach pojawia się — mniej lub
więcej zaplanowany — problem: jak ożywić
ekumeniczną pracę młodzieży? Ale dość rzad
ko staje się on tematem burzliwej lub choćby
ożywionej dyskusji. Z reguły, gdy ktoś zadaje
to pytanie, musi liczyć się z tym, że za chwilę
zapadnie milczenie z rzadka tylko przerywane
nieśmiałymi propozycjami.
Brak propozycji
nie świadczy jednak o niechęci młodzieży do
działania. Wystarczy, że ktoś poda interesują
cą propozycję, a okazuje się, że początkowe
milczenie przekształca się w dyskusję nad mo
żliwościami i sposobem realizacji pomysłu.
Przykładem dobrze ilustrującym to zjawisko
jest ekumeniczna
konferencja w Wapienicy,
zorganizowana w początkach marca ubiegłego
roku. Jako jednego z prelegentów zaproszono
tam księdza prawosławnego z parafii w Haj
nówce — Leonejusza Tofiluka, który z punktu
widzenia prawosławnego omówił temat „Co to
znaczy wierzyć?” Zresztą cała konferencja
przebiegała pod tym właśnie hasłem. Później,
gdy wszyscy zastanawiali się nad planem pra
cy, ks- Tofiluk wspomniał o budowie nowej
świątyni prawosławnej w Hajnówce. I to w y 
starczyło, by pobudzić wyobraźnię młodzieży.
Od razu zaproponowano pomoc przy budowie
i — co ważniejsze — propozycję wprowadzono
w czyn. Zorganizowano dwa turnusy obozu ro
boczego. Pierwszy trwał od 1 do 14 lipca, dru
gi — od 29 lipca do 11 sierpnia. Obóz przebie
gał pod hasłem: „Złączeni braterską służbą” .
Poza pracą, która była jego głównym ale nie
jedynym celem, starano się wypełnić również
dwa inne zadania, jakie powinny towarzyszyć
tego rodzaju akcjom młodzieżowym, a miano
wicie: wychowanie i odpoczynek.

Korzystając z tej dogodnej sytuacji, że obozowicze znaleźli się w środowisku prawie w y 
łącznie prawosławnym (a należy zaznaczyć, że
dla wielu była to pierwsza tego typu okazja,
gdyż większość młodzieży zjechała ze Śląska
i z Poznańskiego), wiele czasu wolnego od pra
cy 'poświęcono na zapoznanie się z zasadami
i tradycją Kościoła
prawosławnego.
Brano
więc udział w nabożeństwach w miejscowej
cerkwi, wysłuchano kilku prelekcji o historii
Kościoła, z zainteresowaniem oglądano film y
z życia społeczności prawosławnej, a nawet
nauczono się kilku fragmentów liturgii eucha
rystycznej w języku starocerkiewno-słowiańskim.
Jak wykazał quiz, zorganizowany na zakończe
nie obozu podczas wieczornego ogniska, bardzo
wiele informacji utrwaliło się w pamięci obo
zowi czów, co jest ważnym elementem w dal
szym wzajemnym poznawaniu się.
Na obozie rozmawiano
także o działalności
Polskiej Rady Ekumenicznej i zaznajomiono
się z ważniejszymi wydarzeniami ekumenicz
nymi w kraju i na świecie.
Wszyscy uczestnicy obozu przeznaczyli na pra
cę swój czas urlopów lub wakacji. Zamiast od
poczywać w górach lub nad morzem, wybrali
Hajnówkę. I chyba nie żałowali. A jeśli żało
wali, to tylko tego, że obóz trwał zbyt 'krótko.
Wspólna praca i rozmowy, wspólny wypoczy
nek — wpłynęły na wytworzenie się bardzo
miłej i serdecznej atmosfery. Grupa zżyła się
tak silnie, że naprawdę z trudem rozjeżdżano
się do domów.
Tak jednak nie zakończyła się historia jednego
pomysłu rzuconego w Wapienicy. Dalszy jej
ciąg nastąpił w kilka miesięcy
później, w
dniach 9 i 10 listopada 1974 r., w tym samym
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domu, czyli w wapieni akiej „Betanii” . Tam
bowiem odbył się zjazd uczestników letniego
ekumenicznego obozu roboczego, którzy chcie
li raz jeszcze się spotkać, spojrzeć na obóz z
dystansu czasu i wyciągnąć dla siebie wnios
ki na przyszłość.
W przygotowanie zjazdu wiele pracy włożyła
młodzież z pobliskiej parafii w Jaworzu, zresz
tą ona również najliczniej i najczynniej brała
udział w obozie w Hajnówce.
Głównym punktem pierwszego dnia zjazdu był
referat ks. Leonejusza Tofiluka — „Cel i za
dania ekumenicznych obozów roboczych” . Na
podstawie obozu roboczego w Hajnówce, o któ
rym powiedział, że „był to wstęp, uwertura
do wielkiej i pięknej symfonii w dziedzinie
wzajemnego zbliżenia i współpracy w duchu
jedności i braterstwa dla chwały Niepodzielnej
Trójcy Świętej” , ks. Tofiluk zanalizował celo
wość organizowania takich obozów i zapropo
nował konkretne
rozwiązania na przyszłość.
Celem ekumenicznych obozów roboczych, które
zawierają w swoich programach pełnię powo
łania człowieka — służbę, wychowanie i odpo
czynek — jest „trwać w jedności przez miłość
do Boga i bliźnich, czerpiąc z miłości Bożej, bo
miłością jest Bóg” .
Uzupełnieniem referatu ks. L. Tofiluka był
koreferat Renaty Jung, która porównała eku
meniczny obóz wypoczynkowy w Salmopolu
(1973) z Obozem roboczym w Hajnówce. Po
równanie to zdecydowanie wypadło na korzyść
obozu roboczego i idei organizowania tego ty 
pu akcji. Obozy robocze, zdaniem prelegentki,
nie tylko pozostawiają trwały ślad w postaci
wykonanej dla Kościoła lub zboru służby, ale
pozwalają na łatwiejsze pokonanie barier w y 
znaniowych i lepsze poznanie innych chrześci
jan.
W referatach nakreślono zadania obozów robo
czych. Do najważniejszych z nich należą: nie
sienie pomocy innym, poznawanie różnych śro
dowisk społecznych, zapoznawanie się z inny
mi wyznaniami i z historią ruchu ekumenicz
nego, włączanie do pracy ekumenicznej mło
dych ludzi, którzy jeszcze się z tym ruchem
nie zetknęli,
pogłębianie wiedzy religijnej
i teologicznej. Chodzi również o to, aby mło
dzież wypoczęła w dostatecznym stopniu i by
wynioisła jak najmilsze wspomnienia z przeży
tych wspólnie dni.
Dyskutantom nasunęły się dwa wnioski,
a
mianowicie:
1) obóz w Hajnówce był zbyt mało zróżnico
wany pod względem składu wyznaniowego
uczestników (zdecydowanie
przeważała mło
dzież z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),
2) informacje ekumeniczne nie docierają —
lub docierają w bardzo małym stopniu — do
ośrodków
prowincjonalnych;
należy
więc
główny nacisk w pracy położyć właśnie
na
uaktywnienie tych ośrodków.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w nie
dzielę 10 listopada, w czasie nabożeństwa w
kościele w Jaworzu, ks. L. Tofiluk przekazał
pozdrowienia dla laterańskiego zboru w
Ja
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worzu od prawosławnego zboru w Hajnówce
i podziękował rodzicom młodzieży, która wzię
ła udział w obozie roboczym. Wyraził on rów
nież nadzieję, że raz nawiązany kontakt mię
dzy młodzieżą Jaworza i Hajnówki będzie się
pogłębiał.
W drugim dniu zjazdu trwała dyskusja na te
mat dalszej działalności ekumenicznej młodzie
ży. Oprócz obozowiczów przybyły na nią za
proszone grupy młodzieży z Jaworza, Wapienicy i Goleszowa. Łącznie zgromadziło się po
nad sześćdziesiąt osób. Organizatorzy postano
w ili ten fakt wykorzystać i we-wprowadzeniu
do dyskusji przypomnieli o roli i zadaniach
ruchu ekumenicznego
oraz opowiedzieli
o
praktycznych formach działania warszawskiej
grupy młodzieżowej.
Plonem dyskusji były następujące wnioski:
1. Należy w poszczególnych zborach przepro
wadzać spotkania, podczas których każda gru
pa przedstawiłaby własny program. Ułatwi to
wzajemne poznanie problemów i wymianę do
świadczeń.
2. Zorganizować wyjazd grupy młodzieży z Go
leszowa, pod kierownictwem ks. Romana Dordy, do Hajnówki i Białowieży. Celem wyciecz
ki ma być umożliwienie uczestnikom bezpo
średniego kontaktu ze społecznością
prawo
sławnych i baptystów, a zarazem
poznanie
pięknych okolic Puszczy Białowieskiej.
3. Należy szerzej propagować idee ekumenicz
ne i w ramach zebrań młodzieżowych prezen
tować różne wyznania chrześcijańskie.
4. Zaproponować różnym wydawnictwom koś
cielnym dobrze przygotowane artykuły,
za
wierające informacje o innych Kościołach.
5. W programie na rok 1975 rozszerzyć letnią
akcję ekumenicznych obozów roboczych oraz
zorganizować w Polsce międzynarodowy obóz
roboczy.
O ile uda się urzeczywistnić wszystkie te
wnioski, należy sądzić, że w bieżącym roku
ekumeniczny ruch młodzieży rozwinie się w
stopniu znacznym. Nie wolno jednak zapomi
nać, że wspólnym i jedynym celem działania
jest jedność w Bogu, Jezusie Chrystusie.
Tadeusz Dorda
DOKOŃCZENIE

ze s. 9

żać się za „wspólnotę Kościołów nierzymskokatolickich” . Winna raczej
zajmować stale
otwartą postawę wobec
Rzymu, nawet jeśli
może to być czasem skomplikowane. Przede
wszystkim ważne jest to, by Genewa odpo
wiadała na wszystkie pytania, jakie Kościół
katolicki kieruje pod jej adresem.
Wspólna Grupa
Robocza — jak to zostało
sformułowane wyraźnie w Berlinie
Zachod
nim — pragnie w najbliższej swej działalności
położyć nacisk na przygotowanie do V Zgro
madzenia Ogólnego SRK, które zbierze się w
Nairobi (Kenia), na przełomie listopada i grud
nia 1975 r. Ponadto trwa praca nad materia
łami przygotowującymi rewizję dotychczaso
wej struktury organizacyjnej Wspólnej Grupy
Roboczej.

WŚRÓD

KSIĄŻEK

N asz chleb powszedni
Po niespełna trzech latach
znowu ukazał się zbiór kazań
księdza Mieczysława Maliń
skiego i podobnie jak poprzed
nio stał się wydarzeniem w y 
dawniczym.
Książeczka księdza Malińskie
go przybliża Słowo Boże jako
naukę, zmusza do refleksji, a
co najważniejsze nie tyle pięt
nuje, neguje, potępia, co uczy,
pociesza, daje wskazówki
co
robić, jak żyć.
„Kontroluj siebie, gdy popeł
nisz jakieś zło, bo wtedy —
w obawie, abyś sam sobie nie
musiał odebrać tego, co
tak
bardzo chcesz mieć, by ci nie
wyrwali tego, co zdobyłeś, al
bo w panice przed czekającymi
cię
konsekwencjami:
utratą
stanowiska, pieniędzy, dobrego
imienia — będziesz na gwałt
gromadził
argumenty,
które
by uzasadniały słuszność two
jego postępowania.
Bądź dla siebie
wtedy bez
względny. Nazywaj kłamstwo
— kłamstwem, oszustwo — oszustwem, fałsz — fałszem. Bo
inaczej się zakłamiesz; uciek
nie ci grunt spod nóg. Na koń
cu dobre będzie wszystko to,
co
będziesz
chciał,
a złe
wszystko to, czego
nie bę
dziesz chciał” .
Bardzo często uderza nas, że
utalentowani
i wykształceni
ludzie potrafią nam pokazać,
że nie tędy droga, że nie tak
należy postępować, że źle czy
nimy, a jednocześnie odbiera
ją nam to, co posiadamy,
co
możemy dawać, robić, nic w to
puste miejsce nie dając. Stąd
te tłumy poszukujących, zago
nionych, zaszczutych i zapra
cowanych ludzi.
Nieuczciwe
jest to, że ci, którzy mają —
nie dają nic, a tylko odbierają.
Na ich życie składa się wiele
obojętności względem
innych
ludzi, wiele egoizmu* i skost
nienia.
Mieczysław Maliński robi ina
czej. Staje przed wiernymi,
czyta tekst biblijny, po czym
dotyka jednego zagadnienia,
jednego
tematu,
w sposób
zwięzły
i lapidarny.
Każde

słowo jest dokładnie wyważo
ne i celne. Całe kazanie zamy
ka się w dwóch, trzech, czasem
kilku zdaniach. Jest formalnie
tak proste, że można
je bez
trudu powtórzyć,
zapamiętać,
przemyśleć,
przeanalizować.
Meritum sprawy, pointa nie gi
ną w potoku beznamiętnych
słów. Obserwujemy to zarów
no na
kartkach
omawianej
książki,
jak
też na łamach
,,Tygodnika
Powszechnego” ,
gdzie w „Ramkach” ks. Maliń
ski drukuje swoje kazania.
Bardzo to cenne, że ukazują
się książki umiejące przyginać
karki, poruszać serca i pochy
lać głowy.
Podobnie jak poprzedni tomik,
książka dzieli się na tematycz
nie jednolite
części — „Czas
próby” ,
„Czas
modlitwy” ,
„Czas służby” i „Czas umiera
nia” . Oprawa graficzna
jest
ciekawa, a sam sposób umiesz
czenia poszczególnych kazań umożliwia szybkie znalezienie
szukanej
myśli. Może jednak
byłoby praktyczniej, gdyby w y
dawca pomyślał o umieszczeniu
na końcu książki pełnego spisu
treści, co ułatwiłoby poruszanie
się po stronach książki.
Ksiądz Maliński zwraca się do
wszystkich — do młodych i do
starych, do tych, którzy chcą
słuchać głosu Boga i do tych,
którzy odeszli, do wszystkich,
którzy chcą myśleć.
„Kościół jest miejscem, gdzie
powinieneś się czuć wolny. Tu
nikt nie ma prawa cię niewo
lić. Tu nie musisz kłamać, udawać. Tu nie przychodzisz na
sąd, ale przed Tego, który chce
twojego dobra, mimo wszystko
i za każdą cenę: stoisz przed
tym, kogo się nie musisz bać” .
Patrzymy ze smutkiem i przy
gnębieniem na tendencje, któ
rym ulega młodzież na Zacho
dzie, boimy się tego, do czego
tamte społeczeństwa dążą, ale
równocześnie obserwujemy i u
nas podobne objawy. Pewne
kręgi młodzieży stają się bezideowe i bezgranicznie intere
sowne. Dla niektórych jedyną
wartością zaczyna być pie

niądz,
alkohol,
narkotyk
i
dziewczyna, a marzeniem „wol-,
na chata” i brak ograniczeń. Z
tym zaś wszystkim w parze
idzie wyzwolenie z drobnomieszczańskiej pruderii pusty
śmiech z miny zgorszonej cioci.
No nie, nie jest aż tak źle. Są
księża Malińscy, którzy
chcą
wyciągnąć pomocną dłoń, chcą
czekać, aż do nich przyjdzie
my, chcą słuchać, odpowiadać,
radzić. Chcą mówić o tym, co
wartościowe, a co jak plewy
trzeba
odrzucić bez żalu, bo
stare, wyprane, bezwartościo
we.
Pytania: jak żyć? i po co żyć?
— stale nam towarzszą i dopó
ki istnieją, dopóty jest dobrze.
Znacznie trudniej jest z odpo
wiedzią. Tym, którzy nad nią
się trapią, fes. Maliński przy
chodzi z pomocą. I znowu jed
nym to wystarczy, a inni będą
szukać dalej, ale jeśli siągną po
Biblię, cel tej książki będzie
spełniony.
„Nasz chleb powszedni” na Bi
blii bezpośrednio się zasadza,
z niej pochodzą tytuły posz
czególnych
kazań,
ona jest
skarbnicą, z jakiej ks. Maliński
czerpie. Jego książka wkłada
Biblię w ręce.
Ks. Mieczysław Maliński jest
duchownym katolickim i to po
ciąga za sobą sposób, w jaki
formułuje swoje wypowiedzi.
Pośród nich wiele jest takich,
które możemy traktować jako
myśli kogoś innego, rozumują
cego inaczej,
ale są i takie,
które przyjmujemy bez zas
trzeżeń za swoje.
„To nie jest czas umierania: w
wiośnie, gdyś cały w zieleni.
To nie jest czas umierania, gdy
jesteś w pełni sił twórczych —
w lecie twojego życia.
To nie jest czas umierania, gdy
wreszcie możesz cieszyć się owocami swojej pracy.
Czy jest czas umierania?” .
K. T.

Ks. M ieczysław M a l i ń s k i : „Nasz
chleib pow szedni”, K rak ó w 1974, W y
daw nictw o „Z nak”, w yd. 1.
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PRZEGLĄD

EKUMENICZNY

9 W Republice Federalnej Niemiec
ukazały się dwie publikacje, przy
gotowane przy współudziale przed
stawicieli Kościołów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej, a po
święcone różnym aspektom życia
w Polsce. Pierwsza, „Ökumene in
Polen” (Ekumenia w Polsce), infor
muje o życiu i działalności Polskiej
Rady Ekumenicznej, jej Kościołów
członkowskich, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Polskiego
Oddziału Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego. W y
dawcami drugiej publikacji „Begeg
nung mit Polen. Evangelische K ir
chen und die Herausforderung durch
Geschichte und Politik” (Spotkanie
z Polską. Kościoły ewangelickie
a wyzwanie rzucone przez historię
i politykę), są: prof. dr Jürgen
Moltmann, jeden z najwybitniej
szych współczesnych teologów pro
testanckich, i Marton Stöhr — dy
rektor Akademii Ewangelickiej w
Arnoldshain. W książce zebrano ma
teriały, napisane przez 10 autorów
polskich i 6 zachodnioniemieckich,
z których niemal wszystkie były
referatami wygłoszonymi z różnych
okazji w Polsce bądź w RFN.
Wśród autorów polskich znajdują
się zarówno działacze Kościołów
zrzeszonych w PRE, jak i przed
stawiciele życia naukowego i kul
turalnego.
# Od 13—18 października 1974 r.
w Sankt Polten (Austria) odbyło się
VI Walne Zgromadzenie Ekume
nicznej Rady Młodzieży w Europie.

Pośród 64 delegatów z 18 krajów
byli 3 uczestnicy z Polski: ks. Jan
Walter, Jan Anchimiuk i Roman
Lipiński. Po raz pierwszy — ser
decznie witani — wzięli udział
dwaj delegaci z Portugalii. Raporty
0 dotychczasowej pracy krajowej
1 europejskiej, wzajemna informa
cja, wymiana doświadczeń i pla
nowanie pracy na rok przyszły w y
pełniły porządek obrad zgromadze
nia. Szczególnie starannie spraw
dzono stan przygotowań do Euro
pejskiej Konferencji Młodzieży, któ
ra ma odbyć się wiosną 1975 r.
w Driebergen (Holandia). Ponad
uczestników, reprezentujących
200
młodzież
ze
wszystkich
krajów
Europy, uczestniczyć będzie w pro
gramie obejmującym studium bi
blijne, dyskusje grupowe, opraco
wania na temat wiary, przygoto
wane przez młodzież chrześcijańską
różnych kultur i różnych tradycji,
która chce odpowiedzieć sobie na
pytanie, co to znaczy wierzyć.
Do głównego tematu zgromadzenia
— „Wiara jako styl życia” — wpro
wadzenia dokonali: Jan Anchimiuk
z Polski i Renato Maiocchi z Włoch.
Młodzież bezustannie zmaga się
z pytaniami dotyczącymi związku
wiary z codziennym życiem i dzia
łaniem. Znajomość tradycji biblij
nej nakazuje jej szukać swego m iej
sca jako chrześcijan i wartości
przez chrześcijaństwo prezentowa
nych. Znajomość Biblii może dać
ogólną orientację, ale potrzebna jest
odpowiedź na bardziej szczegółowe

pytania stawiane przez młodzież.
Wiara nie jest wartością przecho
wywaną, ale czymś, co powinno być
potwierdzane codziennym życiem,
a jej zrozumienie i wypływająca
stąd praktyka nie mogą być od
siebie oddzielone. Normą wiary, ja
ko stylu życia, jest miłość. Właśnie
ona powinna dodawać odwagi przy
dokonywaniu oceny rzeczywistości.
Wykorzystanie w tym procesie me
tod badań, jakimi posługuje się na
uka, jest jak najbardziej celowe
i potrzebne. Należy odnotować to
wszystko, co warunkuje nasze ist
nienie i współpracować z tymi si
łami, które są zdolne zrealizować
zasady sprawiedliwości w życiu spo
łecznym.
Mimo pewnych różnic, dzielących
delegatów i grupy młodzieży dysku
tującej na ten temat, trzeba pod
kreślić wzrost wzajemnego zaufania,
który nastąpił w czasie trwania
zgromadzenia.
Ze szczególnym zainteresowaniem
przyjęto informację o aktualnej sy
tuacji w Portugalii. Chrześcijanie
w tym kraju przyłączyli się do
ogólnonarodowego procesu umacnia
nia demokracji i traktują swój udział jako wyraz odpowiedzialności
za losy kraju i jego byłych kolonii.
Zgromadzenie zadeklarowało pełną
solidarność z taką postawą i w y
raziło szczere życzenie przełamania
trwającej dotychczas nieobecności
środowiska portugalskiego na fo
rum ERME.
W czasie jednego popołudnia — na
zasadzie dobrowolnego wyboru i
zgodnie z indywidualnym zaintere-

Ś. P. KS. DR WIKTOR BUKSBAZEN
no

został ordynow any n a duchow nego

pierw szej

w K ościele E w angelicko-R eform ow ajiy m . Przez k ilk a la t pracow ał w

23 października 1974 roku, w
cy po

siedem dziesiątej

rocznicy urodzin, zm arł nagle ks. d r
W iktor Buksbazen, od ponad trzy 
dziestu lat zam ieszkały w S tanach
Zjednoczonych A m eryki. Z m arły był
czołowym pracow nikiem m isji w śród
Żydów.
Urodzony

w

W arszaw ie

22

p aź

dziernika 1903 roku, zetknął się . z
Ew angelią, p rzy jął chrzest, ukończył
W ydział Teologii E w angelickiej U ni
w ersytetu W arszaw skiego, po czym
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K rakow ie, a następnie em igrow ał do
W ielkiej B rytanii, skąd w 1940 roku
przeniósł się w raz z żoną, Lydią, do
USA, gdzie przez p raw ie cały czas
był red ak to rem ukazującego się w
F iladelfii czasopism a „Israel m y G lory ”. N apisał i w ydal szereg książek,
z których ostatnia, kom entarz
do
księgi p roroka Izajasza, ukazała się
w roku 1973, kiedy to przeszedł n a
em ery tu rę i osiedlił się n a Florydzie.

sow aniem — utw orzono zespoły,
k tóre pracow ały nad następującym i
zagadnieniam i: Chile w rok po
przew rocie, sytuacja w Irlan d ii P ół
nocnej, problem m igracji w k raja ch
EWG, osiągnięcia i trudności K on
ferencji B ezpieczeństw a i W spół
pracy w Europie.
Zgrom adzenie dokonało w yborów
uzupełniających do K om itetu W y
konawczego.
D elegatka
Kościoła
Praw osław nego w F inlandii, Outi
P iiroinen, została w iceprzew odni
czącą ERME, a delegat Kościoła
Baptystów we Włoszech, Renato
M aiocchi (jednocześnie członek K o
m unistycznej P a rtii Włoch) — re 
prezentantem regionu Europy Ł a
cińskiej w K om itecie .W ykonawczym
ERME. W arto przypom nieć, że prze
w odniczącym ERME jest pastor
D ietrich G utsch z NRD, sekretarzem
— past. Joachim Ludw ig z Francji,
a jednym z członków pięcioosobo
wego K om itetu — ks. Ja n W alter,
przew odniczący
Sekcji Młodzieży
PRE. K adencja tego K om itetu upły
w a z końcem października 1975 r.
# Ogólna liczba lu te ran na świecie
w ykazuje n ad a l m ałą tendencję
spadkow ą. W ynika to ze statystyki
za rok 1973, opublikow anej n ie 
daw no przez biuro inform acyjne
Św iatow ej F ederacji L uterańskiej.
W edług tych danych na św iecie
żyje 72 900 000 luteran, podczas gdy
w 1972 r. było ich jeszcze 73 300 000.
W dalszym ciągu w zrasta liczba lu 
te ra n w Afryce, Azji i A m eryce
Południow ej, natom iast m aleje w
Europie
i
A m eryce
Północnej.
W USA i K anadzie liczba lu teran
zm niejszyła się o 50 000. Kościoły
lu terańskie w Republice F ederalnej
Niem iec straciły
praw ie m ilion
członków, a w N iem ieckiej R epu
blice D em okratycznej — 200 000
członków.
# Biuro Św iatow ego A liansu R e
form ow anego w ystosow ało do 140
Kościołów członkow skich w całym
św iecie krótkie pismo, w którym
zw raca się z prośbą o podjęcie przy
gotow ań do Zgrom adzenia O gólne
go ŚAR, które odbędzie się w St.
A ndrew s (Szkocja), w 1977 r. Do
pism a dołączony jest kom entarz
przew odniczącego W ydziału Teolo
gicznego ŚAR, dr. Ja n a M ilica Lochm ana, do tem atu
Z grom adzenia
Ogólnego: „C hw ała Boga a p rzy 
szłość człow ieka”. Dr Lochm an
zw raca uwagę, że tem at n aw iązuje
do przeszłej, obecnej i przyszłej
pracy Św iatow ego A liansu R efor
mow anego i jego Kościołów człon
kow skich.

A W F erch k. Poczdam u odbyło się
w dniach 8—10 listopada ub.r. do
roczne posiedzenie grupy roboczej
C entrum
E kum eniczno-M isyjnego
przy K ościele E w angelickim B er
lin-B rand en b u rg , zajm u jącej się p ro 
blem atyką polską. W posiedzeniu
wzięło udział około 20 osób, w tym
z P olski: ks. T adeusz T erlik — p ro 
boszcz p arafii ew angelicko-augsbur
skiej w Goleszowie i red. K arol
K arski z W ydziału P rasy i K on
tak tó w Z agranicznych Polskiej R a
dy E kum enicznej.
# S ekretarz g eneralny Św iatow ej
R ady Kościołów, d r Filip Potter, w
obliczu n iedostatku i «beznadziejnej
sytuacji ludzi w różnych częściach
św iata w ezw ał do zrew idow ania fa ł
szywej koncepcji obchodzenia Św iąt
Bożego N arodzenia. W orędziu na
Boże N arodzenia dr P o tter zw rócił
się do Kościołów członkow skich, by
w sposób k o n k retn y realizow ały w e
w nętrzne naw rócenie w życiu oso
bistym w yznaw ców i w życiu społe
czeństw , w sam ych Kościołach i we
w spólnocie Św iatow ej Rady Kościo
łów. Boże N arodzenie jest okresem
pokuty i w ew nętrznego naw rócenia,
a nie — ja k to się dzieje corocznie
— „w ielkim ja rm ark iem
naszych
społeczeństw ko n su m p cy jn y ch ”.
'0 Ś w iatow a R ada Kościołów ostro
potępiła m asow e egzekucje oficerów
i polityków w Etiopii. W ośw iadcze
niu podpisanym przez sek retarza ge
neralnego dr. F. P o ttera w yrażono
ubolew anie z pow odu „jaw nego po
gw ałcenia”
podstaw ow ych
praw
człow ieka przez ak cje rządu w ojs
kowego. S ek retarz g eneralny zaape
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low ał do w ładz etiopskich o zap ew 
nienie w ięźniom uczciwego, p ublicz
nego procesu.
• Z inicjatyw y Św iatow ej Rady K o
ściołów od 1 do 9 g ru d n ia 1974 r.
odbyw ała się w M ontreux (Szw ajca
ria) m iędzynarodow a
konsultacja,
k tó ra zajęła się sp raw ą pom ocy n a j
biedniejszym w arstw om ludności we
w szystkich częściach św iata oraz analizą krytycznej sytuacji w yw ołanej
kryzysem energetycznym . W sp o tk a
n iu w zięło udział 150 ekspertów z
dziedziny zagadnień rozw oju i koś
cielnej służby św iatu. K onsultacja
została przygotow ana przez K om isję
Pomocy
M iędzykościelnej, Służby
Uchodźcom i Ś w iatu oraz K om isję
do S praw Kościelnej Służby w Roz
woju.
<0 L uterański In sty tu t B adań E ku
m enicznych i Papieski U niw ersytet
San A nselm o zorganizow ały
pod
koniec listopada 1974 r. kolokw ium
w Rzymie, pośw ięcone
dziesiątej
rocznicy ogłoszenia d ek retu „O ek u 
m enizm ie”. W kolokw ium wzięło udział w ielu byłych uczestników i ob
serw atorów II Soboru W aty k ań sk ie
go. W dyskusjach zw rócono m. in.
uw agę na to, że Kościół R zym skoka
tolicki n ie uw aża się już w p ełn i za
jedyny i w yłączny Kościół Jezusa
Chrystusa. Podkreślono, że poszcze
gólne Kościoły „nie p o w inny już w y 
pow iadać się oddzielnie na
tem at
krytycznych zagadnień ludzkości”.
Po ogłoszeniu d ekretu „O ek u m e
nizm ie” n astąp ił jeden z n ajb ard ziej
ow ocnych pod w zględem teologicz
nym okresów ru ch u ekum en iczn e
go”. W ośw iadczeniu, uchw alonym
na zakończenie obrad, stw ierdzono:
„N iektórzy pow iedzą naw et, że w ży-
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ciu Kościoła
Rzym skokatolickiego
i innych Kościołów dokonał się sw e
go rodzaju zw rot k o p ern ik ań sk i”.
0 H olenderski Kościół R eform ow a
ny w Republice A fryki P ołudniow ej
oświadczył, że zerw ie k o n ta k ty
z
K ościołem reform ow anym w H olan
dii, o ile ten n ie p rzestan ie udzielać
p o parcia Św iatow ej Radzie K ościo
łów w P rogram ie Z w alczania R a
sizmu. Dr J. D. Y orster, dotychcza
sow y m oderator K ościoła w A fryce
1 b ra t p re m ie ra republiki, ośw iadczył
przed Synodem : „Jeśli Kościoły ho
lenderskie w yżej cenią solidarność
z terroryzm em , niż ścisłe zw iązki
z H olenderskim Kościołem R efor
m ow anym , będzie lepiej, jeśli d o j
dzie do podziału.”
0 Pod koniec listopada 1974 r. od
b yła się w N yborgu (Dania) k o n su l
ta c ja -na tem at:
„L uteranizm
po
L euenbergu”. Pięćdziesięciu p rzed 
staw icieli Kościołów lu terań sk ich z
Europy m iało możność w ypow iedzieć
się n a temaft w prow adzonej 1 p aź
d ziernika 1974 r. w życie „K onkordii
Leuenbersfciej”, k tó ra zaw iera po ro 
zum ienie w spraw ie w spólnoty Sto
łu Pańskiego i am bony m iędzy K oś
ciołam i reform ow anym i, łu te rań sk imi i unijnym i w Europie. P ozytyw 
nie n a te m a t tego porozum ienia w y 
pow iedziały się m. in. Kościoły sk a n 
dynaw skie, natom iast
zastrzeżenia
w ysunęły niektóre K ościoły lu te ra ń skie w RFN.
0 W S tanach Zjednoczonych za
kończona została d ru g a tu r a d ia
logu luterańsko-reform ow anego. Z
pow odu zastrzeżeń K ościoła L uterańskiego Synodu M issouri, m ie
szana ko m isja luterań sk o -refo rm o w an a n ie m ogła jeszcze w ystąpić
z oficjalną propozycją
zaw arcia
w spólnoty am bony i ołtarza m ię
dzy lu te ran am i i reform ow anym i
w S tanach Zjednoczonych.
0 W listopadzie 1974 r. u kazał się
pierw szy n u m e r m agazynu in fo r
m acyjnego Ś w iatow ej R ady K oś
ciołów p t. „One W orld” („Jeden
Ś w iat”). P eriodyk ten, w ydaw any
w n ak ład zie 15 tys. egzem plarzy
przez W ydział
Inform acji ŚRK,
pragnie
inform ow ać
szeroko o
w ażnych w ydarzeniach i p rze m ia

nach zachodzących w życiu Kościo
łów. T ytuł „One W ord” m a pod
kreślać dążenie Św iatow ej
Rady
Kościołów do jedności Kościoła oraz przypom inać, że „św iat
Boży
je st jednym św iatem ”.

0

Św iatow y K ongres E w angeliza
cyjny, któ ry
obradow ał w lipcu
1974 r. w Lozannie, pow ołał
do
życia K om itet K onty n u o w an ia P ra 
cy. K ilka m iesięcy później podano
do w iadom ości skład tego K om ite
tu. O bejm uje on 46 członków z 28
k rajó w . P rezy d en tem
honorow ym
został Billy G raham , znany ew an 
gelista am erykański.
i# C entru m Ekum eniezno-M isyjne
K ościoła
Ew aneliekiego
B erlin- B ran d en b u rg w porozum ienia ze
Ś w iatow ą R adą Kościołów zorgani
zowało
w Ferch
k. Poczdam u
(12—16 listo p ad a
1974 r.) d ru g ą
k onsultację ekum eniczną, w k tó rej
udział w zięło
19 przedstaw icieli
Kościołów z Polski, W ęgier, CSRS
1 NRD. P olską R adę E kum eniczną
reprezento w ał ks. W iktor
Wysoczański — sek retarz Rady Kościo
ła Polsk akatolicki ego. O brady
to 
czyły się pod hasłem :
„M odlitw a
pokojow a zboru
chrześcijańskiego
w m ieście socjalistycznym ”.
P od
czas obrad wygłoszono następ u jące
referaty : „M odlitw a i w spółpraca
chrześcijan w w alce o pokój
w
św iecie”, „M odlitw a i w spółpraca
chrześcijan w m ieście socjalistycz
ny m ”. S praw ozdania grup
robo
czych m a ją być w ysłane
w szyst
kim K ościołom w k raja ch socjalis
tycznych.
0 W dniach 9—12 g ru d n ia 1974 r.
obradow ał w P rad ze
S ek reta riat
M iędzynarodow y
C hrześcijańskiej
K onferencji Pokojow ej. D yskuto
w ano nad spraw ozdaniam i z d zia
łalności ChK P w ostatnim Okresie
1 n ad plan em
przyszłej
pracy.
G łów ną uw agę poświęcono dwóm
spotkaniom , k tó re odbędą się
w
1975 r.: A zjatyckiej K onferencji P o
kojow ej C hrześcijan i posiedzeniu
K om itetu K onty n u o w an ia Pracy. Z
Polski w ob rad ach w ziął udział ks.
Zdzisław Paw lik, który jest człon
kiem S ek reta riatu
M iędzynarodo
wego.
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W L ublinie odbyło się sym po
zjum (14—15 listopada 1974 r.) zw o
łan e przez Sekcję Teologii P orów 
naw czej i E kum enicznej K atolic
kiego U niw ersytetu Lubelskiego z
okazji dziesiątej rocznicy ogłosze
n ia przez II Sobór W atykański d e
k re tu „O ekum enizm ie”. Kościoły
zrzeszone w P olskiej Radzie E ku
m enicznej rep rezen to w ali: ks. d r
J a n N iew ieczerzał — biskup K oś
cioła
E w angelicko-R eform ow ane
go i prezes PRE, i ks. d r W itold
B enedyktow icz — profesor C hrześ
cijańskiej A kadem ii
Teologicznej,
S uperintendent Kościoła M etodycz
nego. T em atem
sym pozjum było
p ytanie: „Do jak iej jedności dąży
m y ?”,
uzupełnione
p odtytułem :
„Pojęcie
ekum enizm u w e w spół
czesnym ch rześcijań stw ie”.
R efe
ren tam i byli m. in.: prof. Vilmos
V ajta — d y rek to r
L uterańskiego
In sty tu tu B adań E kum enicznych w
S trasb u rg u (Francja), ks. d r Jo h anes A lthausen — n ad rad ca K oś
cioła E w angelickiego B e rlin -B ran 
denburg (NRD) i ks. bp Ja n N ie
w ieczerzał, którego referat nosił ty 
tu ł: „Do jak iej jedności dążym y?
P u n k t w idzenia Św iatow ej
Rady
Kościołów z uw zględnieniem sta 
now iska Polskiej Rady E kum enicz
n e j”.
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W W arszaw ie, pod p atro n atem
Św iatow ej Rady Kościołów, odby
ła się w listopadzie ub. r. n ara d a
około 30 p rzedstaw icieli
Kościo
łów z k rajó w socjalistycznych, po
św ięcona pomocy m iędzykościelnej.
0 Ks. bp A lbrecht Schönherr,
przew odniczący Z w iązku
K ościo
łów E w angelickich w NRD, zapro
szony przez P olską R adę E kum e
niczną, przebyw ał w W arszaw ie 12
1 13 grudnia ub. r. Gość niem iecki
spotkał
się
z przedstaw icielam i
Polskiej Rady E kum enicznej, zło
żył w izytę w U rzędzie do S praw
W yznań oraz wygłosił re fe ra t n a
tem at:
„Kościoły w N iem ieckiej
Republice D em okratycznej”.
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