


C O  W Y NA TO ?
Przed miesiącem odpowiadaliśmy w tej rubryce na zarzuty ks. prof. Ro
mana Foryckiego, niezadowolonego, że w prasie ewangelickiej „potrąca się”
0 Kościół rzymskokatolicki, wytykając mu jego błędy. Tym razem dostar
czymy autorowi przeglądu prasy chrześcijańskiej nowego powodu do nieza
dowolenia, ponieważ „potrącimy” o Kościół rzymskokatolicki, przytaczając 
wypowiedź nie jakiegoś szeregowego księdza, tylko osoby bardzo wysoko 
postawionej w hierarchii, mianowicie członka kolegium kardynalskiego. 
Kardynałowi nie przysługuje wprawdzie przywilej nieomylności, ale trudno 
nie brać poważnie wypowiedzi prefekta Świętej Kongregacji Wychowania 
Katolickiego.

Od pewnego czasu wiele kłopotów przysparza władzom kościelnym abp Le- 
febvre, który poddaje krytyce naukę II Soboru Watykańskiego i nie pod
porządkowuje się poleceniom papieża, zwłaszcza w sprawie nowych tekstów 
liturgii mszalnej. Twierdzi on mianowicie, że w nowej liturgii mszalnej nie 
mówi się już o ofierze mszalnej, że pojęcie to zaczyna zanikać i że ulega 
wpływom protestantów.

Sprawa abp. Lefebvre’a nabrała wielkiego rozgłosu, a Watykan dokłada 
wielkich starań, by nieposłusznego arcybiskupa przywołać do porządku. 
Jedną z prób rozwiązania problemu była rozmowa przeprowadzona z abp. 
Lefebvrem przez trzech kardynałów. W tekście rozmowy, opublikowanym 
przez miesięcznik „Novum” Nr 1/77, znalazł się fragment, który wzbudził 
nasze zainteresowanie.

Abp L[efebvre]: A jak sobie wytłumaczyć, że protestanci, którzy nie chcieli
1 nie chcą nadal czystać starej Mszy, godzą się na czytanie nowych tekstów 
mszalnych?
Kard. G[arrone]: Nie, oni nie przyjmują ani nowego, ani starego obrządku 
mszalnego.
Abp L.: Wspólnota z Taize przyjęła go, to jest oczywiste; później także pro
testanci wyznania strasburskiego (?! — red.), oświadczając to wyraźnie pod
czas tygodnia religijnego w Strasburgu. Z tej okazji powiedzieli oni: oto 
teraz dzięki nowym modlitwom eucharystycznym możemy modlić się wspól
nie z katolikami, stało się to możliwe, ponieważ katolickie pojęcie ofiary 
zbliżyło się do naszego.
Kard. G.: Chodzi o dyskusję w grupach kilkudziesięcioosobowych, w których 
protestanci i katolicy zbliżyli się do siebie, ale Kościół rzymski n ie  o d s t ą 
pi ł  ani  na k r o k  (podkr. red.) od trydenckiej nauki o ofierze mszalnej. 
Natomiast — jak mówiłem już o tym innym razem — mamy do czynienia 
z ludźmi, którzy od czterech stuleci znajdowali się po drugiej stronie bary
kady. Dobrodziejstwem jest, że nawiązane z nimi zostały rozmowy dotyczące 
właśnie istoty życia Kościoła, to znaczy Eucharystii. Sądzę, że jest obowiąz
kiem Kościoła szukanie środków, pozwalających na odkrywanie protestan
tom prawd, od których kiedyś w ferworze polemik odeszli. Gdyby Kościół 
ograniczał się do powtarzania mniej lub bardziej starych zastrzeżeń bez 
prowadzenia dialogu, nie wywiązałby się — jak sądzę — ze swych obowiąz
ków. W świadomości człowieka, który przeżywa swój chrzest, istnieją prze
słanki, by zrozumieć wszystko, w co wierzymy. Konieczne jest przeto do
prowadzenie go do tego z łagodnością. Zmienić powinniśmy nasze nastawie
nie, które aż do soboru było w dużej mierze negatywne. C h o d z i  o s p r o 
w a d z e n i e  t ych  l u d z i  na ł ono  K o ś c i o ł a  p r z y  p o mo c y  
d i a l o g u  (podkr. red.). Tylko w ten sposób można będzie nieco rozszerzyć 
teren naszego działania.”

W świetle tej wypowiedzi kard. Garonnc’a mogłoby się zdawać, że rację 
mają ci wszyscy, którzy z głęboką nieufnością odnoszą się do rzymskokato
lickiego ekumenizmu, traktując go jako zasłonę dymną i twierdzą, że właś
ciwie nic się w Kościele rzymskim nie zmieniło, a ruch ekumeniczny jest 
tylko budowaniem pomostu dla sprowadzenia protestantów „na łono Ko
ścioła”. Można sobie wyobrazić, jaką gratkę znajdą w tym cytacie i jak 
zacierają ręce — a nie mówiliśmy?

Chcielibyśmy jednak na marginesie tej sprawy wyrazić przekonanie, że fali 
ekumenizmu cofnąć się nie da, że jedna czy druga wypowiedź, nawet jakie
goś purpurata, nie obali tego, co już się stało. Zbliżyliśmy się do siebie, 
coraz lepiej się poznajemy i od złej i od dobrej strony. Kardynałowie 
Garrone (nie tylko rzymskokatoliccy) swoimi wypowiedziami przypominają 
o zachowaniu ostrożności, przestrzegają przed zajmowaniem zbyt optymi
stycznej i bezkrytycznej postawy.

C O  W  N U M E R Z E ?
Korzystając z okazji pobytu w Pol
sce gościa z Australii, ks. Thomasa 
Rees Thomasa, pastora zboru kon- 
gregacjonalnego w Brisbane, za
mieszczamy jego kazanie, wygłoszo
ne w warszawskim kościele ewange
licko-reformowanym dnia 14 sierp
nia 1977. Ks. Thomas ukazuje Bez
cenne przeżycie (s. 3), jakim jest 
poznanie Królestwa Bożego.

Gość z antypodów (s. 6) rozmawia 
z redaktorem „Jednoty” o swojej 
podróży do Polski, o Kościołach w  
Australii, o problemie Soweto w  
Afryce Południowej.

Modlitwa Czy pobłogosławisz im, 
Panie? (s. 4) wyraża troskę rodziców
0 syna, który odchodząc z domu ro
dzinnego traci kontakt i z Bogiem.

W rubryce Co wy na to? (s. 2)
zwracamy uwagę na wypowiedź 
prefekta Świętej Kongregacji Wy
chowania Katolickiego, kard. Gar
rone, który w dyskusji z abp. Le- 
febvrem ujawnia swój prawdziwy 
stosunek do protestanów i oryginal
ne rozumienie ruchu ekumenicznego.

Autorka często przez nas drukowa
nych krótkich rozważań, Alina 
Werner, pisze o Szukaniu piękna (s. 
8), a w swojej rubryce Zdarzenia
1 ludzie proponuje, abyśmy mieli 
Trochę więcej tolerancji (s. 10) dla 
starszych ludzi, którzy na wczasach 
„bawią się w  młodych” .

Hymn miłości ap. Pawła w rytmicz
nym przekładzie ks. Bogdana Tran
dy zamieszczamy na s. 9.

Wagary to sprawa, przed którą sta
ją wszyscy rodzice. Omawiamy ją 
w rubryce Na kanwie rodzinnej wy
szywane (s. 11).

Dziwną książkę o ekumenii, napisa
ną przez dr. Stanisława Dąbrow
skiego, przewodniczącego Zarządu 
Centralnego Kościoła Adwentystów 
D. S., omawia Karol Karski (s. 13).

W dziale O Biblii zamieszczamy o- 
mówienie proroctwa Nahuma (s. 12) 
a Przeglądem ekumenicznym (s. 14) 
zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Ks. Thomas Rees Thomas i 
jego tłumacz na kazalnicy war
szawskiego kościoła reformo
wanego.

2



KS. THOMAS REES THOMAS

B e z c e n n e  p r z e ż y c i e
Podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który gdy 
znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Mat. 13:45—46
*

W podobieństwie tym kryje się myśl, że jeśli 
ktoś dostrzeże Królestwo Boże i pozna jego 
prawdziwą wartość, nie będzie uważał żadnej 
ofiary za zbyt wielką, aby je posiąść.
Dr Baillie ze Szkocji opowiadał historię, która 
się wydarzyła w północno-zachodnich Indiach. 
Pewien bogaty człowiek Wysłał w daleką po
dróż sługę z cennymi prezentami dla swego sy
na. Sługa siadł na pięknego konia i wybrał się 
w drogę. Po kilku dniach zatrzymali go rabusie 
i pytają: Kto jesteś i dokąd jedziesz? — Jestem 
sługą bogatego człowieka — odpowiedział — 
i prowadzę tego konia jako prezent dla syna 
mojego pana. Rabusie natychmiast zabrali mu 
konia, pobili go i pozwolili odejść. Po kilku 
dniach inni rabusie znowu go napadli i pytają: 
Kto jesteś i dokąd idziesz? — Jestem sługą bo
gatego człowieka — odpowiedział —  i niosę ten 
złoty łańcuch, który mam na szyi, jako prezent 
dla syna mojego pana. Rabusie natychmiast 
zdarli z niego łańcuch, pobili go i puścili w  
dalszą drogę. Po jakimś czasie sługa przybył 
wreszcie do celu podróży. Syn zapytał go: Kto 
jesteś i dokąd idziesz? — Jestem sługą bogatego 
człowieka — odpowiedział — który jest twoim 
ojcem. Przynoszę ten oto prezent od niego. 
Sięgnął pod pachę i wyjął z ukrycia bezcenną 
perłę.
Jezus mówi, że Królestwo Boże jest ’— jak per
ła — najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek może 
posiąść. Przedstawia ono tak wielką wartość, 
że >skoro ktoś zorientuje się w tym, gotów jest 
wszystko poświęcić, aby je zyskać.
Czy i dla was Królestwo Boże ma tak wielką 
cenę?
Musimy zaraz postawić sobie pytanie, co to jest 
Królestwo Boże. Spróbujmy znaleźć odpowiedź 
przy pomocy hebrajskiej poezji. Jedną zr jej 
charakterystycznych cech jest tzw. paralelizm, 
czyli wypowiadanie tej samej myśli w dwóch 
kolejnych wersetach, ale innymi słowami. Oto 
przykłady z Psalmów:

Panie, słowo Twoje trwa na wieki...
Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie.

albo:

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy.

Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę Modlitwę 
Pańską, to znajdziemy tam coś podobnego:

Nie wódź nas na pokuszenie, 
ale nas zbaw ode złego, 

albo:
Przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na

ziemi.
Królestwo Boże nie jest jakimś odległym miej
scem, do którego dochodzi się po pewnym cza
sie. Jest ono przeżyciem, którego doświadczamy 
już tu i teraz, w każdej chwili, gdy odkrywamy 
wolę Boga i staramy się ją wypełniać w  co
dziennym życiu. Jest to więc przeżycie Królest
wa Bożego. A  Jezus mówi, że jest ono rzeczą 
dla człowieka najcenniejszą.
Z naszego tekstu wynikają trzy rzeczy. Po 
pierwsze — jesteśmy zdolni poznać myśl Boga. 
Możemy tu przytoczyć przykład Mojżesza stoją
cego przed krzakiem gorejącym i słuchającego 
słów Boga, albo Samuela, który jako chłopiec 
słyszy głos Boga w świątyni, czy też Pawła, 
który pod Damaszkiem słyszy głos Jezusa, 
przekazującego mu swoją wolę.
Wielu było w ciągu wieków ludzi, którzy do
świadczyli tego, że można poznać wolę Boga. 
któremu jesteśmy wdzięczni za tych ludzi.
W różny sposób objawia Bóg swoją wolę. Mam 
na myśli na przykład Williama Wilberforce‘a, 
który w swoim czasie znany był łw Londynie 
jako utracjusz spędzający czas po nocnych klu
bach. Kiedyś spędzał wakacje na kontynencie 
europejskim w  towarzystwie studenta uniwer
sytetu w Oxfordzie. Student miał zwyczaj głoś
nego czytania wieczorami Nowego Testamentu. 
Wilberforce przysłuchiwał się. Po powrocie do 
Anglii porzucił dotychczasowy tryb życia i pro
sił Boga, aby, posłużył się nim do swoich celów. 
Może wiecie o tym, że zasłynął on wśród tych, 
którzy zwalczali handel niewolnikami. Innymi 
słowy mówiąc, Wilberforce słuchając Nowego 
Testamentu, czytanego przez studenta, usłyszał 
jak Bóg do niego mówi, poznał wolę Boga od
noszącą się do niego samego.
Po drugie z haszego tekstu wynika, że poznaw
szy wolę Boga, musimy być jej posłuszni. Przy
pomina mi się tu mój przyjaciel z Perth Aus
tralii, który był odpowiedzialnym pracowni
kiem wielkiej wytwórni farmaceutycznej. 
Zwierzchnik polecił mu (niezgodne z prawdą 
sformułowanie opisu leku, który miał być 
wprowadzony na rynek. Mój przyjaciel sprzeci
wił się temu, ponieważ uważał 'wprowadzanie 
w błąd nabywców produktu za rzecz nieuczci
wą. W wyniku sprzeciwu został natychmiast
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zwolniony z pracy i pozostawał bez zajęcia. In
nymi słowy, mój przyjaciel poznał wolę Boga 
dotyczącą jego własnej pracy i postanowił za
stosować się do niej bez względu na konsek
wencje.
Musimy codziennie czujnie przyglądać się na
szemu życiu i stawiać sobie pytanie, czy jesteś
my posłuszni woli Boga. Zapewne spostrzeżecie, 
że ilekroć okazujemy nieposłuszeństwo, dzieje 
się to albo z powodu egoizmu, albo z powodu 
braku wiary.
Egoizm — przypomnijmy sobie bogatego mło
dzieńca z Nowego Testamentu. Poznał on wolę 
Boga, bo Jezus powiedział mu, co ma robić, aby 
żyć pełnią życia. Jednak z powodu miłości do 
pieniędzy, z powodu egoizmu, odmówił przyłą
czenia się do Jezusa. Przypomnijmy sobie Piot
ra. Wiedział, jaka jest wola Chrystusa, bo sły
szał to z Jego ust. Jednak nie chciał stracić po
pularności, dlatego postąpił niezgodnie z woła 
Chrystusa.

Czy pobłogosławisz im, Panie?

Brak wiary — przypomnijmy sobie Jana Marka 
z Dziejów Apostolskich. Towarzyszył Pawłowi 
i Barnabie w wyprawie misyjnej do Azji Mniej
szej. W miejscowości Perge Jan Marek odłączył 
się od nich i wrócił do Jerozolimy. Dlaczego? 
Paweł i Barnaba zmienili plany i postanowili 
udać się w góry pośród niebezpiecznych ludzi, 
na niebezpieczne drogi. Wiara Jana Marka nie 
była dość mocna. Przestraszył się i wrócił. Nie 
ufał Bogu na tyle. aby wiedzieć, że On nie 
opuści tych, którzy zaufali Jego woli. Musimy 
codziennie czujnie przyglądać się naszemu ży
ciu i stawiać sobie pytanie, czy przypadkiem 
nasze nieposłuszeństwo woli Boga nie wynika 
z egoizmu albo z braku wiary.
Po trzecie z naszego tekstu wynika rzecz na
stępująca. Jeżeli stwierdzimy, że można poznać 
wolę Boga, jeżeli okazaliśmy posłuszeństwo i 
przekonaliśmy się, że Bóg nigdy nie opuszcza 
tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą, to 
musimy uznać całe nasze doświadczenie za

Dałeś nam, Panie, radość rodzicielstwa, 
dałeś nam, Panie, smutek rodzicielstwa, 
dałeś nam Panic, szarość rodzicielstwa. 
Teraz nadchodzi rozstanie.

Nie byliśmy rodzicami dobrymi.
Choć oczy obracaliśmy ku Tobie, 
popełnialiśmy wiele błędów.
Nie byliśmy rodzicami złymi, 
bo oczy obracaliśmy ku Tobie 
i wystrzegliśmy się wielu błędów. 
Byliśmy rodzicami przeciętnymi, 
a oczy obracaliśmy ku Tobie — 
kochaliśmy, a karciliśmy z umiarem. 
Teraz nadchodzi rozstanie.

Rączki składaliśmy do modlitwy, 
uczyliśmy trzymać w nich ołówek, 
tłumaczyliśmy co dobre, a co złe.
Po nocach potrafiliśmy siedzieć, 
niekoniecznie przy chorym, 
częściej przy szukającym prawdy.
Schylaliśmy się nad łóżeczkiem, 
potem traktowaliśmy na równi, 
później wspinaliśmy się na palce, 
aby pocałować, uściskać.

Nic skarżymy się, że dorósł, 
nie skarżymy się, że samodzielny, 
nie skarżymy się, że wybrał.
Skarżymy się, że nadchodzi rozstanie —
z Tobą.

Dziękujemy Ci za to, że ona jest wykształcona, 
dziękujemy Ci za to, że ona jest miła i ładna, 
dziękujemy Ci za to, że pragnie miłości i ciepła. 
Niech stanic się ich pojednanie.

Marzyliśmy dla naszego syna 
o innym charakterze.
Trudno, stała się wola Twoja.
Marzyliśmy dla naszego syna 
o innym zawodzie.
Trudno, stała się wola Twoja.
Marzyliśmy dla naszego syna 
o innej dziewczynie...
Trudno, niech stanic się wola Twoja.

Zostaje już tylko pytanie, 
zostaje już tylko błaganie:
— Czy, mimo wszystko, pobłogosławisz im, Panie?
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rzecz najcenniejszą w życiu, jak bezcenną per
łę. Dlatego musimy zrobić wszystko, na co nas 
stać, aby to najcenniejsze przeżycie stało się też 
udziałem innych ludzi.
Często obserwujemy, że w różnych życiowych 
sprawach ludzie okazują wiele zapału, a nawet 
gotowi są z ogromnym poświęceniem nieść po
moc innym ludziom. W styczniu 1881 roku w 
miesiącu śnieżnych zadymek, ostrego mrozu 
i sztormów, w pobliżu wybrzeża Yorkshire sta
tek osiadł na mieliźnie pośród skał Zatoki Ro
bin Hooda. Nigdzie pod ręką nie było łodzi ra
tunkowej, najbliższa znajdowała się w  Whitby. 
około dziesięciu mil od miejsca katastrofy. Nie
stety, nie było możliwości dopłynięcia tą łodzią 
drogą wodną. Jednakże ludzi ożywiał taki za
pał i chęć ratowania zagrożonego życia, że za
ładowali łódź na wielki wóz i z ogromnym wy
siłkiem, przy pomocy zaprzężonych koni, prze
ciągnęli ją po wyboistych drogach, wiodących 
przez wysokie wzgórza, aż do miejsca, gdzie

znajdował się rozbity statek. Szczęśliwie udało 
im się uratować nieszczęsnych rozbitków.
Jeżeli więc w sprawach życiowych obserwuje
my tak wiele poświęcenia, gdy chodzi o rato
wanie ludzkiego życia, o ileż więcej gorliwości, 
pasji, zapału i serca powinniśmy okazywać my, 
chrześcijanie, w prowadzeniu ludzi do tego naj
cenniejszego z przeżyć, jakim jest przeżycie 
Królestwa Bożego, do rozpoznawania woli Bo
ga. Idźmy więc zdobywać ludzi i ukazywać im, 
jak bezcenne jest to przeżycie.
Jezus podjął ryzyko krzyża, poniósł śmierć, 
spełniając zadanie zdobywania ludzi dla Kró
lestwa Bożego. Musimy być gotowi wszystko 
poświęcić, tak jak ów kupiec z naszego tekstu, 
który, gdy znalazł drogocenną perłę, sprzedał 
wszystko, co miał, aby wejść w jej posiadanie. 
Niech Jezus Chrystus dodaje nam sil do zdoby
cia ludzi dla Królestwa Bożego, aby mogli do
strzegać wolę Boga w  swoim życiu, tę najcen
niejszą zdobycz, jaką człowiek może posiąść.

W Warszawie bawił (11—16 sierpnia br.) gość z antypodów, ks. Thomas 
Rees Thomas, pastor kongregacjonalnej parafii w Brisbane, Queensland, 
Australia. Na lotnisku Okęcie witał go przedstawiciel Kościoła reformo
wanego, ks. Bogdan Tranda, naczelny redaktor „Jednoty” . W czasie 
kilkudniowego pobytu w Polsce, gość odbył rozmowę z ks. bp. Janem 
Niewieczerzałem oraz z ks. metropolitą Bazylim, zwierzchnikiem Kościo
ła prawosławnego i wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz 
z ks. Aleksandrem Sacewiczem, prezesem Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego. W niedzielę 14 sierpnia wygłosił w warszawskim kościele 
reformowanym kazanie (drukujemy je w tym samym zeszycie). Pod 
koniec pobytu odbyliśmy z gościem rozmowę, którą relacjonujemy niżej.

G o ś ć

z a n t y p o d ó w
RED. — Z wielką radością witamy Księdza w lokalu 
naszej redakcji. Cieszymy się szczególnie z tego. że 
mógł Ksiądz wczoraj wygłosić kazanie w naszym ko
ściele. Nieczęsto zdarza się nam przyjmować gościa 
z tak odległych stron. Przebył Ksiądz ogromną prze
strzeń, dzielącą Brisbane od Warszawy.

KS. T. R. T. — Z głęboką wdzięcznością myślę o tym, 
że mogłem spotkać się z księdzem i z członkami zboru 
na nabożeństwie, a potem w domu parafialnym. Bris
bane, gdzie mieszkam, leży w strefie subtropikalnej. 
Miasto liczy ponad milion mieszkańców. Żeby dostać 
się tutaj, leciałem najpierw do Sydney, ok. 1000 km, 
potem do Perth, ok. 4000 km, gdzie zatrzymałem się 
u przyjaciół. Następnie odbyłem Il2 godzin nieprzer
wanego lotu do Johannesburga. Nigdy dotąd nie byłem 
w Afryce, gdzie, jak wiedziałem, Kościół kongregacjo- 
nalny rozwija bardzo dobrze swoją działalność. Mia
łem więc zamiar spotkać się tam z moimi współwyz
nawcami, zapoznać się z ich pracą, a także z ogólną 
sytuacją. Na lotnisku powitał mnie jeden z tamtej
szych duchownych, który potem przez kilka dni mi 
towarzyszył i umożliwił parę ważnych wizyt, jak w 
Południowoafrykańskiej Radzie Kościołów, w Instytu
cie do spraw stosunków między rasami, gdzie mogłem 
zaznajomić się z niektórymi problemami, nad którymi 
tam się pracuje. Odwiedziłem także biura Unii kon
gregacjonalnej. Duże wrażenie wywarło na mnie to, 
co się tam dzieje w dziedzinie ekumenicznej.
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RED. — Jakie Kościoły należą do tamtejszej Rady?

KS. T. R. T. — Kościół anglikański, Unia kongregacjo- 
nalna, Kościół metodystyczny, prezbiteriański, Chry
stusowy i chyba luterański. Holenderski Kościół refor
mowany nie należy do Rady.

RED. — To jest największy Kościół w Południowej 
Afryce?

KS. T. R. T. — Tak, natomiast kongregacjonaliści na
leżą ido mniejszości. Mój przyjaciel umożliwił mi rów
nież spotkanie z rektorem uczelni teologicznej, gdzie 
rozwija się bardzo interesująca praca wśród ludzi 
świeckich. Prowadzi się dla nich 'trzyletni kurs teolo
giczny, wieńczony dyplomem. Zajęcia odbywają się 
po południu, ponieważ studiują wyłącznie ludzie pra
cujący w swoich zawodach. Po ukończeniu studiów 
niektóre osoby podejmują pracę duchownych, a inne 
chcą po prostu zyskać głębszą formację chrześcijańską 
i działać w Kościele nadal jako ludzie świeccy.

RED. — Czy w czasie pobytu w Johannesburgu zetknął 
się Ksiądz z problemem Soweto?

KS. T. R. T. — Zawieziono mnie również do tej dziel
nicy miasta. Ze względu na istniejący kryzys nie 
można było dostać się do środka, ale objechaliśmy tę 
dzielnicę samochodem dookoła. Mogłem przyjrzeć się 
domom, gdzie mieszka około półtora miliona czarnych 
Afrykanów. W kraju tym rozróżnia się ludzi białych, 
kolorowych — narodzonych ze związków mieszanych 
między czarnymi a hindusami — hindusów i czarnych. 
Czarni mają bardzo ograniczone prawa. Muszą miesz
kać w odrębnych dzielnicach, a jedną z nich jest 
właśnie Soweto. Gnieżdżą się w maleńkich, ceglanych 
domkach, nie ma oczywiście łazienek, tylko krany na 
zewnątrz. Główny problem w ehwili obecnej polega 
na tym, że czarni otrzymują o wiele gorsze wykształ
cenie niż biali. Sumy wydatkowane na szkolnictwo 
dla białych sześcio- czy siedmiokrotnie przewyższają 
wydatki na kształcenie czarnych. Czarni powiadają — 
chcemy otrzymywać lepsze wykształcenie, mieszkamy 
przecież w swoim kraju i dlaczego nie mielibyśmy 
być lepiej wykształceni? Uczniowie więc protestują 
przeciw niesprawiedliwości, co przybiera formę straj
ku szkolnego. Władze nakazują uczniom powrót do 
szkół, a w przeciwnym razie grożą im karami. W cza
sie mojego pobytu władze postawiły ultimatum, że do 
poniedziałku młodzież mą się znaleźć w  szkołach. 
W przypadku niezastosowania się do nakazu powstanie 
trudny do rozwiązania problem, ponieważ w więzie
niach nie ma dość miejsca, aby wszystkich zamknąć. 
W wyniku walki powstał nowy ruch czarnej młodzie
ży, która nigdy dotąd nie była tak zjednoczona w akcji 
przeciw rządowi jak obecnie. Czarni są tam trakto
wani jak obywatele drugiej kategorii. Trudno powie
dzieć, jak dalej sprawy się potoczą i jaki będzie re
zultat, ale panuje ogólne przekonanie, że Afrykanie 
powstaną przeciw Republice Południowej Afryki.

RED. — Miał więc Ksiądz okazję w czasie krótkiego 
pobytu na kontynencie afrykańskim zetknąć się z naj
ostrzejszymi ‘problemami współczesności.

KS. T. R. T. — Problem ten towarzyszył mi jeszcze 
później, w drodze do Bułgarii. Z powodu stosowania

zasady apartheidu, samolotom południowoafrykańskim 
nie wolno przelatywać nad terytorium innych krajów 
afrykańskich. Samolot mój skierował się więc nad 
wybrzeże zachodnie i przez kolejne dwanaście godzin 
leciał do Portugalii. Stamtąd dopiero przez Rzym u- 
dałem się do Sofii. Była to bardzo męcząca podróż.

RED. — Czy była to pierwsza wizyta Księdza w kraju 
socjalistycznym?

KS. T. R. T. — Nie, przedtem już byłem w Czecho
słowacji, NRD, na Węgrzech. Tym razem postanowi
łem odwiedzić Bułgarię, ponieważ wiedziałem, że ist
nieje tam Kościół kongregacjonalny. Wziąłem udział 
w zebraniu modlitewnym zboru sofijskiego, podczas 
którego miałem możność wygłosić przemówienie i 
przekazać pozdrowienia od mojego Kościoła. Było to 
zebranie w ciągu tygodnia, przy udziale ponad 50 
osób. Stamtąd udałem się bezpośrednio do Warszawy.

RED. — Co spowodowało zainteresowanie Księdza 
naszym krajem?

KS. T. R. T. — Wiedziałem od dawna, że w Polsce 
działa Kościół reformowany, a my, kongregacjonaliści, 
należymy do tej samej rodziny kościelnej. Obecnie, 
po zjednoczeniu w Australii, podobnie jak przedtem, 
jesteśmy członkami Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych. Cieszę się z nawiązania bezpośred
niego kontaktu, a szczególnie z możliwości wygłosze
nia kazania w warszawskim kościele.

RED. — Wspominał Ksiądz o zjednoczeniu Kościołów 
autralijskich. „Jednota” zamieściła już krótką wia
domość o tym wydarzeniu w „Przeglądzie ekumenicz
nym” . Byłoby rzeczą interesującą dowiedzieć się czegoś 
bliższego na ten temat od osoby bezpośrednio zaanga
żowanej.

KS. T. R. T. — Kościół nasz powstał z połączenia 
kongregacjonalistów, metodystów d prezbiterian. My 
tworzymy małą grupę chrześcijan, ale metodyści 
i prezbiterianie stanowią dwanaście procent ludności. 
Obecnie Kościół nasz liczy ponad milion członków. 
Właściwie nazwa nasza brzmi Australijski Kościół 
Jednoczący (Uniting Church of Australia). W ten spo
sób chcieliśmy dać wyraz naszej gotowości do przyję
cia wszystkich, którzy chcieliby się z nami połączyć. 
Przygotowania do zjednoczenia trwały ponad trzy
dzieści lat. Bardzo usilnie pracowaliśmy nad stworze
niem wspólnej teologicznej i strukturalnej podstawy 
unii. Projekt został przesłany do Kościołów, które pod
dały go skrupulatnej analizie, w wyniku której za
proponowano aż osiemset poprawek. Komisja opraco- 
Avała nowy projekt z uwzględnieniem przesłanych 
wniosków. Stał się on podstawą zjednoczenia. Organi
zacja nowego Kościoła przedstawia się następująco. 
Podstawową komórką organizacyjną jest zbór, na któ
rego czele stoi rada starszych (prezbiterów) oraz rada 
parafialna. Zadaniem pierwszej jest wspólna z du
chownym troska o rozwój duchowy, natomiast druga 
zajmuje się raczej sprawami administracyjnymi. Para
fie delegują swoich przedstawicieli do prezbiterium, 
czyli rady okręgowej, a prezbiteria delegują swoich 
przedstawicieli do synodu stanowego (mamy w Aus
tralii sześć stanów), a te z kolei wybierają członków 
zgromadzenia federalnego.
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Ks. Thomas Rees Thomas w gabinecie ks. bp Jana 
Nicwicczcrzała

RED. — Z tego wynika, że Kościół przyjął ustrój 
prezbiterialny ?

KS. T. R. T. — Tak jest.

RED. — Co może Ksiądz powiedzieć nam o innych 
Kościołach w Australii?

KS. T. R. T. — Największy pod względem liczby 
oficjalnie zarejestrowanych członków jest Kościół an
glikański, który obejmuje 35% ludności, następne 
miejsce zajmuje Kościół rzymskokatolicki (25%), który 
jest mniej więcej tak liczny jak Kościół jednoczący. 
Poza unią pozostaje około jednej trzeciej prezbiterian, 
którzy nie przystąpili do niej i tworzą odrębny Ko
ściół. Poza tym są luteranie, baptyści, chrystusowcy, 
prawosławni. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przybyło 
do Australii około trzy miliony imigrantów z Eu
ropy. Wzmocnili oni zwłaszcza liczebność Kościołów 
luterańskiego i prawosławnego.

RED. — Ile ludności liczy Australia?

KS. T. R. T. — Ponad trzynaście i pół miliona na ob
szarze trzech milionów mil kwadratowych. Trzeba 
przy tym pamiętać, że ogromne przestrzenie wewnętrz
ne pokrywa pustynia i ludzie mogą mieszkać głównie 
na wybrzeżu. Stosunki gospodarcze i handlowe utrzy
mujemy przede wszystkim z kontynentem azjatyckim, 
w szczególności z Japonią. Nasza przyszłość będzie 
się orientować coraz bardziej ku Azji z tej prostej 
przyczyny, że jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Każ
dego roku tysiące studentów przybywają do Australii, 
aby studiować na naszych uniwersytetach głównie 
takie dziedziny jak rolnictwo, nauki ścisłe, literatura 
angielska. Większość z nich wraca, aby pracować we 
własnym kraju, ale niektórzy zawierają tutaj związki 
małżeńskie i zostają u nas na stałe.

RED. — Wspomniał Ksiądz o tym, że jedna trzecia 
prezbiterian nie przystąpiła do unii. Co było przy
czyną?

KS. T. R. T. — Część australijskich prezbiterian jest 
nastawiona bardzo konserwatywnie i mocno podkreśla 
swoje związki ze Szkocją. Reprezentują oni bardzo 
ciasne i konserwatywne poglądy. Twierdzą oni, że 
organizacja nowego Kościoła odbiega daleko od tego.

czego by sobie oni życzyli. Moim zdaniem rzeczywista 
przyczyna leży w konserwatywnej teologii, co nie po
zwala na przyjęcie otwartej postawy.

RED. — Macie poważne kłopoty w Australii.

KS. T. R. T. — ?

RED. — Z królikami.

KS. T. R. T. — Aha! Gdybym tylko mógł odnaleźć 
tych dwóch ludzi, którzy je przywieźli, to bym kazał 
ich rozstrzelać! Mówiąc poważnie — przed laty ktoś 
przywiózł kilka królików, które tak się rozmnożyły, 
że teraz liczą się w miliony. Sięga się po różne spo
soby dla ich wytępienia, bo króliki wyrządzają ogrom
ne szkody w rolnictwie. Bronimy się przed nimi w 
taki sposób, że pomiędzy poszczególnymi stanami sta
wiamy wysokie na dziesięć stóp płoty, aby nie mogły 
swobodnie przenosić się ze stanu do stanu.

RED. — Spędził Ksiądz kilka dni w Warszawie, 
a także poza nią. Z jakimi wrażeniami Ksiądz stąd 
wyjedzie?

KS. T. R. T. — Przede wszystkim odniosłem wraże
nie, że Polacy bardzo lubią klasyczną muzykę. Bardzo 
mnie to cieszy, bo na całym świecie obserwuje się 
dewaluację muzyki. Kiedy otwieram radio czy wstę
puję do kawiarni, mogę posłuchać pięknych klasycz
nych melodii. Oczywiście, podziwiam odbudowę wa
szego kraju ze zniszczeń wojennych. Zwłaszcza po
doba mi się wasz pietyzm przeszłości, co widzę w 
starannej rekonstrukcji zabytków, zwłaszcza Starego 
Miasta w Warszawie. Przecież zabytki świadczą o 
wielkiej przeszłości historycznej tego kraju. Cieszy 
mnie fakt dużego zakresu swobody religijnej. Wszędzie 
gdzie byłem, mogłem dostrzec tłumy ludzi w kościo
łach, widziałem czasopisma i książki publikowane 
przez Kościoły, Biblie wydane w  ostatnich latach. 
Cieszy mnie to, bo wielu ludzi u nas sądzi, że jeżeli 
w ogóle Kościół tutaj istnieje, to ma wielkie trudności 
w pracy. Podczas mojego pobytu zrobiłem sporo zdjęć, 
które posłużą mi do udokumentowania tego, co będę 
po powrocie opowiadał.

Rozmawiał ks. B. T.
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ALINA WERNER

Szukanie piękna

,.Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dzię
kujcie...”

I Tes. 5:16—18

Uwielbienie dla piękna świata może także być 
modlitwą. I chyba taka modlitwa milsza jest 
Bogu aniżeli inna, ponieważ jest modlitwą 
wdzięczności. Czci i radości.
Świat, w którym przyszło nam żyć, nie jest 
łatwym światem i nie zawsze umiemy odna
leźć jego urok przysłonięty brzydotą i cierpie
niem. Wszakże mimo zła i nieszczęść, które są 
naszym codziennym udziałem i od których nie 
sposób się uwolnić, bywają takie momenty, kie
dy to zostajemy pokonani zachwytem. Myślę, 
iż w  takich chwilach doznajemy z pomocą Bożą 
olśnienia i wtedy możemy sobie wyobrazić, 
czym będzie przebywanie w  wieczności. 
Olśnienie spada na człowieka nagle, czasem bez 
związku z jakimkolwiek zewnętrznym wyda
rzeniem. Wtedy jest tym cenniejsze. Najczęś
ciej wszakże łączy się z jakimś wydarzeniem, 
z przypomnieniem wielkiego szczęścia, ze wzru
szeniem dostarczonym z zewnątrz. Posłyszymy 
np. jakąś melodię, która poruszy nas do głębi, 
ponieważ łączy się z jakimś wspomnieniem lub 
też z powodu samego niezależnego od niczego 
piękna. Albo też rozchwieje się na wietrze wio
sennym delikatna gałązka brzozy... Uśmiech 
dziecka zagadkowy i pełen tajemnicy... Zapach 
ziemi albo deszczu po burzy...
Piękno świata otacza nas bezustannie, tylko 
nie zawsze jesteśmy właściwymi jego odbior
cami. Przyjrzyjmy się ciału ludzkiemu — żaden 
architekt nie wymyśliłby bardziej doskonałej 
konstrukcji: jedna kosteczka podtrzymuje dru
gą, współzależność różnych organów, ich har
monia, system sygnałów alarmujących i obron
nych. Piękno ciała spoczywającego w śnie, jego 
otwarcie się na ciszę nocną i jego bezbronność. 
Każde żyjące ciało jest bezbronne. To ręce Bo
ga podtrzymują je codzień na nowo i zezwalają 
na wszelką działalność. Bez Niego nic nie mo
żemy uczynić.
A/ż dziwne się nam wydaje, że takie proste 
czynności, jak ranne wstanie z łóżka (ileż to 
skomplikowanych procesów musi zajść w na
szym organizmie!), zakiełkowanie w umyśle 
jakiejś myśli, zachęty do działania — to wszy
stko przecież jest dziełem Boga, który jeszcze 
i ten dzień dał nam do przeżycia. A  wtedy nie 
sposób Mu nie podziękować za otwarcie przed 
nami świata razem z jego nieuchwytnym cza
rem. Jeśli wstajesz smutny, zniechęcony i czu

jesz, że nawet modlitwa nie przyniosła ci uko
jenia, to zacznij działać. Cokolwiek robisz, 
wszystko ma przecież swój sens i przyniesie ci 
spokój. I wtedy pomyśl też o tych ciężko cho
rych, którym już wszelkie działanie zostaje o- 
debrane a pozostaje tylko cierpienie.
Podzięka i pochwała istnienia to prawdziwa 
modlitwa. Nie możemy nie uznać, iż ten wielki 
ogród, zwany światem, na którym przyszło nam 
zaistnieć, jest pięknym ogrodem. Chrystus, tak 
wrażliwy na urok palestyńskiej ziemi, używał 
nieraz porównań zaczerpniętych z otaczającej 
Go przyrody: lilie polne, wróbelki sprzedawane 
za parę monet, wiatr wiejący kędy chce i 
deszcz padający na .sprawiedliwych i na nie
sprawiedliwych ...
Musimy się nauczyć czerpać z harmonii świata, 
gdyż jest to najbardziej namacalny i' przeko
nujący dowód istnienia Boga. Bóg jest Pięknem 
i musiał naznaczyć wszystko to, co stworzył, 
odblaskiem swej boskiej Osoby. Mój mały 
szpak, wychowany od pisklęcia, siada z samego 
rana na szafie w  smudze słońca. Na tle jasnej 
ściany muru wygląda jak maleńki posążek od
lany w metalu. Stoi nieruchomy i patrzy w  ok
no. Jak pięknie uformowane są jego drobne 
kosteczki, piórka miejscami błękitnozielone, 
niemal pawie. Podziwu godny też jest jego 
słuch — potrafi powtórzyć zagwizdaną melodię. 
Jakiekolwiek żyjące stworzenie w domu czło
wieka przydaje mu radości i uroku. Dla mnie 
ptak to wysłannik nieba.
Powtarzające się pory roku, kwitnienie, obu
mieranie i znowu powstawanie do nowego ist
nienia — to rytm życia, w który zostaliśmy 
wpleceni i którego każdy okres przepojony jest 
swoistym czarem. Nie musimy wyjeżdżać w 
piękne okolice, możemy zachwycić spojrzenie 
kawałkiem nieba wyzierającym przez uchylone 
okno, szybą roziskrzoną od mrozu, zapachem 
kwiatów i zieleni w miejskim parku oraz go
rącym blaskiem płynącym z letniego nieba. 
Nie szukajmy piękna zbyt daleko, bo wtedy 
będzie ono trudniejsze do znalezienia. Otwórz
my tylko szeroko oczy na to wszystko, co nas 
otacza, a co dane jest nam oglądać codziennie, 
i wtedy wezwanie apostoła Pawła do radości, 
modlitwy i dziękczynienia nie będzie pustym 
słowem, lecz prawdziwym zrozumieniem i chę
cią jego zastosowania.
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Hymn miłości

I Kor. 13

Choćbym mówił 
językami ludzi i aniołów, 
a nie darzył nikogo miłością, 
będę jak miedź brzęcząca, 
jak cymbały dźwięczne.

Miłość nigdy nie przemija. 
Proroctwa — skończą się, 
dar języków — zniknie, 
wiedza — wyczerpie się.

Choćbym miał dar prorokowania, 
znał wszystkie tajemnice 
i wiedzę całą posiadł, 
a wiarę miał taką, 
że góry bym przenosił, 
a nie darzył nikogo miłością, 
będę niczym.

Poznajemy tylko w części 
i prorokujemy w części. 
Wobec doskonałej pełni 
to, co częściowe, znika.

Choćbym na chleb dla głodnych 
wydał cały swój majątek, 
życie nawet rzucił na stos, 
aby zyskać wieczną chwałę, 
a nie darzył nikogo miłością, 
nic mi to nie pomoże.

Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
rozumiałem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko, 
a teraz już jestem dorosły 
i sprawy dziecięce minęły.

Kto kocha — jest cierpliwy i łagodny,
kto kocha — nie zazdrości,
nie chełpi się ani nie nadyma,
nie wynosi się nad innych,
nie myśli: tylko o sobie,
nie unosi się gniewem,
nie rachuje swych krzywd,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
tylko razem z innymi
cieszy się z prawdy,
wszystko ogarnia,
wszystkiemu wierzy,
wszystkiego się spodziewa,
wszystko cierpliwie znosi.

Tutaj widzimy przez mgłę 
tylko niejasny zarys, 
tam dopiero ujrzymy prawdę. 
Tutaj poznaję w części, 
a tam dopiero poznam tak, 
jak mnie zna Bóg.

Trzy rzeczy nam tu zostają:
WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ. 
Najważniejsza z nich — MIŁOŚĆ.

Tłum. B. Tr.
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NA KANW IE R O D Z IN N E J W Y S Z Y W A N E

Monolog ósmy

Wagary...
Kto z was jest bez winy? Bo ja nie. 
I wcale się tego nie wstydzę, prze
ciwnie — wspominam z rozrzew
nieniem. Niedługo po wojnie za
mieniłam wojskowe rzemiosło na 
miejsce w przyciasnej ławce w 
przygodnej szkole. Głód nauki był 
wtedy wielki, a jednak... Tej wiosny 
zieleń była najpiękniejsza, woda 
rzeczki jeszcze wysoka, a myśmy 
płynęli po niej jakąś dziurawą ło
dzią.
Szanuję prawo młodzieży do waga
rów, ale z zastrzeżeniami. Jeżeli 
chcecie, to opowiem wam o zwy
czajach, jakie w tej sprawie pano
wały u nas w domu. Otóż każde z 
dzieci od pewnego wieku miało pra
wo do jednego wolnego dnia w roku 
szkolnym i otrzymywało wówczas 
zaświadczenie: „był nieobecny z po
wodów osobistych". W ten sposób 
starałam się pobudzać je do samo
dzielnych decyzji w pewnych spra
wcach. Oczywiście zdarzały się pró
by wykorzystania tego dnia do o- 
puszczenia klasówki, ale nie prze
lękłam się tego zbytnio, bo życie 
skorygowało to samo. Gdy raz i dru
gi klasówka nie odbyła się w zapo
wiadanym terminie, moje dzieci 
stwierdziły, że szkoda marnować 
tak wielki przywilej dla tak bła
hego celu. Zdarzały się lata, gdy 
wolny dzień odkładany był do ostat
niej chwili, bo a nuż zdarzy się coś 
jeszcze ważniejszego. W rezultacie 
wolny dzień pozostawał często nie
wykorzystany. Ale najczęściej dzieci 
przeznaczały wspomniany przywilej 
na jakieś własne specjalne cele — 
na zrobienie dekoracji do szkoły, al
bumu lub na wielkie porządki w 
swojej bibliotece. Projekt niepójścia 
do szkoły był zgłaszany dzień 
wcześniej wraz z gotowym planem 
wykorzystania wolnego czasu i 
zgromadzonymi akcesoriami po
trzebnymi do zaplanowanej „akcji". 
Dzieci były dumne z tej naszej pry
watnej umowy i dziś wydaje mi się, 
że spełniła ona swój cel wychowaw
czy. W przypadku szczegółowego 
wypytywania nauczycielki o przy

czynę nieobecności obowiązywała o- 
czywiście odpowiedź zgodna z 
prawdą.
Czy chcę przez to powiedzieć, że 
moje dzieci nigdy nie wagarowaly? 
Nic podobnego. Zawsze jednak wa
hałam się przed całkowitym potę
pianiem wagarów. Gdy chłopcy by
li już starsi, mówiłam im nawet: 
— „Jeżeli już opuściliście ten jeden 
czy dwa dni na wiosnę, przyznajcie 
się, a wszystko wyjaśnimy bez 
większych morałów”. Ale dzieci 
śmiały się: — „Mamo, jak się przy
znać, to już nie są wagary!"
Więc jaka jest definicja wagarów? 
To teraz nieważne. Chodzi bowiem 
o p r z y c z y n y  wagarów. Bardzo 
często będzie to chęć pójścia na 
wiosenny spacer, grupką lub we 
dwoje, gdy tamci siedzą na nudnej 
lekcji w dusznej klasie. Od razu 
wyłania się tu przed nami kilka 
spraw. Że na wiosnę zielono robi 
się nie tylko na trawniku, ale i w 
młodych głowach, to wszyscy wie
dzą. Ale czy lekcje muszą być nud
ne? Tak dzieje się wtedy, gdy są 
źle prowadzone, albo gdy przedmiot 
nie wzbudza zainteresowania. Po 
dłuższej obserwacji dziecka, po roz
mowach z jego rówieśnikami i ich 
rodzicami można spróbować inter
weniować w szkole, że lekcje z ja
kiegoś przedmiotu są źle prowadzo
ne. A jeżeli przedmiot nie interesu
je? Albo jeszcze gorzej — gdy wszy
stkie przedmioty nie interesują? No 
cóż, wtedy to już nie dziecka wina. 
A więc czyja? Może szkoła źle wy
brana i dopiero po kilku miesiącach 
chodzenia okazało się, że jest nie
zgodna z zainteresowaniami? (W  
tym momencie wyobraźcie sobie sie
bie saifiych przez te 7 czy 8 godzin 
dziennie przy pracy, która wam ab
solutnie nie odpowiada. Przecież to 
można zwariować.) Albo dziecko 
czuje się w szkole niedoceniane, o- 
ceniane niesprawiedliwie, nielubia- 
ne, uwikłane w jakieś zależności. 
A może po prostu jest chore, bez 
możliwości skoncentrowania się, o- 
panowania materiału, dorównania 
rówieśnikom?

Bardzo częstym powodem wagaro- 
wania są nieodrobione lekcje. I 
znów powstaje pytanie: dlaczego 
nieodrobione? Bo za trudne, bo za
pomina, bo nie umie się oderwać od 
telewizji, bo majsterkował albo 
szyła coś dla siebie do późnej nocy. 
W niejednym domu, chociaż to a- 
kurat nie u was, trudno jest myśleć
0 nauce, gdy „starzy" się rozwodzą
1 nie wiadomo czyją trzymać stronę. 
Pojedyncze dni opuszczone w szko
le to, powtarzam, jeszcze nie trage
dia. ale już sygnał. Jeżeli w tym 
momencie nie poda się dziecku ręki, 
10 opuszczanie szkoły wejdzie mu 
w nałóg, a wtedy trudno będzie sa
memu zawrócić, no bo przyznajcie, 
kochani, ile to trzeba się wtedy na
słuchać i w szkole i w domu. Osza
leć można. Już lepiej dalej opusz
czać. Kto zacznie coraz częściej nie 
chodzić do szkoły, kto zacznie sobie 
„odpuszczać", ma słabą wolę. Kto 
ma słabą wolę, ten boi się konsek
wencji, potrzebuje podania ręki: — 
„Od jutra więc wracasz do szkoły. 
W czym potrzebna ci będzie nasza 
pomoc?" Koniec, kropka. Żadnych 
kazaii. Dopiero gdy wszystko się 
mniej więcej wyrówna, będzie 
można powrócić do moralnej strony 
zagadnienia.
Smutne to, ale stale musimy pamię
tać, że dzieci mają słabą wolę i licz
nych kolegów, którzy namawiają do 
złego: — „Wiesz, mój stary zostawia 
zawsze na biurku bloczek z recep
tami. Mam ich już pełno, będziemy 
sobie wystawiać zwolnienia”. —
„Twoja mama ma taki prosty pod
pis, bardzo łatwo za nią napisać u- 
sprawiedliwienie”. — „Najlepiej to 
w ogóle mieć dwa dzienniczki". 
Ohydne to, ale niestety prawdziwe. 
Dlatego rodzice nawet najgrzecz
niejszego Witolda i najpotulniejszej 
Krystynki powinni regularnie od
wiedzać szkołę. Żle mówię, właśnie 
nie regularnie. Bystre dziecko nie 
rozrabia przed wywiadówką i stara 
się przed końcem okresu mniej lub 
bardziej uczciwie usprawiedliwić 
swoje nieobecności. Wasza miłość 
nie może więc być ślepa. Jeżeli
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pewne symptomy wzbudzają w was 
niepokój o to, że któraś z pociech 
dziś nie poszła do szkoły, sprawdź
cie to koniecznie. Niech dzieci wie
dzą, że nie są bezkarne. 
Chciałabym zwrócić jeszcze uwagą 
na inny rodzaj bardzo groźnych wa
garów. Chodzi mi o przebywanie, 
najczęściej grupowe, w mieszkaniu 
kogoś z klasy, w mieszkaniu, które 
jest przez długie godziny puste i 
wiadomo, że nikt dorosły przed po
łudniem tu nie zajrzy. W takich 
warunkach można nareszcie spokoj
nie przeczytać zakazaną iv domu 
książkę, można godzinami słuchać 
muzyki tępionej przez domowników 
nie znoszących hałasu. Można... Tak, 
to trzeba powiedzieć otwarcie, roz
począć życie seksualne. Nie będę 
się tu dłużej rozwodzić na ten bar
dzo ważny temat. Musicie sami sięg
nąć po fachową lekturę, a coraz 
więcej o tym zagadnieniu pisuje się 
choćby w periodykach. Uwaga ogól
na jest jedna: współczesne dzieci, 
prawidłowo żywione i wzrastające 
w dobrych warunkach, bardzo szyb
ko rozwijają się fizycznie, a jedno
cześnie rozpieszczane przez rodzi
ców, żyjące przeciętnie w ustabili
zowanych środowiskach — bardzo 
późno dojrzewają społecznie. Stąd

ten wczesny pęd do współżycia bez 
rozeznania znaczenia tego faktu dla 
osobowości obojga partnerów. 
Przykazanie jest jednoznaczne: nie 
cudzołóż. Rzeczywistość też jest jed
noznaczna: tylko niewielki procent 
młodzieży nie rozpoczyna życia sek
sualnego w szkole średniej. Cały 
świat boryka się z tym problemem, 
więc i my na tym miejscu nie znaj
dziemy na to recepty. Jednak skoro 
mówimy dziś o wagarach, to pa
miętajcie, że jednym z poważnych 
celów i przyczyn wagarów jest 
wolna „chata”.
I jeszcze jedno. Skoro rzecz jest 
o wagarach, nie wolno zapominać, 
że dzieci wagarują również z zajęć 
pozaszkolnych. Kontrolujcie więc, 
czy chodzą na angielski, muzykę, do 
Jdubu sportowego, a nawet na lek
cje religii. Prawdopodobnie okaże 
się, że podejrzenia były niesłuszne; 
możliwe, że dziecko zauważy lub 
dowie się, że było kontrolowane. 
Wtedy trzeba powiedzieć: — „Tak, 
sprawdzaliśmy, czy nie opuszczasz 
swoich zajęć. Dowiedzieliśmy się, że 
wszystko jest w porządku i jesteśmy 
zadowoleni z ciebie. Jeżeli nasza 
kontrola sprawiła ci przykrość, to 
— chociaż należy ona do naszych 
rodzicielskich obowiązków — prze

praszamy cię za swój brak zaufa
nia”. P r z e p r a s z a m y . . .  Od naj
młodszych lat uczymy dziecko pod
stawowych słów warunkujących har
monijne współżycie między ludźmi: 
dzień dobry, dziękuję, przepraszam. 
Uczymy i wymagamy ich stosowa
nia. A czy my sami w stosunkach 
międzyludzkich, w rozmowach z o- 
sobami tak bliskimi, jak własne 
dzieci, umiemy powiedzieć: prze
praszam? Fakt, że tyle od nas młod
si, że od nas zależni, nie zwalnia 
nas od okazywania im szacunku, 
którego będziemy potem oczekiwać 
dla siebie.

— „Podejrzewałem, że bawisz się u 
kolegi, a ty siedziałeś u chorego — 
więc cię przepraszam”.

— „Myślałam, że ta kartka niepo
trzebna, więc ją wyrzuciłam, a o- 
kazuje się, że jej szukasz — prze
praszam”.

— „Umówiłam się, że pójdziesz do 
cioci, bo nie wiedziałam, że masz 
zbiórkę harcerską. Spróbujmy to na
prawić. Przepraszam”.
Umiejętność przeproszenia dziecka 
w uzasadnionym przypadku ma po
ważną wartość wychowawczą. Nie 
lekceważcie jej.

B. K.

O B I B L I I
Proroctwo Nahuma

Odcinek 33

Przez dwa i pół wieku Asyryj- 
czycy panowali nad narodami 
Syrii i Palestyny. W znośniej
szych czasach trzeba było pła
cić wysokie daniny królom asy
ryjskim i wielu władców Izrae
la i Judy poznało, jakie to jest 
jarzmo (Jehu, Menahem, Achaz, 
Ezechiasz itd.). W czasach 
szczególnie okrutnych ludność 
podbitego kraju narażona była 
na brutalne najazdy obcych 
wojsk, na głód, śmierć albo de
portację (zdobycie Samarii i u- 
padek królestwa Izraela w 722; 
oblężenie Jerozolimy w 701). 
Potężne państwo asyryjskie ze 
stolicą w Niniwie szerzyło po
strach wśród ludów Bliskiego 
Wschodu, a groźba najazdu i 
straszliwej niewoli nieustannie 
zaciemniała horyzont położo
nych w jego sąsiedztwie kra
jów.

Jednakże nadszedł czas, kiedy 
ta potęga się zachwiała. Koali
cja mocarstw, do których nale
żał Babilon, miała położyć kres 
tyrańskim rządom.

W toku wieloletnich kampanii 
Babilończycy, Medowie i Scyto
wie będą powoli podkopywać 
potęgę asyryjską, aż wreszcie 
wniwecz się obróci wielkie mia
sto Niniwa, chwała cesarstwa, 
czego dokładny i dramatyczny 
obraz ukazują dokumenty ar
cheologiczne. Działo się to w 
612 r. przed n. Chr. według za
pisów Kroniki królów babiloń
skich.
Niniwa zburzona! Jakaż to cu
downa wieść dla wszystkich lu
dów zmuszonych przez wiele 
lat znosić jej ucisk! Jakaż na
dzieja i radość! Jakie okrzyki 
zwycięstwa i tryumfu na u

stach tych, którzy od lat byli 
gnębieni!
Na kartach Biblii jeden czło
wiek pozwala nam uczestniczyć 
w tej radości. Jest to prorok 
Nahum.
Zapowiadając prorocze znisz
czenie stolicy Asyrii, wstrząsa
nej już naciskiem wrogów, Na
hum ukazuje naszym oczom 
aktualny, niewiarygodnie żywy 
i tragiczny film. Czy chodzi mu 
tylko o to, aby cynicznie cie
szyć się ze zburzenia najwięk
szej naówczas stolicy i z krwa
wej masakry jej mieszkańców? 
Nie, ponieważ Nahum jest pro
rokiem Boga, a fakt, który w 
piękny literacki sposób pod
kreśla, to władza Boga, który 
karze nieprzyjaciół i nie po
zwala tyranowi tryumfować po 
wsze czasy na ziemi. Choć Bóg 
jest dobry i cierpliwy, to jed
nak Jego gniew może się obró
cić przeciwko tym, którzy przez 
swą dumę wynoszą się ponad 
wszystko i niszczą innych lu
dzi.

Dokończenie na s. 12
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Adwentysta o ekumenii

D O K O Ń C Z E N I E
ze s. 11

Rozdział pierwszy jest swego 
rodzaju psalmem, w którym o- 
pisana została teofania, czyli 
objawienie się Boga na ziemi w 
celu osądzenia narodów.

Dwa następne rozdziały odzna
czają się niezwykle barwnym 
stylem i dramatycznym opisem 
sytuacji. Nahum ogląda w swej 
wizji przebieg naprawdę kata
stroficznych wydarzeń kładą
cych kres Niniwie. Nie jest to 
opowiadanie, ale szereg nastę
pujących po sobie, ujmowanych 
na gorąco „zdjęć“ : zdania są 
krótkie, często pozbawione pod
miotu, złożone ze słów, których 
brzmienie wzbogaca obraz, ale 
które w niewielkim stopniu 
znajdują odpowiedniki w tłu
maczeniu.

Godne uwagi są takie dyna
miczne obrazy: Niniwa porów
nana do kobiety i jej służebnic, 
łkających jak gołębie (2:8), do 
odpływających z hukiem wód 
stawu (2:9), do jaskini lwów 
(2:12), do nierządnicy (3:4), do 
drzew figowych, z których spa
dają owoce (3:12), do ludu znie- 
wieściałego (3:13), do chmary 
szarańczy (3:15— 17), do nieule
czalnie chorego (3:19). W za
kończeniu wszystkie ludy klasz
czą w ręce na wieść o upadku 
Niniwy, która wyrządziła im 
tyle zła (3:19).

Niektórzy czytelnicy mogliby 
sądzić, że te akcenty niewiele 
mają wspólnego z Ewangelią. 
Jednakże w słowach proroka 
Nahuma odkrywamy najpew
niejszą rzeczywistość naszej 
wiary, tę mianowicie, że zwy
cięstwo zawsze należy do Boga. 
Nikt nie może bezkarnie Mu się 
opierać. Najmożniejsi tego 
świata poniosą pewnego dnia 
klęskę, a lud Boży zazna poko
ju (2:1— 3). Czy możemy więc 
tracić odwagę?

Tłum. I. Nicwieczcrzał

Frank M i c h a e l i :  „39 livres en un 
seul” .

Ruch ekumeniczny, tj. działalność 
i przedsięwzięcia zmierzające do 
jedności chrześcijan, zdołał w ciągu 
kilkudziesięciu lat tak się rozprze
strzenić, że pod jego wpływem zna
lazło się prawie całe chrześcijań
stwo. Zdecydowana większość chrze
ścijan widzi dzisiaj w dążeniach e- 
kumenicznych zjawisko pozytywne, 
zgodne z nakazem Chrystusa, „aby 
wszyscy byli jedno” . W całym tym 
entuzjazmie dla idei ekumenicznej 
uwadze naszej uchodzi często fakt, 
że są jeszcze Kościoły chrześcijań

skie, które z różnych powodów stoją 
z dala od dążeń zjednoczeniowych, 
aczkolwiek przypatrują im się z du

żą uwagą.

Jakimi przesłankami kierują się 
kierownictwa i wyznawcy tych Ko
ściołów, odmawiając włączenia się 
w nurt wysiłków na rzecz jedności? 

Wydawało się nam, że zadowalającą 
odpowiedź na to pytanie znajdzie
my w pracy Stanisława Dąbrow
skiego, przewodniczącego Zarządu 
Centralnego Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Polsce, zatytuło
wanej : „Ekumenizm znakiem cza
su” . Jest ona częścią składową trzy- 
tomowego dzieła pt. „Problemy 
współczesnego chrześcijaństwa',

którego dwa pozostałe tomy poświę
cone są katolicyzmowi i adwentyz- 
mowi. Lektura książki rozczarowa
ła nas, i to z paru przyczyn, które 
postaramy się niżej wymienić.

Główny trzon tomu o ekumenizmie 
jest zlepkiem przypadkowo dobra
nych artykułów, publikowanych 

przeważnie w  latach sześćdziesią
tych na łamach „Znaków Czasu” . 
Z tego powodu książce nie tylko 
brak spójności, ale zawiera ona tak
że wiele powtórzeń. Można by jesz
cze autorowi to wybaczyć, gdyby 
nie fakt, iż oddając książkę do dru
ku nie zadał sobie nawet trudu do

konania niezbędnych zabiegów ko
smetycznych, polegających na za

mianie czasu teraźniejszego i przy
szłego — na przeszły. I tak, czytając 
rozdział o dialogu genewsko-waty- 
kańskim można odnieść wrażenie, że 
Wspólna Grupa Robocza Światowej 
Rady Kościołów i Kościoła rzymsko
katolickiego powstała dopiero w ro
ku wydania książki (1976). W prze
świadczeniu tym może też utwier
dzić zdanie: „w lutym br. przybył 
do Genewy kard. Bea” (s. 191). Oba 
wydarzenia miały przecież miejsce 
w 1965 r., tj. 11 lat przed wydaniem 
książki!

Inny rozdział omawianej książki 

mówi w czasie przyszłym o IV  
Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w 
Uppsali, które odbyło się w  1968 r. 
(s. 207); ze zdziwieniem dowiaduje
my się też, że nadal trwa II Sobór 
Watykański (s. 237).

Czytając wywody prez. S. Dąbrow
skiego nie sposób się oprzeć wraże
niu, że jego stosunek do Kościoła 
rzymskokatolickiego ma charakter 
obsesji. Watykanowi przypisuje 
wprost diaboliczne zamiary. W każ
dym odruchu protestantów i prawo
sławnych, zmierzającym do nawią
zania kontaktów z katolikami, do
patruje się groźby popadnięcia w 
„niewolę papiestwa” . Anglikanie — 
powiada — szukają zawzięcie 
„wspólnych cech” łączących ich z 
katolikami. Luteranie nie chcą po
zostać w  tyle, a więc ich teologowie 
„nawzajem licytują się w wypo
wiedziach przypochlebiających się 
Rzymowi” (s. 152). Do tych „licytu
jących się” teologów autor zalicza 
nawet Karola Bartha (s. 135).

Także prawosławie ma się znajdo
wać „na zakręcie w swej historii 
istnienia” . Przewiduje się w sposób 
swoiście prorocki, że jeśli nie całe
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prawosławie, to z całą pewnością 
niektóre patriarchaty pójdą za „gło
sem papieża” , a tym samym przy
spieszą fakt „wchłonięcia ich przez 
papiestwo”. Autor stara się okazy
wać zatroskanie losem prawosławia, 
którego jedyny ratunek widzi „w 
wyjściu z Babilonu” (s. 162).

Jeśli Światowa Rada Kościołów nie 
opamięta się w porę i będzie się 
nadal wiązać z Kościołem rzymsko
katolickim, wówczas spotka ją po
dobny los, jaki gotują sobie protes
tanci i prawosławni. Zdaniem auto
ra, w Radzie istnieją już silne ten
dencje zmierzające do „zjednoczenia 
chrześcijan w Kościele rzymskoka
tolickim” (s. 139). Zarzuca jej, że 
reprezentowana przez nią ekumenia 
„wiedzie do zaprzepaszczenia zdoby
czy Kościołów nierzymskokatolic- 
kich” (s. 140). Cechą znamienną
ŚRK są „pęd i wysiłki w kierunku 
przypodobania się Watykanowi” , a 
jej przywódcy gotowi są poświęcić 
na „ołtarzu jedności” wszystko, aby 
tylko niczym nie urazić „brata 
rzymskiego” (s. 212). W konsekwen
cji takiej postawy Radzie „grozi” — 
według niego ~ połączenie z Ko
ściołem rzymskokatolickim, który ją 
„zmajoryzuje, a następnie będzie 
wpływał coraz bardziej na przyszłą 
działalność i rozwój ruchu ekume
nicznego” (s. 256).

Prez. S. Dąbrowski wystawia „no
ty” poszczególnym Kościołom i or
ganizacjom ekumenicznym w zależ
ności od ustosunkowania się do Ko
ścioła rzymskokatolickiego. Gdy w 
1963 r., tj. na początku II Soboru 
Watykańskiego, Polska Rada Eku
meniczna wydała dokument, który z 
dużą rezerwą wypowiadał się o 
przemianach dokonujących się w  
katolicyzmie, Dąbrowski chwalił ją, 
ponieważ ..dokonała należytej oceny 
postawy Kościoła rzymskokatolic
kiego” (s. 177). Jednakże cztery lata 
później ukazało się oświadczenie 
Rady na podobny temat, które autor 
przyjął z niezadowoleniem, bowiem 
wypowiadało uprzejme słowa pod 
adresem Kościoła katolickiego. Za
rzucał więc PRE, że robi „ukłony 
w stronę braci rzymskokatolickich” , 
„woła o dialog” , podczas gdy Kościół 
rzymskokatolicki „nie reaguje na 
zabiegi Rady” (s. 182).

Trudno prowadzić rzeczową polemi
kę z autorem, który argumenty czer
pie „z powietrza” , ignorując fakty 
i wydarzenia. Nie łatwo dyskutować 
z kimś, kto pisząc o ekumenizmie 
nie zadał sobie trudu zastanowienia

się nad jego istotą, ani nie wgłębił 
się w jego dzieje. Pionierzy ruchu 
ekumenicznego, co warto autorowi 
przypomnieć, od samego początku 
stali na stanowisku, że dążenia 
zjednoczeniowe muszą objąć wszy
stkich chrześcijan i wszystkie Ko
ścioły. Jeden z tych pionierów, abp 
Nathan Soderblom, już w 1920 r. o- 
świadczył, że wykluczenie z góry 
jakiejś wspólnoty religijnej z udzia
łu w ruchu ekumenicznym byłoby 
dowodem sekciarskiej postawy tych, 
którzy za tę decyzję ponoszą odpo
wiedzialność. Pogląd ten podzielają 
dzisiejsi przywódcy i działacze eku
meniczni. Przez wiele lat Kościół 
katolicki, mimo kierowanych doń 
zaproszeń, odmawiał współpracy z 
innymi chrześcijanami, co stwier
dzano z ubolewaniem, ale nie tra
cono nadziei na pozytywną zmianę 
postawy Watykanu. Nadzieja ta 
spełniła się. Jesteśmy przekonani, 
że również Kościół adwentystów w 
bliższej lub dalszej przyszłości zre
widuje swoje poglądy i włączy się 
twórczo w nurt ruchu ekumenicz
nego.

Czym właściwie kierują się adwen
tyści, odmawiając współpracy z in
nymi Kościołami chrześcijańskimi? 
Odpowiedź na to pytanie znajduje
my w ostatnich rozdziałach książki. 
Jeden z powodów właściwie już 
znamy: adwentyści nie łączą się z 
ruchem ekumenicznym dlatego, że 
zaangażowanym w  nim Kościołom 
„grozi realne niebezpieczeństwo po
wrotu w zasięg papiestwa” (s. 263n). 
Wydaje się jednak, iż ten argument 
służy właściwie za parawTan, za któ
rym kryją się inne przyczyny. Dąb
rowski charakteryzuje je następują
co: „Kościół Adwentystów DS za
chowuje stanowisko wstrzemięźliwe 
wobec Światowej Rady Kościołów 
i nie zamierza do niej przystąpić ze 
względów zasadniczych, ze względu 
na rozumienie słowa proroczego, za
gadnień eschatologicznych, eklezjo
logii biblijnej, obecną i przeszłą hi
storię Kościoła, a także rozumienie 
roli i znaczenia ruchu adwentystycz- 
nego” (s. 255). Niektóre z tych myśli 
autor rozwija w innym miejscu. I 
tak, dowiadujemy się, żą adwentyści 
nie mogą „się zespalać z żadnym in
nym ruchem eklezjalno-kulto- 
wym”, ponieważ wierzą, „że ruch 
adwentowy powstał na skutek we
zwania Bożego: w celu ogłoszenia 
światu radosnej nowiny, że Chry
stus Pan, Zbawiciel i nadzieja 
świata — wkrótce przyjdzie” (s. 
259).

Inną przyczyną stania z dala od ru
chu ekumenicznego jest przyjęcie 
przez zaangażowane w nim Kościoły 
teorii ewolucji i nieświęcenia sobo
ty. A „prawdziwy czciciel soboty nie 
może być zwolennikiem teorii ewo
lucji, już samo przestrzeganie sobo
ty dowodzi, że nie podzielamy takie
go poglądu” (s. 261).
Także stosunek do prozelityzmu nie 
pozwala adwentystom należeć do 
ruchu ekumenicznego ani łączyć się 
z żadnymi organizacjami religijno- 
-kultowymi. Światowa Rada Kościo
łów kieruje się bowiem zasadą nie- 
uprawiania prozelityzmu. Jednakże 
adwentyści — czytamy — nie mogą 
przyjąć tej zasady, gdyż są przeko
nani, „że sami są szczególnym ru
chem i powstali po to, aby nastąpił 
zasadniczy zwrot w przebudzeniu 
chrześcijaństwa” . I dalej: „Adwen
tyści wierzą, że obecne chrześcijań
stwo znalazło się w stanie apokalip
tycznego Babilonu” (s. 264n). 
Ostatnim wreszcie powodem, który 
adwentystów trzyma z dala od ru
chu ekumenicznego, jest to, że nale
żące doń Kościoły „zahamowały pra
wie wszelką akcję ewangelizacyjną” . 
Natomiast adwentyzm „szeroko roz
wija ewangelizację i nie ma siły ani 
mocy, które by ją mogły zahamo
wać” (s. 265n).
Szanujemy poglądy adwentystów, 
chociaż niektóre z nich w żaden 
sposób nie trafiają nam do przeko
nania. Działając w  ruchu ekume
nicznym nauczyliśmy się, że od
mienność poglądów na zagadnienia 
dogmatyczne nie musi być przesz
kodą w podejmowaniu różnych po
żytecznych przedsięwzięć. Warun
kiem sine qua non harmonijnej 
współpracy jest wzajemna toleran
cja. Tej brak jednak autorowi książ
ki „Ekumenizm znakiem czasu” . Nie 
możemy zrozumieć, dlaczego ostrze
ga on protestantów, prawosławnych, 
Światową Radę Kościołów i Polską 
Radę Ekumeniczną przed współpra
cą z Kościołem rzymskokatolickim, 
skoro adwentyści i tak nie zamie
rzają, z przyczyn pryncypialnych, 
przystępować do żadnej organizacji 
ekumenicznej. Jeśli zdecydowali się 
na postawę izolacjonizmu, jeśli u- 
ważają, że „obecne chrześcijaństwo 
znalazło się w stanie apokaliptycz
nego Babilonu” , to przecież powinno 
im być obojętne, kto z kim i na ja
kich zasadach współpracuje.

Karol Karski

S t a n is ła w  D ą b r o w s k i:  „ P r o b le m y
w s p ó łc z e s n e g o  c h r z e ś c i j a ń s t w a ” 3 to m y ,  
w y d . „ Z n a k i C z a s u ” , W a r sz a w a  1976
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Trochę więcej tolerancji
0 tzw. wczasach, czyli wypo
czynku w domach FWP, mówi 
się u nas sporo. Są to opinie 
dodatnie i ujemne, choć prze
ważają chyba te ostatnie. Naj
większym minusem jest skaza
nie na obce towarzystwo (o ile 
nie jedzie się z rodziną), gro
madne jedzenie, spanie i zwie
dzanie. Nic z samotności.
W pierwszym powojennym 
dziesięcioleciu korzystaliśmy 
masowo i entuzjastycznie z tej 
właśnie formy wypoczynku. 
Domy wczasowe nie były w 
stanie pomieścić chętnych. Po 
jakimś okresie zapał nasz o- 
stygł, gdyż okazało się, że moż
na i prywatnie Wynająć sobie 
pokój nad morzem czy w  ja
kiejś innej ładnej okolicy, a 
niektórzy zaczęli się wypusz
czać za granicę. iSzał wczasowy 
przygasł. W chwili obecnej 
frekwencja w domach wczaso
wych jest znów znaczna, mimo 
wzrostu opłat, namnożeniu się 
domków campingowych oraz 
mody na urlopy pod namiotem. 
Osobiście posiadam dobre 
wspomnienia z tego rodzaju 
wypoczynków — trafiałam 
dobrze, choć unikam na ogół 
nadmiaru ludzi i hałasów. 
Wszakże zmiana miejsca, urok 
przyrody i odprężenie od co
dziennych zajęć wystarczają, 
żeby człowiek odpoczął. Najcie
kawsi są jednak zawsze ludzie
1 w  tym właśnie roku doszłam 
do wniosku, że jesteśmy na ogół 
strasznie nietolerancyjni. Nie 
potrafimy (czy też nie chcemy?) 
zrozumieć drugiego człowieka, 
jego potrzeb i postępowania. 
Miałam okazję obserwować za
chowanie się bardzo leciwych 
wczasowiczów, którzy pragnęli 
zapewne zapomnieć przez te 
dwa tygodnie o swoim wieku 
i raz jeszcze przeżyć jakieś 
dawne wspomnienia. Były to 
najróżnorodniejsze typy.

Przy moim stoliku siedziały 3 
osoby powyżej 60-tki i 70-dzie- 
siątki. Każda zupełnie inna. 
Najmłodsza z nich i najspokoj
niejsza była właśnie typem 
zmęczonej życiem kobiety i 
pragnęła przede wszystkim ci
szy i odpoczynku. Dwie pozo
stałe trzymały się razem, dużo 
spacerowały i były bardzo o- 
żywione. Po tzw. wieczorze za
poznawczym (na którym nie 
byłam) zwierzały się nazajutrz 
ze swych wrażeń. Ta naj spo
ko j niej sza była oburzona: 
,,Przecież to nie wypada tak 
zachowywać się w naszym wie
ku. Panie same wprost wyry
wają się do tańca, proszą 
pierwsze panów, popisują się 
śpiewem i muzyką na fortepia
nie, choć głos i palce dawno 
wypowiedziały służbę!“ Patrzy
ła na mnie pytająco.

Smutne. Oburzać i śmiać się 
mogłaby młodzież. Ale pewien 
wiek skłania do tolerancji. Dla
czego nie możemy spojrzeć na 
takie fakty z pobłażliwością, u- 
śmiechem i przymrużeniem o- 
ka? A  także ze współczuciem. 
Widocznie pozycja babuni czy 
teściowęj nie wypełnia należy
cie życia tej osobie, która czeka 
na potwierdzenie swej wartości 
w innym środowisku. Może po
siada ona bardzo trudną sytua
cję we własnym domu (o ile go 
w ogóle posiada).
Istnieje takie powiedzenie: sam 
fakt starzenia się nie jest tra
gedią, lecz to, że starzeje się 
ciało, podczas gdy duch pozo
staje młody. Stwierdzenie bar
dzo prawdziwe. Istnieją ludzie 
czujący się bardzo młodo do 
końca życia, szukają więc towa
rzystwa młodych, śmieją się 
dużo, bawią, próbują uprawiać 
sporty, flirtują. Ich spojrzenie 
na świat jest niepełne, nie od
czuwają więc chyba pewnej 
śmieszności, jaką może budzić 
ich zachowanie. Nie mówię na

turalnie o przypadkach skraj
nych, kiedy to pozostaje tylko 
zapłakać nad brakiem kryty
cyzmu u człowieka. Ale rzeczą 
normalną jest fakt, że czynne 
jednostki nie lubią pozostawać 
biernymi widzami, pragną coś 
z siebie dać. Staruszka śpiewa
jąca łamiącym się głosem nie
modne (przypuszczam) piosenki 
cieszyła -/się, że jest „kimś“ , że 
bawi towarzystwo, przeżywała 
pewno jakieś miłe wspomnie
nia. Pragnęła choć na te dwa 
tygodnie zatrzymać czas. Czy 
to takie dziwne? Więc na każ
dy posiłek przychodziła inaczej 
ubrana — inny sweterek, spod
nie, raz figlarne loczki, innym 
znów razem peruka. Ożywione 
spojrzenie, uśmiech na twarzy 
i gadatliwość. Ogromne zainte
resowanie się towarzystwem 
wczasowym.
Myślę, że trzeba czasem patrzeć 
na ludzi (niezależnie od ich 
wieku) jak na dzieci. Pamiętam, 
jak przebierałyśmy się z siostrą 
w dzieciństwie w długie suknie 
mamy i w jej buty na wysokich 
obcasach. Była to zabawa w 
„starszych“ . A  teraz starsi ba
wią się w młodych. Role zmie
niły się. Pozwólmy więc oso
bom stojącym na progu śmierci 
powrócić na krótko w kraj mło
dości. Przecież to tylko zabawa. 
I to krótka.
Charakterystyczna była reakcja 
jednej z takich „rozbawionych“ 
staruszek pod sam koniec po
bytu. Skarżyła się przy śniada
niu na ból głowy i niedyspozy
cję żołądkową, a potem orzekła 
z rozbrajającym uśmiechem, że 
ma dosyć i chce już wracać: 
„Do domu, do domu!“ Zabawa 
widać skończyła się i należy 
wskoczyć ba nowo w swoją sie
demdziesiątkę, być mamą, bab
cią i teściową. Było mi jej żal. 
Ale wyniosła chyba z tych 
wczasów jakieś radośniejsze 
wrażenia i Wspomnienia. I to 
jest ważne. Ludzie niech sobie 
mówią, co chcą, ale dla niej 
ten czas nie był złym czasem.

Alina Werner
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P R Z E G L Ą D  E
Z Z A G R A N I C Y

#  Z inicjatywy Światowej Rady 
Kościołów, w dniach 12—15 lipca br. 
odbyła się w  Montreux (Szwajcaria) 
konsultacja 50 przedstawicieli Ko
ściołów z 20 państw-sygnatariuszy 
Aktu Końcowego Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w  Euro
pie. W obradach uczestniczył ks. Ed
ward Busse, duchowny Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego w  Pol
sce. Opracowano plan programu, 
poświęconego prawom człowieka, 
który będzie realizowany w naj
bliższym pięcioleciu. Poza regular
nymi posiedzeniami ekspertów i stu
diami przewiduje się też powołanie 
komitetu roboczego i utworzenie 
biura. Komitet roboczy będzie się 
zbierał przynajmniej raz w roku 
celem zbadania i dokonania oceny 
przypadków gwałcenia praw czło
wieka w państwach, które podpisały 
Akt Końcowy KBWE. W jego skład 
wejdzie po 4 przedstawicieli z Euro
py wschodniej i zachodniej oraz 3 
z Ameryki Północnej. Pierwsze czte
ry studia mają zająć się następują
cymi tematami: związek między 
prawami człowieka, pokojem, roz
brojeniem i bezpieczeństwem; za
dania Kościołów wobec różnego poj
mowania praw człowieka; starania 
Kościołów o wzajemną informację; 
rozwój konstruktywnej i krytycznej 
solidarności. Bezpośrednią odpowie
dzialność za przeprowadzenie pro
gramu przejmą: Konferencja Ko
ściołów Europejskich, Narodowa Ra
da Kościołów w USA i Rada Ko
ściołów Kanady.
#  Od 28 lipca do 6 sierpnia br. ob
radował w Genewie 134-osobowy 
Komitet Naczelny Światowej Rady 
Kościołów, najwyższe gremium Ra
dy w okresie między zgromadzenia
mi ogólnymi. Powołano do życia ko
mitet roboczy, którego zadaniem bę
dzie badanie przestrzegania praw 
człowieka w różnych krajach. Zmia
nie uległa struktura Sekretariatu 
Generalnego; tworzyć go będą se
kretarz generalny i trzej zastępcy 
(w tym jeden prawosławny). Na
stępne posiedzenie odbędzie się na 
przełomie 1978/79, prawdopodobnie 
na Jamajce. Liczba Kościołów człon
kowskich ŚRK po przyjęciu kilku 
nowych wzrosła do 293. Komitet 
Naczelny wystosował do zborów 
wszystkich Kościołów członkowskich 
list na temat „wspólnoty wyznają
cej” , w którym wzywa je do zasta
nowienia się, kiedy i w jaki sposób

K U M E N I C Z N Y
członkowie zborów winni ujawniać 
się w życiu codziennym jako chrześ
cijanie. Komitet wyraził zadowole
nie z powodu coraz większego zbli
żenia poglądów Kościołów na tak 
zasadnicze problemy, jak chrzest, 
eucharystia i pojmowanie urzędu 
kościelnego. Potępiono wszelkie for
my tortur i wypowiedziano się za 
wypracowaniem odpowiedniej kon
wencji przez ONZ. Jednoznacznie 
poparto program realizacji nowego 
światowego ładu ekonomicznego. U- 
cisk czarnej większości przez białą 
mniejszość w Zimbabwe, Namibii i 
Republice Afryki Południowej potę
piono jako „obrazę Boga” . Podjęto 
uchwałę w sprawie rozdzielenia 
530 tys. ' dolarów pomiędzy ruchy 
wyzwoleńcze i organizacje walczące 
z wszelkimi formami rasizmu. Pie
niądze te są przeznaczone wyłącznie 
na cele humanitarne. ŚRK wypo
wiedziała się też za stworzeniem 
specjalnego funduszu badań i roz
woju nowych źródeł energii.
0  3 sierpnia br. zmarł nagle w  wie
ku 64 lat abp Makarios III, zwierz
chnik Kościoła Prawosławnego i 
prezydent Republiki Cypru. Uro
dzony w  1913, w wieku 13 lat wstą
pił do klasztoru w Kykko. Po u- 
kończeniu gimnazjum w Nikozji i u- 
zyskaniu święceń diakona, w 1938 
podjął studia teologiczne i prawni
cze w Atenach. W 1946 wyjechał na 
dalsze studia do USA, które mógł 
podjąć dzięki uzyskaniu stypendium 
Światowej Rady Kościołów. W 1948 
wybrany na biskupa, wrócił na 
Cypr, gdzie natychmiast włączył się 
w  walkę wyzwoleńczą spod pano
wania brytyjskiego. W dwa lata 
później stanął na czele Kościoła 
cypryjskiego. Miał wówczas 37 lat i 
był najmłodszym arcybiskupem na 
świecie. Kilka lat później został a- 
resztowany przez Brytyjczyków i ze
słany na Wyspy Seszele. W później
szym okresie podjęto z nim rokowa
nia, bowiem zdawano sobie sprawę, 
że bez jego współdziałahia nie da 
się rozwiązać trudnych problemów 
na tej wyspie. W 1960, gdy Cypr u- 
zyskał niepodległość, Makarios zo
stał pierwszym prezydentem młodej 
republiki. Funkcję tę sprawował do 
zgonu. Choć rządził Cyprem rozważ
nie, nie udało mu się zlikwidować 
odwiecznej wrogości, dzielącej Gre
ków i Turków cypryjskich. W wyni
ku puczu 1974 musiał na kilka mie
sięcy opuścić wyspę, a jej jedność 
nie została już przywrócona. Od 
dawna zapowiadał, że w razie po

myślnego rozwiązania konfliktu w y
cofa się z życia politycznego i po
święci się wyłącznie sprawom Ko
ścioła. Uroczystości żałobne odbyły 
się w Nikozji, a zwłoki abp. Maka- 
riosa III zostały pochowane w kla
sztorze w Kykko. Komitet Naczelny 
ŚRK wystosował do Kościoła cy
pryjskiego telegram kondolencyjny, 
w którym wyraził głęboki smutek 
z powodu zgonu arcybiskupa. Pod
kreślono, że prawosławie i ruch e- 
kumeniczny utraciły „wiernego pio
niera chrześcijańskiej jedności, po
koju i pojednania” .

9  W NRD zmarł, w wieku 86 lat, 
ks. bp Moritz Mitzenheim, wieloletni 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- 
-Luterańskiego Turyngii. W okresie 
hitlerowskim należał on do ruchu 
oporu w łonie ewangelicyzmu, do 
tzw. Kościoła Wyznającego. Na czele 
Kościoła Turyngii stanął w 1945. W 
okresie 25 lat sprawowania urzędu 
biskupa podejmował wysiłki zmie
rzające do harmonijnego ułożenia 
stosunków między Kościołem a Pań
stwem. Poza tym był aktywnym 
działaczem na arenie ekumenicznej 
i pokojowej. W uznaniu zasług w 
tej dziedzinie otrzymał przed dwo
ma laty doktorat honorowy Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie.

#  Zjednoczenie Kongregacjonalne, 
Kościół Metodystyczny i większa 
część Kościoła Prezbiteriańskiego w 
Australii utworzyły Kościół Zjedno
czony. Podczas uroczystego nabożeń
stwa dokonano wprowadzenia w u- 
rząd nowych władz Kościoła. Wzięli 
w  nim udział: dr Filip Potter, se
kretarz generalny Światowej Rady 
Kościołów, i ks. Fred Kaan ze Świa
towego Aliansu Reformowanego. 
Moderatorem Kościoła Zjednoczone
go został dr. J. David McCaughey. 
Nowy Kościół pragnie zachować 
członkostwo w Światowej Radzie 
Kościołów, Radzie Kościołów Aus
tralii, Światowym Aliansie Refor
mowanym i Światowej Radzie Ko
ściołów Metodystycznych.

#  W Londynie powołano do życia 
Radę do Spraw Misji Światowej w  
miejsce trzech dotychczasowych 
brytyjskich towarzystw misyjnych. 
Rada powstała w wjmiku trzyletnich 
rozmów przedstawicieli 22 Kościo
łów kongregacjonalnych, prezbite- 
riańskich i zjednoczonych z 18 kra
jów. Prezydent Rady, pani Daisy 
Gopal Ratnam, w orędziu do Ko
ściołów członkowskich stwierdziła: 
„Zmieniły się tradycyjne formy 
działalności misyjnej. Kościół wy-
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syłający m isjonarzy nie m a już swej 
siedziby na Zachodzie... odtąd m isjo
narze będą pochodzić z różnych 
stron św iata’’. Sekretarzem  general
nym został ks. Bernard Thorogood 
z W ielkiej Brytanii, ale jego najb liż
szymi w spółpracownikam i są przed
stawiciele różnych Kościołów Trze
ciego Świata.
#  Istniejący od 122 la t Światowy 
Chrześcijański Związek Młodych 
Mężczyzn (YMCA) odbył po raz 
pierwszy swe zgromadzenie św iato
we na terenie Am eryki Łacińskiej. 
604 delegatów z 62 krajów  obrado
wało przez 14 dni w Buenos Aires 
(Argentyna) pod hasłem : „Powołani 
do pojednania”. Podjęto uchwały 
zm ierzające do większego zaangażo
wania YMCA w  pomoc dla krajów  
rozw ijających się i realizację praw  
człowieka. Podkreślono, że głównym 
zadaniem  YMCA jest zw iastow anie 
pojednania wszystkich narodowości, 
ras i klas. O rganizacja ta  zrzesza 23 
miliony członków w 84 krajach.

#  W Argentynie nie usta ją  akty 
terroru, uprowadzeń i m orderstw , 
których ofiaram i padają  też liczni 
działacze chrześcijańscy. Ostatnio o- 
pinia św iatow a została zaalarm ow a
na bestialskim  mordem, dokonanym 
przez siły bezpieczeństwa na E lisa
beth Käsem ann, córce światowej 
sławy teologa protestanckiego z 
RFN, E rnesta Käsem anna. Czyn ten 
został potępiony przez różne środo
wiska ewangelickie i katolickie na 
Zachodzie.
#  K atolicki arcybiskup Santiago 
(Chile), kard. Silva, otrzym ał ty tu ł 
doktora honorowego od ew angelic
kiego W illiams-College w  M assa
chusetts (USA). Odznaczenie to 
przyznano mu w  uznaniu zasług po
łożonych w dziedzinie obrony praw  
człowieka w Chile.
#  M etropolita Juw enaliusz, kierow 
nik W ydziału Zagranicznego P a 
tria rchatu  Moskiewskiego, dotych
czasowy eparcha Tuły i Bielewa, 
objął kierow nictw o eparchii mos
kiewskiej z tytułem  m etropolity 
K ruticy i Kolomny. Jest to drugie 
po patriarsze stanowisko w Rosyj
skim  Kościele Prawosław nym . Do
tychczas na czele eparchii m oskiew

skiej stał m etropolita Serafim, który 
na w łasną prośbę, że względu na 
zly stan zdrowia, przeszedł w stan  
spoczynku. W skład h ierarchii Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego 
wchodzą: patriarcha, 12 m etropoli
tów, 29 arcybiskupów i 37 biskupów. 
Jedenastu z nich spraw uje swe 
funkcje za granicą.

9  W Norwegii powołano do życia 
krajow ą radę ekumeniczną. Dotych
czas istniał w tym  kraju  tylko n ie
oficjalny „krąg ekum eniczny”, z 
którym  współpracowali przedstaw i
ciele różnych Kościołów protestanc
kich. W skład rady weszły: Kościół 
Luterański Norwegii. Wolny Kościół 
Ew angelicko-Luterański, Norweski 
Związek Misyjny, A rm ia Zbawienia, 
Kościół Metodystyczny, Związek 
Zielonoświątkowców i Związek B ap
tystów. O przyjęcie stara ł się rów 
nież Kościół katolicki, ale nie doszło 
do tego na skutek sprzeciwu Związ
ku Misyjnego i zielonoświątkowców. 
Zgodnie ze statutem , w skład rady 
można wejść tylko za zgodą wszyst
kich członków. Przewodniczącym 
został bp K arę Stoylen, prym as Ko
ścioła luterańskiego; dwa la ta  tem u 
baw ił on w Polsce na zaproszenie 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

9  Prezydent USA, Jim m y Carter, 
przyznał pośm iertnie M artinowi 
Lutherow i Kingowi m edal pokojo
wy, najwyższe odznaczenie Stanów 
Zjednoczonych. Zam ordowany w 
1968 pastor King, lau reat Pokojowej 
Nagrody Nobla, był duchownym 
baptystycznym, przywódcą M urzy
nów am erykańskich w walce o p ra 
wa obywatelskie.
Q  Dr Tibor B artha, biskup naczelny 
2,5-milionowego Kościoła Reform o
wanego na Węgrzech, ukończył n ie
dawno 65 rok życia. Teologię stu 
diował na W ęgrzech i w Niemczech. 
Przed powołaniem  na stanow isko 
biskupa w 1958 był duchownym p a
rafialnym . Jest on członkiem Kom i
te tu  Naczelnego Światowej Rady 
Kościołów i w iceprezydentem  
Chrześcijańskiej K onferencji Poko
jowej. We własnym  kraju  wchodzi 
w skład parlam entu  i Rady P ań 
stwa. Bp B artha był w ielokrotnie 
w Polsce.

ф  Siedem w ydaw nictw  Kościołów 
węgierskich w 1976 opublikowało 
64 dzieła o łącznym nakładzie 
610 500 egz. N ajbardziej znaną po
zycją wydawniczą jest „Каіѵіп K a
lendarium ”, ukazujące się w nak ła
dzie 50 tys. egz. Kościoły w ydają 
15 czasopism o łącznym nakładzie 
137 300 egz.
■Q 2000 teologów i świeckich z 40 
krajów  wzięło udział w IV Św iato
wym Kongresie Ruchu C haryzm a
tycznego w Lozannie, poświęconym 
ewangelizacji i zadaniom chary ta
tywnym. Podczas obrad podano do 
wiadomości, że we wrześniu br. od
będzie się w Johannesburgu zgro
madzenie ruchu charyzmatycznego, 
podczas którego nastąp i proklam acja 
„pojednania na płaszczyźnie naro
dow ej”, by złagodzić napiętą sy tua
cję polityczną w Afryce południo
wej.
ф  Po kilkuletniej przerw ie ma zo
stać wznowiony dialog między 
przedstaw icielam i w atykańskiego 
S ekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan a Światow ą Radą K o
ściołów Metodystycznych. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się od 3—6 paź
dziernika br. w miejscowości Freu- 
denstadt (Szwajcaria). ŚRKM, zrze
szająca 87 Kościołów o łącznej licz
bie 45 min członków we wszystkich 
częściach św iata, m ianow ała już 6 
przedstawicieli do prowadzenia roz
mów.
Ф  Ewangelickie Towarzystwo Bi
blijne we Włoszech zatrudniło  po 
raz pierwszy katolika. Jest nim  
45-letni kapłan, ks. Оііѵіо Bol- 
zon, którem u powierzono referat 
kolportażu Biblii. Dotychczas był on 
profesorem  Nowego Testam entu w 
jednym  z sem inariów  duchownych 
w Rzymie. K ierow nik Towarzystwa 
Biblijnego uznał ten fak t za ważny 
dla rozw oju stosunków międzywy
znaniowych i za postęp w zakresie 
służenia Kościołom.
#  Tylko jeden ze 148 członków no
wego parlam entu  Republiki Irlandii 
nie jest katolikiem , mianowicie J a 
mes W hyte, prezbiterianin pocho
dzący z obszaru graniczącego z I r 
landią Płn. P rezbiterianie stanow ią 
mniej niż 1% ludności Republiki 
Irlandii.
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