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C O  WY  NA TO? CO W NUMERZE

Zagadnienie jedności Kościoła chrześcijańskiego znajduje się w centrum 
zainteresowania ludzi wierzących, stanowi ich nieustanną trojkę, przed
miot gorącej modlitwy i wielu działań, które zmierzają poprzez wzajemne 
zbliżenie, wspólną służbę ludziom, do jednomyślnego świadectwa i wreszcie 
do organicznego zjednoczenia. Jak serio traktuje się te sprawy, niech 
świadczy fakt, że w ciągu pięćdziesięciu ostatnich lat doszło do sześćdziesię
ciu unii między poszczególnymi Kościołami.

Na zainteresowanie (ą sprawą wskazuje też coraz liczniejszy udział.,wier
nych w Tygodniach Modlitwy o Jedność Chrześcijan, gromadzących na 
całym święcie miliony ludzi w świątyniach różnych wyznań. Teologowie 
i duchowni zbierają się na specjalnych konferencjach, seminariach, aby 
w szczerej dyskusji zastanawiać się nad kształtem przyszłej jedności i szu
kać dróg do niej prowadzących. Przekonania stopniowo pogłębiają się, 
a dawne poglądy wydają się nam dzisiaj naiwne. Katolicy już coraz lepiej 
rozumieją, że nie może być mowy o prostym „powrocie” Kościołów wschotl- 
nich i ewangelickich do Rzymu. Ewangelicy coraz lepiej' sobie uświadamia
ją, że różnorodność form i postaw nie może istnieć bez widzialnego kształtu 
jedności, bez jakiejś konkretnej formy, która by świadczyła o wspólnej po
stawie i wspólnym celu.

Pasjonujące są spotkania przedstawicieli różnych kierunków chrześcijań
skich, bez względu na to, czy są ordynowanymi czy nie ordynowanymi 
członkami jednego, jednak jednego, ludu Bożego. Zdarza się często, że na
wet cały dzień trwającą dyskusję trudno zakończyć w przewidzianym ter
minie. W styczniu na przykład jedna z wyższych uczelni teologicznych zor
ganizowała konferencję na ‘temat pojęcia „wspólnoty koncyliarnej” jako 
próby opisania kształtu zjednoczonego Kościoła. Dwie godziny poświęcono 
na wysłuchanie dwóch referatów, a sześć godzin na dyskusję. Z zaplano
wanej na chwilę odpoczynku i wTypicie filiżanki kawy przerwy zrezygno
wano, a gdy wybiła godzina zakończenia, osoby zapisane jeszcze do głosu 
musiały zrezygnować ze swych wystąpień.

Przy okazji takich dyskusji ujawniają się różne trudne problemy, którym 
trzeba stawić czoła. Szczególnie w naszym kraju sytuacja jest niełatwa, 
skomplikowana przez czynniki historyczne, etniczne, tradycyjne, obycza
jowe. Jest więc nad czym dyskutować, rozmaite problemy, i teoretyczne, 
i praktyczne, domagają się rozwiązania.

Żal więc, że marnują się znakomite okazje do wymiany myśli i doświad
czeń w sprawach ekumenicznych. Ludzie przybywają na zjazd nieraz z bar
dzo daleka, odrywają się od codziennych zajęć, niektórzy jadą przez całą 
noc, bo sprawę uważają za ważną. Po przybyciu wysłuchują długiego, inte
resującego skądinąd sprawozdania, niekoniecznie interesującego referatu, 
asystują przy szeregu formalnie przeprowadzanych czynności i... niemal bez 
słowa wracają do domów z poczuciem straconego czasu. Czyżby nie mieli 
nic do powiedzenia? Czy po to poświęcili swój czas i siły, niekiedy nawet 
zdrowie, aby szereg godzin posiedzieć na niewygodnych krzesłach i od cza
su do czasu sobie poklaskać? Jeżeli kiedy indziej znowu dyskusja ekume
niczna wsprawdzie się odbywa, ale jest z góry przygotowana, a jej uczest
nicy występują z wcześniej napisanymi przemówieniami, to nie budzi ona 
przekonania o wartości i znaczeniu samego tematu, dla którego się zebra
no. Zachodzi pytanie, czy taka działalność może dobrze służyć sprawie.

Czy nic zależy nam na usłyszeniu zdania ludzi przybyłych z tzw. terenu? 
Czy nie interesują nas problemy zarysowujące się w codziennym życiu, 
w bezpośrednich kontaktach między chrześcijanami różnych wyznań? Czy 
nie chcemy wiedzieć, na jakie przeszkody natrafia myśl ekumeniczna? Czy 
nic jest rzeczą ważną to, co ludzie naprawdę myślą o swojej pracy, o tym, 
jak najlepiej służyć ludziom, społeczeństwu wśród którego żyjemy?

Marcowy numer „Jednoty” poświę
ciliśmy sprawom śmierci i zmar
twychwstania Jezusa, mimo że 
święta przypadają w kwietniu, aby 
dostarczyć Czytelnikom świąteczny 
zeszyt na czas.
Wszystkim naszym Czytelnikom, 
Przyjaciołom i Współpracownikom 
życzymy radosnych Świąt Zmar
twychwstania Pańskiego.
Autorowi kazania pt. Cud nowego 
powrotu (s. 3) tematu dostarczył
Izajasz, ewangelista Starego Testa
mentu. Modlitwa ukazuje Dwa 
spojrzenia (s. 4) — na świat śmier
ci i świat życia, które w blasku 
zmartwychwstania stapiają się w  
jedno spojrzenie na nową ziemię 
pod niebem nowym.
Zapewne przypominają sobie Czy
telnicy Opowiadanie nieprawdziwe 
z numeru grudniowego. Obecnie 
Bolesław Kozłowski przedstawia 
swoje nowe Wielkanocne opowia
danie nieprawdziwe (s. 5). Do serii 
wielkanocnej zaliczamy jeszcze Ka- 
lokagateję (s. 11), poetycką refleksję 
nad obliczem Jezusa. 
Przygotowujemy się do światowego 
zjazdu ewangelików reformowanych 
w St. Andrews (Szkocja) i dlatego 
publikujemy pierwszy odcinek teo
logicznych rozważań Jana M. Boch- 
mana nad Chwałą Boga i przyszłoś
cią człowieka (s. 7) oraz wstęp do 
studiów biblijnych pt. Chwała Bo
ga... (s. 10).
W marcu przypada piętnasta roczni
ca śmierci ks. prof. Jana Szerudy, 
biskupa Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego. Portret ekumenisty (s. 
12) ukazuje jego działalność w ło- 
nie ruchu ekumenicznego.
Dla miłośników krótkich rozważań 
zamieszczamy na s. 14 myśli W ło
dzimierza Zuzgi pt. Pokój Boży. 
Spodziewamy się, że Czytelnicy 
zwrócili uwagę na nasz nowy cykl, 
Na kanwie rodzinnej wyszywane, 
którego Monolog trzeci drukujemy 
na s. 15.
Księgę Joela omawiamy na s. 17, 
recenzję powieści L.C. Douglasa pt. 
Szata przedstawiamy na s. 18, a 
Przeglądem ekumenicznym, jak
zwykle, zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Jesteśmy cząstką, niekiedy niewielką, społeczeństwa, ale niezależnie od 
liczby ludzi reprezentujemy określone wartości i głosimy zasady, których 
nie określają wielkości liczbowe. Dlatego warto słuchać, co ludzie mają do 
powiedzenia.

K ie d y  spojrzę przed siebie, w i 
dzę drogę ku  * św ia tłu , w id zę  
blask zm a rtw ych w stan ia  (z 
m o d litw y  na s. 4)
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XEB

Cud nowego powrotu
Bardzo się będę radował z Pana,
weselić się będzie moja dusza z mojego Boga,
gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia,
przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan,
i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.
Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność, 
i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, 
tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę 
wobec wszystkich narodów.

Zmarły przed 122 laty duński filozof Soren 
Kierkegaard powiedział: „My chrześcijanie hi
storię męki i śmierci Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, znamy najczęściej jak szkolny, wyu
czony materiał. Dlatego nie jest ona naszym o- 
sobistym doznaniem, ale dzieje się jakby obok 
nas” . Dziś wydaje się, że wypowiedź ta odnosi 
się do znacznie szerszego kręgu ludzi. A  jed
nak... Od czasu, gdy poprzez nagle pociemniały 
świat popłynęły z dławionej śmiertelnym skur
czem krtani słowa wołania: „Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił!” —  jak często po
wtarzane ono było. i jest przez ludzkie serca, 
niekiedy jak krzyk rozpaczy, czasem jak przej
mujące wołanie tęsknoty, to znów słabe i ciche 
jak ufna skarga chorego dziecka. Bywa też, że 
słowa drwiny, szyderstwa, ostrej krytyki i osą
dzania chrześcijaństwa są — może nieświado
mym — „wołaniem o Boga” , ale nie jest to już 
„historia męki i śmierci” .
Gdy czasem i dla nas „ziemię zalega ciemność” 
— jest to już nasze osobiste przeżycie, cierpie
nie, które dzieje się w nas. To my bywamy nie
zrozumiani i opuszczeni, krzywdzeni i wyszy
dzani, skazani i krzyżowani. I jeżeli poczucie 
własnej winy lub bezsilności nie spęta nas w 
biernej rezygnacji, a nawet i wtedy, gdy teraź
niejszość i przyszłość będą się nam wydawały 
nieodwołalnie podległe ciemności grobu, serce 
zawsze będzie szukać promyka nadziei, coraz 
jaśniej krzepnącej w pragnieniu ratunku, zba
wienia. Bóg różnymi drogami posyła do ludz
kich serc jasność życia i pewność wiary, że 
ostatnim Słowem Bożym nie jest krzyż ani 
grób. Poranek dnia trzeciego nastąpi na pewno; 
Zmartwychwstanie! Powrót!
Ale czy może powracać coś, co zostało zabite, 
od czego odgrodził nas grób? Tak. To, co zosta
ło wszczepione w Bożą miłość, nie powrócić nie 
może! Ale będzie już nie takie samo, lecz to sa
mo, tyle że nowe. Nowa, na dziś wyznaczona, 
teraźniejszość.
Ale wróćmy do naszego tekstu z księgi proroka 
Izajasza. Lud Izraela stoi wobec nowego zada
nia. Wyzwolony z babilońskiej niewoli przeży
wa radość powrotu z wygnania, cud powrotu 
do tego, co swoje, ojczyste. To było prawdziwe

Iz. 61:10—11

wybawienie. Uczucia entuzjazmu i radości 
szybko zostały jednak przykryte innymi odczu
ciami: prawie'wszystko, co zbudowali ojcowie, 
leżało w gruzach. Grób. Nowy początek był 
bardzo ciężki, mozolny, przeładowany mnóst
wem zewnętrznych i wewnętrznych trudności. 
Rodzą się pytania, wątpliwości, spory. Bo prze
cież w trudnych początkowych warunkach każ
dy miał niemało swoich własnych kłopotów. 
Wiara, ufność, radość w Bogu kruszeją pod cię
żarem codziennych dokuczliwości. Coraz dotkli
wiej doskwiera przygniatające uczucie zmęcze
nia. Czy piękny dar Nowego Początku, otrzy
many od Boga, znowu zostanie zmarnowany 
przez poddanie się rezygnacji i pogoń za włas
nymi drobnymi sprawami? Prorok znowu musi 
gromić, zachęcać, zwiastować obietnicę nowego 
wybawienia. Przeszłość trzeba przezwyciężyć. 
Co jest prawdziwym dziedzictwem od ojców, 
to trzeba koniecznie budować na nowo. Macie 
wyzwolenie, macie obietnicę Bożego Słowa. 
Trzeba przystąpić do budowania. A  zapowie
dziane przez Boga zbawienie będzie się urze
czywistniać tak, „jak ziemia wydaje swoją roś
linność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim 
zasiano” . Czasem długo nic nie widać, jakby się 
nic nie działo, i człowiek w swym codziennym 
kołowrotku może „kłaść się i wstawać, a nasie
nie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak” . A 
co wtedy? „Będę się bardzo radował z Pana...” . 
„A  i wy — jak mówi wiersz 6 tego rozdziału — 
staniecie się innymi: Będziecie nazwani kapła
nami Pana, sługami naszego Boga mianować 
was będą” .
Trudno się oprzeć wrażeniu, że sytuacja współ
czesnego chrześcijaństwa wykazuje wiele po
dobnych cech. Wiele z tego, co zbudowali nasi 
Ojcowie wiary, leży w gruzach. I obyśmy u- 
mieli uprosić u Boga, aby dał nam dość zapału 
i wiary, aby nasz Duchowy Dom ciągle budo
wać na nowo. Bo czyż nie dlatego tak chętnie 
wspominamy i mówimy o przeszłości, że nie 
odpowiada naszym pragnieniom teraźniejszość 
religijnego przeżywania? Bóg swą obietnicę 
spełnił. Dał Syna. My zaś otrzymaliśmy Jego 
dary i przykład żarliwości w pierwszych zbo
rach. Odziedziczyliśmy dzieło Kalwinów, Lut
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rów, Zwinglich. W czym tkwi nasza słabość, że 
nie umiemy owocnie adaptować tych wartości? 
A przecież naszą powinnością jest, aby z obiet
nicy Słowa, z dzieła Reformacji, z przeszłości 
ludu Bożego i z tylu innych pięknych, wyzwa
lających z mroku ciemności prawd, wydoby
wać wyznaczaną przez nie przyszłość, a więc 
urealniającą się dla nas i znaczoną etapami po
stępu teraźniejszość.
Bieda i zło, nędza materialna i moralna nie sta
nowią dla świata i człowieka obiektywnego za
grożenia. Ziemia i człowiek dysponują wystar
czającą ilością i jakością dobrych darów, by 
każda teraźniejszość była krokiem naprzód, e- 
tapem postępu ku celowi wyznaczonemu przez 
prawo najważniejsze, prawo miłości. Takiego 
chrześcijaństwa bardzo potrzebuje współczesny 
świat i wielu, wielu ludzi. Chrześcijan, którzy 
na czyn zbawienia i wezwanie Boże umieją od
powiedzieć: — Tak Panie, chcę! A Ty przydaj 
nam wiary i radości spełnienia, abyśmy umieli 
i musieli radować się jak prorok w słowie dzi
siejszego tekstu: Bardzo się będę radował z 
Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego 
Boga, ze świadomości przyobleczenia w szaty 
zbawienia, przyodziania w płaszcz sprawiedli
wości. Byśmy mogli promieniować radością, jak 
narzeczeni, gdy w strojach weselnych jadą; jak 
w swym życiu codziennym szary i niepozorny

kapłan, gdy na czas spełniania czynności nało
ży swój kultowy zawój na głowę, jak pastor, 
gdy nałoży togę, bo oni zwracają ku Tobie 
oczy, uszy i serca.
A może taka radość została w naszych sercach 
zabita? Może jeszcze spoczywa w grobie? Może 
dlatego nasze chrześcijaństwo jest takie zwie
trzałe, pozbawione zdolności zakwaszania? A 
wiara, która nie jest dostrzegana i odczuwana, 
nie ma mocy oddziaływania. Jednak w dniu 
zmartwychwstania i później, gdy uczniowie Je
zusa już wiedzieli i widzieli, ich wiara była ra
dosna, a przecież wobec drugich jakaś cicha 
i jakby skrywana w czekaniu. Ale to już było 
inne oczekiwanie. Jasność poranka owego trze
ciego dnia oznacza, że to, co powinno, już w 
ziarnie obumarło, a zwyciężyło „życie wzro
stu” . Rozpoczął się cud nowego powrotu. Dar 
Ducha Świętego da poznanie i moc wykonania. 
,,Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak 
w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak 
Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i 
chwałę wobec wszystkich narodów” .

Historia męki i śmierci, zmartwychwzbudzenie 
i dar Ducha Świętego, to nie tylko ,,sprawa 
między Ojcem a Synem. Podobnie nasz trud, 
nasze zmagania i zawody, nasze ofiary i cier
pienia są sprawą nie tylko naszą.

D wa  s p o j r z e n i a
Kiedy spojrzę za siebie, 
widzę groby wielu pokoleń 
ludzi, którzy się rodzili, 
cieszyli się i cierpieli, 
a w końcu umierali.

Kiedy spojrzę przed siebie, 
widzę groby wielu pokoleń, 
które zaludnią tę ziemię 
i tak samo jak tamte 
odejdą w milczenie.

A jednak ten świat
nie jest planetą umarłych,
bo Ty go stworzyłeś,
Boże Przedwieczny, 
na dom dla żywych.
A jednak ten świat 
nie jest planetą umarłych, 
bo Syn Twój za ludzi 
umarł na krzyżu 
i powstał do życia.

Kiedy spojrzę za siebie, 
widzę rzesze zbawionych.
Kiedy spojrzę przed siebie, 
widzę drogę ku światłu, 
widzę blask zmartwychwstania.

Bo przecież Twój świat 
to jest planeta dla żywych, 
więc czekam z nadzieją, 
aż ją przekształcisz 
na nową Ziemię 
pod niebem nowym.
Alleluja!
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BOLESŁAW KOZŁOWSKI

Wielkanocne opowiadanie nieprawdziwe
Gdzieś po dwóch godzinach czekania, kiedy przeczy
tałem już całe „Życie” łącznie z ogłoszeniami więk
szym drukiem, i miałem właśnie zamiar zabrać się do 
oglądania osób, które tego dnia wraz ze mną odbie
rały swoje upragnione samochody z magazynów Pol- 
mozbytu, z okienka wychyliła się pani urzędniczka 
i oznajmAła:
— Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni 
jesteśmy przerwać załatwianie interesantów na go
dzinę.
Siedzieliśmy, czterej mężczyźni, na jednej ławce, już 
stosunkowo blisko okienka. Jeden z nas wziął inicja
tywę w swoje ręce:
— Ciągniemy zapałki, panowie, a potem po dwu idzie
my na kawę do nouotelu — stwierdził rozsądnie. 
Mnie przypadło iść w pierwszej kolejności z blondy
nem o nieco przydługich jak na mój gust włosach. 
Miał około trzydziestki, był szczupły, o łagodnym 
spojrzeniu.
Usiedliśmy, dwaj nieznajomi:
— Kawa, herbata? — spytałem stereotypowo.
— Herbata.
Nie wiem, dlaczego postanowiłem dotrzymać mu to
warzystwa i też wypić herbatę. Rozmowę rozpocząłem 
od kolorów samochodów, jakie są dziś w sprzedaży. 
Powiedział, że zależy mu na jasnym, bo wybiera się 
na południe, i że nie może zapomnieć o dodatkowych 
filtrach powietrznych.
— Pan na placówkę, na długo? — pytałem szukając 
tematu.
— Do Palestyny, na 3 lata — odpowiedział szybko, 
bez oporów.
Więc próbowałem dalej:
— Nie słyszałem o takich możliwościach. Pan pierw
szy raz? A co potem, wraca pan do kraju?
Wytrzymał pauzę nieco dłuższą niż poprzednio, ale po 
chwili odpowiedział:
— Po trzech latach moja misja kończy się w Jerozo
limie, gdzie jadę zgodnie z pewnym planem, żeby tam 
się wszystko wykonało.
Tym mnie zaskoczył. Pomyślałem, że za mało intere
sujemy się sprawami Bliskiego Wschodu, które nie są 
proste. Czyżbym miał do czynienia z członkiem jakie
goś „Czarnego Września” lub innej podobnej organiza
cji terrorystycznej? Spojrzałem na rtiego, zdawało mi 
się, dyskretnie. W oczach miał rozbawienie:
— Nie, nie to, co pan pomyślał. Widzi pan, ja już 
kiedyś byłem w Jerozolimie, z rodzicami, jak miałem 
12 lat...
W tym momencie Go rozpoznałem. Nie byłem zdolny 
do niczego innego poza tym jednym jedynym pyta
niem:
— Dlaczegoś mnie, Panie, właśnie wybrał?
A On już podnosił się z krzesła.
— Na nas pora — powiedział i pierwszy ruszył ku 
wyjściu. Podążyłem za Nim śpiesznie i tak wymane
wrowałem, żeby w przejściu między stolikami otrzeć 
się o Jego sztruksowe ubranie. Odwrócił się wtedy 
szybko i powiedział:
— Gdy już będę u celu, nie zapomnę o tobie.

Nie umiałbym opowiedzieć, jak się potem toczyły wy
padki. Dopiero gdy w nowym „Fiacie” znalazłem się 
poza terenem sprzedaży, poczułem głód i zdecydowa
łem się pojechać na obiad. Restaurację wybrałem nie 
znaną. Przy zupie czułem w głowie tylko mętlik. Przy 
drugim podjąłem decyzję. Przy kawie zacząłem usta
lać szczegóły działania. Płacąc, wiedziałem już wszyst
ko dokładnie. Miałem nawet wielką ochotę powie
dzieć o tym kelnerowi, ale jego interesowało tylko: 
„Nie ma pan drobniejszych?” Powiedziałem więc 
to, czym musiałem się z kimś podzielić, i to zaraz, 
staremu szatniarzowi, ale oczywiście nie otwierając 
ust: — Jadę prosto stąd do Joanny, żeby jej powie
dzieć, że między nami wszystko skończone. I  zaraz 
potem wracam do domu.
Wóz zaparkowałem w innym mftejscu, aby nawet w 
tym geście nie wracać do wspomnień. Joanna przy
witała mnie, jak zawsze, zawiśnięciem na szyi. W 
rozstaniach miałem pewną wprawę, ale tym razem 
sprawa była już długa i poważna. Byłem stanowczy, 
ale bardzo kulturalny. Od stereotypów odszedłem o 
tyle, że na powtarzające się jej pytanie: — Ale po
wiedz mi, dlaczego właściwie? — nie próbowałem się 
wykręcać, ale nie powiedziałem też prawdy.
Zebrało się nieprawdopodobnie dużo rzeczy do zabra
nia. Nie było mowy, żeby pomieścić je w walizce, więc 
resztę wrzuciłem w dwa nylonowe worki i tak obju
czony dowlokłem się do wozu.
Przy drzwiach domu serce biło mi jak kiedyś, gdy ba
łem się wrócić ze szkoły z dwiema dwójkami.
W przedpokoju powiedziałem tylko:
— Dobry wieczór. Wróciłem.
Córka pozwoliła sobie dodać:
— Czy tym razem na długo?
Zobaczyłem, że to jest już dojrzała kobieta. W jej 
twarzy było zbyt wiele ironii.
— Zobaczymy — stwierdziłem.
Potem odezwała się żona:
— Tylko nie wyobrażaj sobie, że będziemy cię opierać 
i karmić.
— Chciałbym tylko jadać w domu śniadania — 
stwierdziłem.
Zona na chwilę zatrzymała na mnie zdziwiony wzrok. 
Nigdy dotąd nie rozmawialiśmy w ten sposób. 
Wreszcie odezwał się syn:
— Nie widzę innego wyjścia — musisz spać ze mną 
w pokoju.
Podziękowałem mu za to, omiotłem wzrokiem jego 
wątlutkie wąsiki, których nie znałem, i wyraziłem po
gląd, że postaramy się sobie nawzajem nie przeszka
dzać.
Potem, pod sufitem w przedpokoju, na półkach z nie
używanymi książkami, rozpocząłem poszukiwania tej 
jednej zapomnianej książki. Co rusz śledziła mnie 
któraś para oczu.
Już w łóżku, nim zakończyłem ten dziwny dzień, od
byłem z Tobą tę Twoją pierwszą bytność w Jerozoli
mie i ze szczegółami przypomniałem sobie zdarzenia 
dzisiejszego dnia.
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W ciągu następnych dni w pracy szło jak po grudzie. 
Moje chęci zmiany stylu pracy i zerwania poufałych 
stosunków z niektórymi zupełnie nie wychodziły. Pa
trzono na mnie nieufnie. Poprawiło się dopiero po 
imieninach szefa. Wróciłem jednak do domu o przy
zwoitej godzinie, lekko tylko podchmielony.
W ogóle nie było łatwo. W domu otaczał mnie mur 
nieufności i oziębłości. Ostatnie chwile każdego dnia 
spędzałem towarzysząc Ci w Twoich wędrówkach. 
Aby mi to lepiej wychodziło, zaopatrzyłem się w 
książki Daniel-Ropsa, Ricćiottiego i Brandstaettera. 
Szczególnie „Jezus z Nazar ethu” był tym, czego szu
kałem.
Ciągle powtarzałem sobie, że każdy początek jest 
trudny i że zdobędę serca moich bliskich nie atakiem 
frontalnym, ale wytrwaniem w fazie oczekiwania, 
gdy...
Któregoś popołudnia moja córka wpadła do domu 
podekscytowana. Nienaturalnym ruchem zerwała z 
siebie płaszcz i w sposób teatralny oświadczyła:
— Spodziewam się dziecka! Minę przybrała wyzywa
jącą i widać było, że zarzuci gradem słów tego, kto 
spróbuje ją krytykować.
Wtedy zrozumiałem, dlaczego moją Książkę poprzed
niego wieczora kazałeś mi otworzyć tak, abym wyczy
tał słowa: „Kto z was jest bez winy, niech na nią 
pierwszy rzuci kamieniem”. Bo Ty już wiedziałeś. 
Zona zdenerwowany wzrok przenosiła z jednej osoby 
na drugą, wreszcie wypaliła zwracając się do mnie:
— No mów coś! Dlaczego nie mówisz? Dawniej tyle 
miałeś w tym domu do powiedzenia!
A córka:
— On, mamo? — prychnęła. — On, który ciągle nas 
zostawiał dla innych kobiet? On miałby tu jeszcze 
moralizować?
— Nie widzę podstaw do zabierania głosu w tej spra
wie — powiedziałem, zwracając specjalną uwagę na 
jak najspokojniejszy ton głosu. — Przyjęliście mnie jak 
sublokatora i nie mam o to pretensji, bo sobie na to 
zasłużyłem. Skoro jednak nie jestem w tym domu 
akceptowany jako członek rodziny, trudno abym za
bierał głos w sprawach tak osobistych i delikatnych. 
Spojrzeli na mnie z zainteresowaniem, w którym pró
bowałem zauważyć odrobinę szacunku.
Gdy córka wyszła za mąż i wyprowadziła się z domu, 
miałem swój pokój. Teraz obaj z synem dysponowa
liśmy własnym „metrażem” i to pozwoliło mi z innej 
pozycji zbliżyć się do niego. Któregoś dnia poprosił:
— Słuchaj, może byś poszedł do szkoły? Narozrabia
łem...
W szkole spotkało mnie upokorzenie.
— Byłam przekonana — stwierdziła nauczycielka — 
że chłopak w ogóle nie ma ojca.
Po tym wstępie reszta była już tylko dodatkiem.
— Zaproś mnie do lokalu, który lubisz, to sobie po
gadamy — powiedziałem później na wpół prosząco, 
na wpół rozkazująco. Stwierdził, że to niemożliwe, bo 
tam chodzi tylko młodzież, ale że coś wymyśli. W dy
mie papierosów i w ogłuszającym hałasie muzyki 
spędziliśmy kilka godzin. Dla mnie w każdym razie 
niezapomnianych. Nigdy dotąd nie mówił tyle. Jego 
dzieje dzieliły się na wyraźne okresy:
— Wiesz, to było wtedy, gdy zacząłeś pijany wracać 
do domu...
— Pamiętam, żeś się wtedy akurat pierwszy raz wy
prowadził...
— Zacząłem wagarować, aby zarobić, bo mama mó

wiła, że nie płacisz alimentów i jej jest tak ciężko...
— Czym chciałbyś być? — spytałem w pewnym mo

mencie.
Wruszył ramionami. Przypomniał mi się jego pokój — 
taki pusty, pozbawiony ivyrazu i cech osobistych 
właściciela.
— Co lubisz? — to było moje drugie i ostatnie py- 
tarńe.
Na to umiał odpowiedzieć:
— Piłkę nożną.
— W porządku, będę miał bilety na najbliższy mecz. 
Poszliśmy we dwóch. Rozpoczął moją edukację w tej 
dziedzinie prawie od zera. Cóż z tego, kiedy nie roz
grzewała mnie, tak jak młodych, emocja, i drugiego 
dnia położyłem się z grypą do łóżka. Przyniósł mi 
„Przegląd Sportowy” i jeszcze coś o piłce nożnej, na 
obiad usmażył jajka. Było mi dobrze. Dzień był dłu
gi, więc wystarczyło czasu na dalekie spacery Twoim 
śladem wśród zakurzonych palestyńskich dróg i na 
naukę nowej dla mnie dziedziny sportu.
Gdy wreszcie któregoś dnia żona, wpadłszy do miesz
kania rozradowana, od progu wykrzyknęła: — No 
więc mamy wnuczkę! — i serdecznie mnie ucałowała, 
przywrócono mń w tym domu wszystkie prawa.
W rocznicę naszego S p o t k a n i a  czytałem Kazanie 
na Górze i radowałem się nim. Wiedziałem, że za 
mną są najtrudniejsze chwile, ale plany miałem jesz
cze ambitne.
— Dlaczego właściwie zmieniłeś pracę? — spytali 
mnie kiedyś przy kolacji.
— Żeby nie pić — odpowiedziałem. — Próbowałem 
to robić kilkakrotnie tam, ale nic z tego nie wycho
dziło. Nie widziałem innego sposobu. A tu rozpoczą
łem jako nowy, niepijący, człowiek.
Zona wydawała się rozumieć, ale syn miał wątpli
wości:
— Chyba przesadzasz, przecież nie piłeś ostatnio du
żo. Od powrotu nie widziałem cię nigdy pijanym. 
Uśmiechnąłem się, słuchając tego nowoczesnego kom
plementu dziecka. — Jeśli chcesz wiedzieć, to ci wy
jaśnię, synu. Trudno mi było wymagać od ciebie, 
żebyś w ogóle nie używał alkoholu, skoro sam to ro
biłem.
Potem znów przyszedł ciężki okres. Szpital, operacja. 
Joanna chciała za wszelką cenę mnie odzyskać. Żona 
była dla mnie dobra, syn też się interesował, ale tam
ten okres stale jeszcze ćiążył nad nami — odzwy
czaili się ode mnie jednak trochę. Czytałem o cu
dach, które Ty czyniłeś, i postanowiłem zdrowieć, 
nabierać sił, bo w okresie choroby widziałem wiele 
ludzkiego nieszczęścia i zacząłem się zastanawiać nad 
tym, czym mógłbym tym ludziom pomóc.
Gdy wracałem już zupełnie do siebie, zabrałem się 
z powrotem do matematyki i fizyki — wszak za kilka 
miesięcy „mieliśmy” zdawać maturę. Którejś nocy, 
było już pewno po dwunastej, syn spytał:
— Nie brakuje ci alkoholu?
Odpowiedziałem szczerze:
— Wiesz, że już zupełnie nie.
Chciał się zwierzyć:
— Ja jeszcze nie jestem z siebie zadowolony.
Miałbym prawo cieszyć się z treści tego wyznania, 
gdyby nie fakt, że w tym momencie obaj dołożyliśmy 
po niedopałku na pełną popielniczkę.
Potem czytałem przypowieść o talentach i nie mog
łem zrozumieć, co mnie osobiście chciałeś przez nią
powiedzieć.%
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Do swojego kościoła poszedłem dopiero w Palmową 
Niedzielę. To była przecież właśnie ta Palmowa Nie
dziela. Idąc zobaczyłem na bocznej ulicy takiego jas
nego „Fiata”, jakiego wtedy potrzebowałeś. Był nie
samowicie zakurzony i poobijany. — Już zakończył 
swoją służbę — stwierdziłem irracjonalnie. Ksiądz 
z kazalnicy wołał słowami Ewangelii: — Hosanna, ho
sanna Synowi Dawidowemu! A Tyś jechał na ośle, na 
takim, jakiego kiedyś obserwowałem w Rumunii. 
Miałeś na sobie jeszcze ciągle to samo sztruksowe ub
ranie, którego wtedy dotknąłem, a Ty mi obiecałeś: — 
Gdy dojdę do celu, będę o tobie pamiętał.
Na ulicy kupiłem palemkę i przyniosłem ją do domu. 
— Cóż to za katolickie zwyczaje? — zdziwiła się żo
na. Nie mogła przecież wiedzieć, że tej niedzieli Ty 
i dla mnie wjeżdżałeś do Jerozolimy.
W Wielki Piątek wśliznąłem się do kościoła jak zło
dziej. Chciałem być z Tobą w te najcięższe godziny, 
z moim śmiesznym udziałem w Twóim cierpieniu. 
Nic z tego. Uciekłem na początku czytania Ewangelii, 
odprowadzany zgorszonymi spojrzeniami ludzi. Czy 
mogli wiedzieć, oni, słuchający już w życiu po kilka 
dziesiątków razy opisu Twojej męki, że tego dnia Ty 
umierasz naprawdę i to za moje grzechy? Albo cóż 
mogli wiedzieć o tym ci młodzi, urodzeni po wojnie, 
którzy nie widzieli w ogóle zabijania i był to dla nich 
tylko temat do książek i filmów...
Byłem sam. Na postoju taksówek stała kobieta z 
dzieckiem. Zabrałem ją do swojego „Fiata”. Gdy po 
kursie nie wziąłem pieniędzy, spojrzała na mnie po
dejrzliwie. I tak jeździłem prawie do północy. Byłem 
Ci wdzięczny za deszcz, który zmuszał mnie do kon
centrowania uwagi na prowadzeniu samochodu. Po
tem zastanawiałem się, dlaczego dyżurny milicjant nie 
zatrzymał mnie. Przecież widział, że uprawiam zaka
zany proceder.
W pierwsze Święto pojechałem do tamtego novotelu. 
Zamówiłem herbatę i herbatniki. Przyszedłem tu po

dzielić się z Tobą moim sukcesem, który jest tak zni
komy wobec Twojej ofiary, a tak wielki na moje 
słabe siły — trzeci dzień nie paliłem! Chciałem Cię 
przeprosić za moją tchórzliwą ucieczkę z kościoła, ale 
Ty sam wiesz, jaki jestem jeszcze słaby. Więc chcia
łem Cię prosić o Twoją obecność.
Do salki znów ktoś wszedł. Podszedł do mojego stoli
ka i spytał:
— Można się do panów dosiąść?
Podniosłem na mego wzrok. Musiałem mieć bardzo 
głupią minę, bo zaraz dodał: — Przepraszam bardzo, 
panowie pewno o interesach... — i szybko oddalił się 
szukając innego wolnego miejsca. Popatrzyłem na 
puste krzesło naprzeciwko mnie. Powoli ułamałem 
kawałek herbatnkia i podziękowałem Ci, żeś przy
szedł. Zjadłem herbatnik, a po chwili wypiłem her
batę.
Gdy wyszedłem na ulicę, koła samochodów klaskały
0 asfalt śpiewając: „Alleluja!”. W każdym razie ja 
byłem tego zdania. Ruszyłem przed siebie. I  nagle 
przypomniała mi się stara Karolina z brodawką na 
prawym policzku. Lubiłem patrzeć, jak jej spracowa
ne ręce pedantycznie układają bieliznę w szafie — od 
góry poszewki, prześcieradła, ręczniki, obrusy. Potem 
ścierała kurze, stawiając każdą figurkę dokładnie w 
to samo miejsce. Poprawiała firanki, wyrównywała 
obrazki. W końcu, jakby mnie dopiero wtedy spo
strzegła, szorstkim ruchem przytulała moją głowę do 
swego fartucha i niby to gderając mówiła:
— No, idźże polatać, co tak będziesz tu cały dzień ze 
starą siedział...
Nie ma już ani Karoliny, ani jej firanek i obrazków. 
Ale nagle poczułem, że ten jej porządek, ten ład
1 spokój są właśnie we mnie, w środku, i że to daje 
mi wielką radość i lekkość. Skąd jednak to jedno
czesne uczucie chłodu? I dopiero wtedy spostrzegłem, 
że od dawna spaceruję w ulewnym deszczu.

Ks. J. M. LOCHMAN

Chwała
Boga
i przyszłość 
człowieka

W stulecie I Zgromadzenia Ogólnego Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych (SAKR) odbędzie się w St. Andrews (Szkocja, 22—28 sierp
nia 1977) K o n s u l t a c j a  SAKR, w której widzimy „daną nam przez 
Boga sposobność dziękczynienia za życie i świadectwo Aliansu w mi
nionych 100 latach”. W związku z tym ważnym dla Kościołów reformo
wanych wydarzeniem, począwszy od tego numeru zamieszczać będziemy 
co miesiąc studia biblijne, przygotowane przez reformowanych teologów 
indonezyjskich — J. L. Ch. A b i n e n o  i O. S u a r d i e g o  — oraz ko
lejne odcinki studium teologicznego, dotyczącego głównego tematu kon
sultacji —  „ C h w a ł a  B o g a  i p r z y s z ł o ś ć  c z ł o w i e k a ” —- przygo
towanego przez prof. dr. Jana Milića L o c hma na ,  duchownego Kościoła 
Czeskobraterskiego, a obecnie wykładowcę teologii na uniwersytecie 
w Bazylei i przewodniczącego Wydziału Teologii SAKR.

(Red.)

I. UW AGI WSTĘPNE *

Takie sformułowanie naszego tematu może nasuwać 
sceptyczne pytania. Czy w świecie tak narażonym na 
niebezpieczeństwo i tak pod wieloma względami za
grożonym, jest w ogóle sens pytać o przyszłość czło
wieka, o naszą przyszłość — mężczyzn, kobiet, dzieci 
— w ścisłym powiązaniu z wieścią o chwale Boga? 
Czy prawidłowo łączymy tu dwie sprawy, których 
w zasadzie nie da się zestawić?

Takie krytyczne uwagi można wysuwać zarówno w  
perspektywie „przyszłości człowieka”, jak i „chwały 
Boga”.
Wielu współczesnych ludzi jest gotowych podjąć się 
zadań polegających na budowaniu wspólnej przysz
łości. Ale pojęcie „chwała Boga” jest im zupełnie obce 
i nie znajduje żadnych sensownych odniesień do tych 
zadań. Dzisiaj, gdy obraz przyszłości rysuje się w  
ciemnych barwach, pytania o tę przyszłość są proble
mem zasadniczym, z którym musimy się uporać, jeśli
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ludzkość ma mieć w  ogóle jakąś przyszłość. Wymień
my tylko niektóre z nich, najważniejsze: nędza i głód, 
pozbawiające wielu naszych współbraci najbardziej 
podstawowych możliwości życiowych; wyzysk ekono
miczny w poszczególnych krajach i w skali światowej; 
represje — rasistowskie, polityczne i ideologiczne — 
oraz odmawianie ludzkich praw w wielu miejscach 
naszego świata; zagrożenie samego świata przez nie
przemyślane zwiększanie potencjału zdolnego znisz
czyć i zdewastować nasze środowisko naturalne; także 
wzrastający nihilizm bezsensownych stylów życia u- 
przywilejowanych skądinąd i konsumpcyjnie nasta
wionych społeczeństw... W  konfrontacji z tymi i z in
nymi „błędnymi kołami” decyduje się dzisiaj przy
szłość człowieka.

Jaki jest wobec tego cel mówienia o chwale Boga 
w tak pełnych ryzyka warunkach? Czy wchodzi tu 
w grę coś więcej niż pobożna formułka? Lub jeszcze 
gorzej: czy znowu nie wciąga się tu chrześcijan w  
preparowanie „opium dla ludu” — fałszywie pocie
szającego, demobilizującego i odwracającego uwagę 
od prawdziwych problemów? Wielu naszych współ
czesnych stawia nam te pytania i to oni właśnie 
często najbardziej angażują się w te sprawy. 
Jednakowoż istnieje możliwość innego ukierunkowa
nia pytań. Czy wyrazimy całą głębię i bogactwo biblij
nego świadectwa o „chwale Boga”, jeśli zbyt łatwo 
połączymy ją z „przyszłością człowieka”? Czy nie do
prowadzi to do wątpliwej wartości zmian w posługi
waniu się Biblią? W  świadectwach Starego i Nowego 
Testamentu określenie „chwała” wyraźnie odnosi się 
do przejawów majestatu Boga. Tak rozumiane pojęcie 
nie może być bezpośrednio przeniesione na ziemskie 
sprawy i zjawiska. Tradycja reformowana ostrzega 
przed takim krótkowzrocznym postępowaniem. Jej 
fundamentalne stwierdzenie dotyczące naszego tematu 
znajdujemy w  dobrze znanej formule — Soli Deo glo
ria (samemu Bogu chwała). Jego chwała nie śmie być 
wyprzedawana żadnym ziemskim pośrednikom. Wy
jaśnienie tego jest do dziś dnia klasycznym zadaniem 
teologii reformowanej. Wobec tego pytanie brzmi: czy 
sformułowanie naszego tematu rzeczywiście jest wy
pełnianiem tego zadania 1 Nie było wypadku, aby 
w czasie przygotowań do Konsultacji w  St. Andrews 
pojawiły się w  naszych Kościołach jakiekolwiek 
sceptycznie głosy dotyczące takiego postawienia prob
lemu.

Obydwie grupy pytań powinny być z uwagą prześle
dzone. Dotykają bowiem bardzo realnych niebezpie
czeństw w  życiu Kościoła. Wracając do pierwszego 
pytania — jak często w  rzeczywistości chrześcijanie 
uderzali w  podniosły, a niekiedy pusty ton religijne
go patosu, ażeby kwietystyczną postawą pokryć kon
kretne potrzeby swych współczesnych, tłumiąc tym 
samym ich żądanie niezbędnych zmian? Z drugiej 
strony musimy rozważyć inne niebezpieczeństwo: 
zwrot opinii publicznej ku aktywizmowi, pozbawione
mu biblijnych treści i odniesień, goniącemu za chwi
lową modą i krótkowzrocznie zaciemniającemu per
spektywę wolności zawartą w  chwale Boga. Bezpo
średnio przed nami rysuje się niebezpieczeństwo „jed- 
nowymiarowości”, to jest albo „wertykalizmu” albo 
„horyzontalizmu”, co wielokrotnie ilustrowały debaty 
ekumeniczne w okresie między Uppsalą a Nairobi. 
I nasz temat musimy rozważać w takim właśnie na

pięciu, i w takim kontekście. Nie chcemy o tym za
pominać, ale mieć to na uwadze, gdy przede wszyst
kim szukać będziemy uzasadnień w Biblii.

Py t an i a

1. Jakie dostrzegasz, w swojej konkretnej sytuacji, 
najgroźniejsze zjawiska, które mogłyby zniszczyć 
przyszłość człowieka?

2. Co uznałbyś za najważniejsze w skutecznym ich 
zwalczaniu?

3. Spróbuj scharakteryzować „wertykalne” i „hory
zontalne'’ tendencje w twoim Kościele. Jakie 
dostrzegasz największe niebezpieczeńtswo w obec
nej sytuacji?

II. CHW AŁA BOGA W  BIBLII

Nie tylko z wierności dla formalnej zasady Reforma
cji — Sola Scriptura — ale dla całkiem specjalnych 
i konkretnych względów rozpoczynamy nasze rozwa
żanie od biblijnego spojrzenia na „chwałę Boga”. No- 
wotestamentowe określenie „chwała”, jakkolwiek wy
wodzi się z powszechnie używanego w grece słowa 
doxa, posiada specyficzne znaczenie biblijne, którego 
nie da się zrozumieć na samej bazie greki, gdzie doxa 
oznacza „opinię”, przy czym w sensie „moja opinia 
o kimś” znikło już zupełnie, a w znaczeniu „opinia
0 mnie” jest słabo poświadczone. „W Nowym Testa
mencie słowo to jest najczęściej używane w znacze
niu, dla którego w ogóle nie znajdujemy odpowied
nika w grece. Oznacza ono bowiem »boską i niebiań
ską jasność«, » wzniosłość i majestat« Boga, a nawet 
» naturę ( istotę) Boga«  i Jego świata” (G. Kittel:
Theological Dictionary of the New Testament). Takie 
użycie tego słowa staje się zrozumiałe dopiero w  
świetle Starego Testamentu.'
Hebrajskie kabod, które Septuaginta tłumaczy jako 
doxa, ma swe źródło w świeckim języku: na chwałę 
czyjejś osoby składają się: jej „waga”, poważanie
1 prestiż związany z pozycją społeczną. „Chwała Pa
na” opiera się na podobnym wzorcu: wyraża moc, 
wzniosłość i piękno Jahwe. W  teologicznym języku 
słowo to staje się znacznie bogatsze, głębsze i kon
kretniejsze, a jego zastosowanie — bardzo żywe. 
Słownictwo wielu opisów chwały Jahwe (Ps. 97:1 n., 
II Mojż. 24:15 n., Ez. 1:1 n.)nasuwa myśl o zjawis
kach przyrody — ogniu, burzy, obłokach, jasności, ale 
same opisy nie koncentrują się na zjawiskach meteo
rologicznych jako takich, więc nie można scharaktery
zować ich po prostu jako śladów „religii boga pogo
dy”. Wnioski teologiczne, wypływające z takiego po
dejścia, prowadzą w innym kierunku. Chcę teraz 
wskazać na cztery z nich.

1. J a ś n i e j ą c a  „ c h w a ł a  P a n a ” z a p o w i a d a  
s z c z e g ó l n ą  b l i s k o ś ć  n i e d o s t ę p n e g o  
B o g a  w J e g o  o b j a w i e n i u .

W  szeregu kluczowych fragmentów Starego Testa
mentu „chwała Boga” towarzyszy objawieniu (II Mojż. 
24:15 n., Iz. 6, Ez. 1:1 n.) i jest zastrzeżona wyłącznie 
dla takich wypadków. Chwała Boga czyni zrozumiałą 
dialektykę, tak typową dla świadectwa o Bogu: uka
zuje niemożność zrozumienia Jahwe i równocześnie 
Jego bliskość. Jahwe jest Bogiem wolnym i najwyż
szym. Jego chwała jest jak trawiący ogień (II Mojż.
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24:17), ujrzeć Go — to umrzeć (II Mojż. 33:20 n.). Nie 
ma żadnego sposobu, w jaki człowiek mógłby zapa
nować nad Bogiem. Nie można Go bowiem ująć ani 
w jakimś wyobrażeniu, ani ograniczyć do założeń kul
tu. Jego chwały nie da się zamknąć w „usankcjono
wanym” świętym miejscu — w świątyni. Ale ten nie
przystępny i nieuchwytny Bóg nie jest Bogiem obcym 
i odległym. Objawia siebie pośród swego ludu, w blis
kości manifestując swą chwałę. Ten, nad którym nie 
można zapanować, może być przeżywany jako ktoś 
bardzo bliski.

2. C h w a ł a  B o g a  s p o t y k a  I z r a e l  w j e g o  
h i s t o r i i .

„Niezrównana moc Jahwe również przejawia się 
w historii, gdziekolwiek Jahwe » okazuje swą chwałę«  
( I I  Mojż. 14:4.17 n., Ez. 28:22), co ma miejsce tam, 
gdzie ujawnia się moc Jego działania w historii” (G. 
von Rad: Theology of the Old Testament). Jahwe 
objawia się jako Pan historii. Nie tylko niebiosa, ale 
i ziemia należą do Niego. W  świetle Jego chwały 
blednie — „odbóstwiona” — chwała ziemskich wład
ców i ziemskich porządków; nawet faraon musi jej 
ulec. Tak więc historia ludu Bożego jest historią wy
zwolenia. W  takim świetle i Exodus nabiera kluczo
wego znaczenia (IV Mojż. 14:22). Jest więc rzeczą zro
zumiałą, że w wysławianiu chwały Boga jest nie
zmiennie mowa o „Jego sprawiedliwości” (Ps. 97:6) 
i „dziele Jego rąk” (Ps. 19:2).

3. P r z y m i e r z e  — t e o l o g i c z n y m  c e n t r u m  
w y z w a l a j ą c e j  o b e c n o ś c i  B o g a  w h i 
s t o r i i  J e g o  l udu .

Chwała Boża nie jest mysterium tremendum (straszli
wą tajemnicą), pozbawioną teologicznych konturów 
czy etycznych zobowiązań. Pieczętuje ona związek 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem, określony w Przy
mierzu, związek wiary i wierności, jak to wyrażone 
jest w przykazaniach Dekalogu, w sposób zarówno 
wyzwalający jak i zobowiązujący. Bardzo wyraźnie 
widać, jak ściśle chwała Boga wiąże się z Przymie
rzem. Zaraz przychodzi nam na myśl zawarcie Przy
mierza na Synaju, które osiąga swój szczyt w  mo
mencie objawienia się chwały Boga (II Mojż. 24:15 n.). 
A później, w ścisłym powiązaniu z Arką Przymierza 
(I Sam. 4:22), chwała ukazuje się w tamtych kry
tycznych godzinach historii Przymierza, jak również 
w dramatycznych wydarzeniach opisanych w IV Mojż. 
13 i 14. W  jej obecności cała zdrada popełniona przez 
łamiący Przymierze lud podlega osądowi, a pomimo 
to nacisk położony jest na dotrzymaną przez Jahwe 
niezłomną wierność Przymierzu. Jeśli mój punkt w i
dzenia jest słuszny, to sądzę, że w tym właśnie kie
runku powinny iść poszukiwania najgłębszego sensu 
„chwały Boga”. Boża cześć nie obraca się wokół samej 
siebie. Chwała i cześć Boga to Jego lojalność i wier
ność. Jego chwała skierowana jest na człowieka i pie
czętuje wieczne Przymierze.

4. U z e w n ę t r z n i a j ą c  s p e c j a l n ą  b l i s k o ś ć  
i l o j a l n o ś ć  J a h w e ,  c h w a ł a  B o g a  o- 
ś w i e t l a  p r z y s z ł o ś ć  I z r a e l a  i p r z y s z 
ł o ś ć  n a r o d ó w .

Kabod Jahwe wiąże się z obecną sytuacją ludu Bo
żego, ale w zamierzeniu majestatu Pana historii prze
łamuje ona współczesność i otwiera drogę ku nadziei.

W  taki sposób Izrael otrzymuje przyszłość. Jego piel
grzymowanie w historii nie jest bezsensowne i bezce
lowe. Izrael to nie ślepy naród nomadów w drodze 
do nikąd. Izrael to „wędrujący lud Boga”, zdążający 
do mesjanicznego celu, ustanowionego i obiecanego 
w Przymierzu. Idee i koncepcje związane z tym ce
lem, nazywanym w Nowym Testamencie Królestwem 
Bożym, są wielostronne i zmienne. Dla nas wszakże 
ważny jest fakt, że we wszystkim tym wielka rola 
przypada chwale Bożej, która otrzymuje e s c h a t o 
l o g i c z n y  w y m i a r .  I na odwrót: eschatologiczna 
przyszłość jest kształtowana przez chwałę Boga. Świa
dectwo Starego Testamentu nie cofa się nawet przed 
określeniem przyszłości mesjanicznej jako „wieku 
chwały”. To ujawnia specjalny rodzaj dynamizmu: 
w tej ożywiającej i poruszającej nadziei chwały Boga 
pękają wszelkie mury i bariery, nawet te pomiędzy 
ludem Bożym a innymi narodami. Ostateczne obja
wienie się chwały Boga zwrócone jest ku wszystkim 
(Iz. 40:5, Ez. 39:21) i oświetla całą ziemię. Chwała Bo
ga j e s t  przyszłością narodów.

P y t a n i a

1. Spróbuj opracować zagadnienie bliskiego związku, 
zachodzącego w Starym Testamencie pomiędzy 
Przymierzem a chwałą. Jaki jest związek między 
sprawiedliwością a wiernością Boga?

2. Czy możesz odnaleźć ślady działania chwały Boga 
w historii (i współcześnie) twego Kościoła? A  w 
historii twego narodu? Według jakich kryteriów 
szukałbyś tych śladów?

3. Jak się przedstaiuia sprawa ekskluzywności i uni
wersalizmu objawienia zbawienia w Starym Te
stamencie? Jakie wynikają z tego konsekwencje 
dla naszego działania w społeczeństwie?

(T łu m . B .J .S .)

A P E L
Parafia Ewangelicko-Reformowana w 
Warszawie stanęła wobec konieczności od
nowienia elewacji kościoła. Roboty zostały 
już rozpoczęte. Jest to zadanie przekracza
jące nasze możliwości, ale ufamy, że Bóg 
pozwoli nam dzieła dokonać również i 
przy pomocy wielu przyjaciół, do których 
tą drogą zwracamy się, aby zechcieli swoi
mi ofiarami przyczynić się do odnowienia 
świątyni.

KOLEGIUM KOŚCIELNE

K o n t o :  P K O  W a r s z a w a  V I I I  O M  1 5 8 6 - 3 5 2 2 - 1 3 6 .

N a  b la n k i e t a c h  p r o s i m y  z a m ie s z c z a ć  a d n o t a c j ę , 

d o t y c z ą c ą  c e lu  w p ł a t y .
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J. L. CH. ABINENO

Chwała Boga...
WSTĘP DO STUDIÓW BIBLIJNYCH

Chwałę Boga zazwyczaj pojmujemy 
jako jeden z Jego atrybutów. Jak 
ziemscy władcy posiadają moc, ma
jestat i chwałę, tak i Bóg, wszakże 
z tą fundamentalną różnicą, że Bo
ża moc, majestat i chwała daleko 
przewyższa potęgę, majestat i chwa
łę królów. Bóg sam jest mocą, ma
jestatem i chwałą. Oto dlaczego nie 
istnieje nic, co mogłoby się z Nim 
równać. Jak mówi St. Testament — 
Jego chwała jest jak ogień...
Wielu członków naszego Kościoła 
chwałę Boga pojmuje eschatolo
gicznie, w tym tradycyjnym rozu
mieniu, że bardziej odnosi się ona 
do przyszłego życia w  niebie, niż do 
życia w  tym świecie, tu i teraz. A  
w ogóle dla wielu ludzi nasz temat 
„Chwała Boga i przyszłość człowie
ka” jest oderwany od rzeczywistoś
ci, abstrakcyjny. Nie wierzą oni 
mianowicie, co mieliby przez niego 
rozumieć i o czym on właściwie 
mówi.
Ale nie tylko zwykli członkowie 
Kościoła są w takim kłopocie. Na
wet wielu pastorów nie może wy
tłumaczyć znaczenia słów „chwała 
Boga”, użytych w licznych biblij
nych tekstach i fragmentach, które 
stanowią podstawę ich kazań, jak 
np. Łuk. 2:9 (Chwała Pańska ze
wsząd oświetliła pasterzy, którzy 
poczuli bojaźń wielką) lub Mat. 
17:1— 13 i paralelne (przemienienie 
Jezusa na wysokiej górze) lub Mat. 
25:31 (przyjście Syna Człowieczego 
w chwale) itd, itd. Jeszcze trud
niej uzyskać jasne wytłumaczenie, 
gdy „chwała Boga” zestawiona zo
staje z „przyszłością człowieka”, 
tak jak w  naszym temacie.
...Jestem jednak przekonany, że po
głębione studia nad tym tematem 
pomogą nam nie tylko uniknąć 
błędnych czy częściowo mylnych 
wyobrażeń o „chwale Boga”, ale 
również otworzą przed nami nowe 
horyzonty, które mogą być napraw
dę dziś pomocne w życiu i misji 
naszych Kościołów.

*

Z wyrażeniem „chwała Boga” spo
tykamy się często nie tylko w ko
ściołach, ale również na kartach 
Pisma świętego. Z pewną wszakże 
różnicą. Dla nas dzisiaj znaczenie

tego wyrażenia jest już niejasne, 
zatarte i niezrozumiałe. Dla Izraeli
tów żyjących w czasach Starego Te
stamentu tak się rzecz nie przed
stawiała. Określenie kabod Jahweh 
było dla nich bardzo ważnym poję
ciem, ponieważ odzwierciedlało ca
łą naturę Boga, objawiało Jego o- 
becność oraz potężne i zdumiewają
ce Jego dzieła.
Na przykład w księdze Wyjścia (II 
Mojż. 40:34 n.n. oraz IV  Mojż. 9:6; 
I Król. 8:11; Ez. 1:28) czytamy, że 
„chwała Pana napełniła Przybytek”, 
co znaczy, że sam Bóg obecny był 
w Przybytku. Izrael nie widzi po
staci Jahwe, jedynie Jego maje
stat, majestat Jego Bożej istoty. Ten 
majestat jest tak potężny, że lu
dzie nie są w stanie patrzeć na 
Niego. Oto dlaczego zawsze mówi 
się nam, że „obłok” zakrywał lub 
unosił się nad chwałą (II Mojż. 
40:34—37), a „dłoń” Pańska osłania
ła i chroniła człowieka przed nie
bezpieczeństwem bezpośredniej w i
zji Boga (II Mojż. 33:18—23). 
Chwała (kabod) Boga jest potężna, 
wspaniała, mocna, wstrząsająca. 
Świątynia nie może jej pomieścić 
(I Król. 8:27), a cała ziemia — jak 
nieustannie śpiewają o tym anioło
wie — pełna jest chwały świętego 
Pana Zastępów (Iz. 6:3).
Chwała Jahwe objawia się nie tyl
ko w Jego obecności lub nieobec
ności, ale również w Jego potęż
nych i wspaniałych dziełach (Ps. 
29, Ps. 97:1—6; 111:3 n.). Autorzy 
Starego Testamentu wyrażają to w  
różnorodny sposób. Niekiedy mówią, 
że Jahwe „objawia swą chwałę”, na 
przykład, wyswobadzając Izrael z 
ręki faraona i jego armii (II Mojż. 
14:4), albo niszcząc tych, którzy nie 
oddali Mu chwały należnej Świę
temu (II Mojż. 10:1— 3). Czasem 
czytamy, że Jahwe ukazuje swą 
świętość przez potępienie grzeszni
ków — tych, którzy nie uszanowali 
Jego świętości (IV Mojż. 20:12— 13) 
— lub wyswobadzając Izrael od je
go wrogów (Ez. 20:41 n.; 28:22).
We wspomnianych tekstach „chwa
ła Boga” odnosi się do Bożej obec
ności pośród Izraela oraz do Jego 
potężnych i cudownych dzieł za
równo w historii, jak i w przyro
dzie (Ps. 19:2 n., Ps. 97:6). Dla Izra
ela „chwała Boga” nie jest niczym

abstrakcyjnym, nie związanym z 
życiem ludu tu i teraz, w tym świe
cie, lecz rzeczywistością. Izrael, mó
wiąc o chwale Boga, mówi o Bożym 
kierownictwie i opiece, gdyż Bóg 
jest obecny pośród swego ludu, gdyż 
dokonuje dzieła wyzwolenia, czego 
Izrael doświadcza wielekroć jako 
naród w  całej swej historii. Dlatego 
w swoich hymnach identyfikował 
„chwałę Boga” z „dziełem rąk Je
go” (Ps. 19:2) i z „Jego sprawiedli
wością” (Ps. 97:6).
Doświadczenia Izraela z przeszłości, 
tj. świadomość, że Jahwe dotrzymu
je obietnic danych ludowi Przymie
rza, umożliwiają mu patrzenie w  
przyszłość z całkowitym zaufaniem. 
Izraelici są przekonani, że Jahwe, 
który prowadził ich, strzegł i ra
tował od wrogów w  przeszłości i 
który czyni to do dzisiaj, będzie ich 
prowadził, strzegł i ratował również 
w przyszłości. Chwała Boga jest ich 
gwarancją na przyszłość.
Ma więc rację Vriezen, gdy twier
dzi, że nadzieja Izraela na zbawie
nie spoczywa w jego wierze w Ja
hwe, czyli w Tego-Który-Jest, w  je
go wierze w realną obecność świę
tego Boga, który jest Bogiem zba
wienia. Ta gwarancja na przyszłość 
ma swą podstawę w stałej obecno
ści Boga, wyrażonej w związku 
Przymierza z ludem. Tak głęboko 
zakorzenione jest to przekonanie, że 
okres, którego wyglądamy na końcu 
historii (dziejów), opisany jest przez 
autorów Starego Testamentu jako 
czas chwały Boga. Innymi słowy, 
jako czas, gdy chwała Boga ujawni 
się nie tylko Izraelowi, ale wszyst
kim narodom, całej ludzkości (Iz. 
40:5), jako czas, gdy chwała Boga 
zajaśnieje nie tylko nad Jego lu
dem, ale napełni całą ziemię (II 
Mojż. 40:34 n.; IV Mojż. 14:21 n.; 
V Mojż. 5:24; Ps. 45:5; 72:19; 145:11; 
Iz. 6:3; 59:19; 62:2), jako czas, gdy 
Jahwe zgromadzi razem wszystkie 
ludy i języki, ażeby oglądały Jego 
chwałę, i wyśle zwiastunów, aby 
głosili tę chwałę nawet tym, którzy 
dotąd o niej nie słyszeli (Izajasz 
66:18 n.).
Wszystkie powyższe fragmenty, 
zwłaszcza Iz. 66:18 n., całkowicie 
wyjaśniają, że w przekonaniu auto
rów Starego Testamentu „chwała 
Boga” jest w i e l k i m  c z a s e m  
z b a w i e n i a ,  nadejściem czasu ra
dości jako końca naszej historii.

*

Zgodnie ze świadectwem Nowego 
Testamentu czas zbawienia już za
świtał w Chrystusie, wraz z Jego
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przyjściem na ten świat. Rozpoczął 
się nowy wiek. Obiecana przez Bo
ga światłość (o której mówił nam 
Izajasz 60), to naprawdę sam Bóg 
(czyli Jego chwała), który ukazał 
się pośród narodów (w. 1— 3) i
skutkiem tego ciemności ich okry
wające zostają rozproszone, a On 
sam rozpoczyna swe dzieło zba
wienia pośród narodów. O tym my
ślał Jan, gdy na początku swej E- 
wangelii pisał, że „prawdziwa świa
tłość (Logos), która oświeca każde
go człowieka, przyszła na świat... A 
Słowo ciałem się stało i zamieszkało 
wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę (do
xa) Jego, chwałę, jaką ma jedyny 
Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” 
(Jan 1:9.14). W  Nim, w Chrystusie, 
Bóg już działa. On już trudzi się 
nad wypełnieniem dzieła wyzwole
nia i zbawienia. Ta chwała (doxa) 
ujawnia się nie tylko w Chrystusie, 
przychodzącym w ciele, ale przede 
wszystkim w Jego śmierci i zmart
wychwstaniu. On jest uwielbiony 
zarówno w śmierci, jak i w zmar
twychwstaniu. U Jana 13:31—32 
czytamy: „Gdy (Judasz) wyszedł, 
rzekł Jezus: Teraz został uwielbio
ny Syn Człowieczy i Bóg uwielbi 
Go w sobie, i wnet Go uwielbi”. 
A jeszcze jaśniej wyraża to Jan 
12:23—24: „Nadeszła godzina, aby 
został uwielbiony Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, jeśli ziarno pszeniczne, które 
wpadło do ziemi nie obumrze, po
jedynczym ziarnem zostanie, lecz 
jeśli obumrze, obfity owoc wyda
je”. Sens tego jest taki: Chrystus, 
ofiarowując siebie samego, przyno
si owoc (jak ziarno, które wpadło 
do ziemi), czyli objawia chwałę 
Boga.
Tutaj, w Chrystusie — w historii 
Jego narodzenia, życia, cierpienia, 
śmierci i zmartwychwstania — sta
je się dla nas jasne, że Bóg uwiel
bia siebie nie dla jednego człowie
ka, lecz w interesie całej ludzkości 
i jej zbawienia. Gdyż chwała Boga 
oznacza zbawienie, życie, radość i 
obfitość dla ludzkości.

Wszystko to dokonuje się przez 
Ducha Świętego: przezeń ludzkość 
otrzymuje udział w  chwale Boga. 
O tym myśli Paweł, gdy pisze: 
„Gdy się Chrystus, który jest ży
ciem naszym, okaże, wtedy i wy 
okażecie się razem z Nim w chwa
le” (Kol. 3:4). Ale nie kiedyś, póź
niej, w niebie, kiedy ma to się stać, 
lecz już tu i teraz, w naszym ży
ciu w tym świecie. W  jednej ze 
swych książek H. Vogel następująco 
to wyjaśnia:

K a l o k a g a t e j a *
OBLICZE NIEZNANE

Nie znam Twego Oblicza, Mężu Galilejski:
Rysunku brwi, wykroju warg, koloru Twoich oczu. 
Nie wierzę w ikony achejropojetaj**
Ani w obraz Abgara i chustę Weroniki.
Nie ufam intuicji wielkich mistrzów 
I nic mi nie mówią oleodruki w sklepie Veritasu, 
Ale wciąż mnie fascynujesz 
Nieznane, Śródziemnomorskie Oblicze...

OBLICZE BEZBRONNE

Gdy patrzę na „obrazy Boskie” (nomen omen) 
Bluźnierstwa pędzlem, dłutem, w drewnie i gipsie 
Przez pijanego może artystę popełnione,
Nie rozpoznaję Cię wcale...
Widzę tylko częsty temat początkujących geniuszy, 
Dla których każda deformacja jest dobra,
By nazwać ją Twoim Imieniem,
A Ty milczysz — Bezbronny.

OBLICZE PRAWDZIWE

Jakieś było, Oblicze Męża Boleści,
Ogrodnka i Wędrowca z Emaus,
Najpiękniejszego z synów ludzkich, 
Śródziemnomorskie Oblicze Galilejczyka? 
Rozproszone w twarzach tylu ludzi,
Rozdzielone na dobro lub piękno najczęściej, 
Dozwól mi zobaczyć Cię kiedyś w całości 
Jedyna, prawdziwa KALOKAGATEJO!

Jerzy Miklaszewski

* termin filozoficzny grecki na oznaczenie ideału człowieka — dobro 
i piękno w jednej osobie 

** nie ręką uczynione

„Cała nasza egzystencja przypieczę
towana jest paradoksem „już” i 
„jeszcze nie”. W Chrystusie ju ż  o- 
siągnęliśmy człowieczeństwo, które
go w sobie samych j e s z c z e  n i e  
posiadamy. Jesteśmy ludzkością 
wywyższoną do wiecznego życia. 
Innymi słowy: w Chrystusie nie 
jesteśmy ju ż  d ł u ż e j  grzesznika
mi, na których ciąży wyrok śmier
ci, chociaż j e s z c z e  n i e  przesta
liśmy nimi być w sobie i dla siebie 
(...) Pomiędzy tym „już” a „jeszcze 
nie” zawieszona jest nasza egzy
stencja”.

To zestawienie zgadza się z Pawio
wymi słowami w II Kor. 3:18 —  
„Zostajemy przemienieni w ten sam 
obraz, z chwały w chwałę, jak to 
sprawia Pan, który jest Duchem”. 
Przemienianie wierzących „w chwa
łę” Chrystusa już się rozpoczęło i 
przybliża ich coraz bardziej do 
chwały Boga. Takie jest znaczenie 
słów „z chwały w chwałę”, a chwa
ła ta rośnie nieustannie. W  powyż
szym fragmencie Paweł zastanawia 
się nad wypełnieniem czegoś, co 
właśnie już się rozpoczęło. Chwała 
już jest obecna i zarazem w tym
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samym czasie nieobecna, bo dopiero 
nadchodzi.

Przyszłość człowieka jest wspania
ła. To, co człowiek otrzymuje te
raz, już jest niewyrażalnie wspa
niałe, ale nie da się porównać z 
tym, co dopiero nadchodzi, gdy o- 
trzymujemy pełny udział w chwale 
Pana. Nasza wieczna natura zosta
nie uwielbiona. I jak Paweł mówi 
— pewność tego spoczywa w Panu, 
który jest Duchem. To jest jej gwa
rancją.

Przyszłość człowieka jest tak wspa
niała, że apostoł Piotr idzie jeszcze

dalej twierdząc, że będziemy u- 
czestnikami samej natury Boga (II 
Ptr. 1:4)... Najważniejszą rzeczą dla 
nas jest to, że Piotr nie sądzi, by 
nastąpiło jakieś ubóstwienie czło
wieka w sensie formalnym, lecz ra
czej, że otrzyma on dział w Bożym 
życiu, które jest wieczne, w życiu 
wspaniałym, pochodzącym od Boga. 
Taki był Boży cel od samego po
czątku: przyjąć ludzkość do swej 
chwały. Każdy, kto dostrzega to i 
wierzy temu, razem z pasterzami 
(Łuk. 2:20 n.) i Symeonem (Łuk. 
2:28 n.) będzie zawsze w stanie
chwalić Boga. Innymi słowy — nie 
powinniśmy nigdy ustawać w wy

sławianiu potężnych i cudownych 
dzieł Bożych i w rozprzestrzenianiu 
wieści o tych dziełach przez nasze 
własne słowa i czyny. To jest zobo
wiązanie. Gdyż wolą Boga jest, aby 
nie jeden człowiek lecz cała ludz
kość była uczestnikiem Jego chwa
ły. To przygotował dla nas od sa
mego początku. Ale dzieło, które 
rozpoczął, wypełni się dopiero 
wówczas, gdy cała ziemia zostanie 
napełniona Jego chwałą. A  co to 
będzie oznaczało, jesteśmy w stanie 
ujrzeć przez mgnienie, z wielkiego 
dystansu, w Objawieniu 21:3 n.

Tłum. Barbara Stahl

KAROL KARSKI

Portret ekumenisty
W tym miesiącu mija 15 rocznica 
śmierci (21 III 1962) ks. bp. Jana 
Szerudy, jednego z najwybitniej
szych ewangelików polskich bieżą
cego stulecia. Pamiętamy go przede 
wszystkim jako badacza Starego 
Testamentu i dziejów Reformacji w 
Polsce, tłumacza Pisma świętego, 
nauczyciela akademickiego i działa
cza kościelnego. Mniej natomiast 
znana jest jego działalność ekume
niczna przed i po drugiej wojnie 
światowej. A  przecież z ruchem e- 
kumenicznym zetknął się ks. Szeru- 
da bardzo wcześnie. Wkrótce po u- 
zyskaniu niepodległości przez Pol
skę kierownictwo Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, widząc w 
młodym duchownym kandydata, 
który mógłby objąć katedrę języka 
hebrajskiego i egzegezy Starego Te
stamentu przy powstającym właś
nie wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, wy
słało go w 1919 na specjalistyczne 
studia do Bazylei. W tym czasie ob
radowały w Szwajcarii konferencje 
trzech nurtów ruchu ekumeniczne
go: Światowego Związku Przyjaznej 
Współpracy Kościołów (ŚZPWK), 
Praktycznego Chrześcijaństwa oraz 
Wiary i Ustroju. Ks. J. Szeruda, 
chociaż osobiście w nich nie uczest
niczył, żywo interesował się ich wy
nikami, a po powrocie do kraju, już 
jako profesor Wydziału Teologii E- 
wangelickiej, miał możność bliżej 
zetknąć się z dwoma sekretarzami 
ŚZPWK — lordem Willoughby Dic- 
kinsonem i dr. Aleksandrem Ram
say’em — którzy przyjechali do

Polski w 1922, aby zorganizować tu 
oddział krajowy Związku. W stycz
niu 1923 doszło do oficjalnego po
wołania oddziału polskiego, do któ
rego włączyło się sześć Kościołów 
ewangelickich (luterańskich, refor
mowanych i unijnych). Przyjęty 
statut przewidywał, że sprawami 
bieżącymi oddziału kierować będą 
dwa największe Kościoły ewange
lickie: Ewangelicko-Augsburski w 
Warszawie i Ewangelicko-Unijny w 
Poznaniu (od 1930 uprawnienie to 
przysługiwało też Kościołowi pra
wosławnemu). Kierownictwo biura 
oddziału krajowego trzykrotnie spo
czywało w rękach władz Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (1925 — 
26, 1929—30, 1935—36), i ks. bp Ju
liusz Bursche za każdym razem po
wierzał funkcję sekretarza ks. prof.
J. Szerudzie. Był to zapewne dowód 
zaufania do jego osoby i uznania 
dla kwalifikacji ekumenicznych. 
Chociaż prof. Szeruda nie był ofic
jalnym delegatem swojego Kościoła 
do oddziału krajowego, to jednak 
zapraszano go na niektóre posiedze
nia. Był również obecny na I Po
wszechnym Zjeździe Ewangelików 
w Wilnie (1926), kiedy powoływano 
do życia Radę Kościołów Ewange
lickich w Polsce.

Kontakt ks. prof. J. Szerudy z 
ŚZPWK nie ograniczał się do peł
nienia funkcji sekretarza oddziału 
krajowego. Dwukrotnie uczestniczył 
on w obradach Komitetu Między
narodowego Związku (Sztokholm, 
1925 i Chamby, 1935) oraz w konfe
rencji poświęconej mniejszościom

(Chamby, 1935). Konferencja Mło
dzieży ŚZPWK (Sjóstrand, 1938), w 
której osobiście nie wziął udziału, 
wybrała go członkiem-koresponden- 
tem Ekumenicznej Konferencji Mło
dzieży.
Ks. prof. J. Szeruda wchodził w 
skład trzyosobowej delegacji Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
na I Światową Konferencję Kościo
łów do Spraw Praktycznego Chrze
ścijaństwa (Sztokholm, 1925). Jesz
cze przed rozpoczęciem się konfe
rencji zamieścił w „Głosie Ewange
lickim” cykl artykułów pod trochę 
nieadekwatnym tytułem: „Sobór 
Kościołów Ewangelickich w Sztok
holmie” , przedstawiając w nich 
szczegółowo problematykę przysz
łych obrad. Po konferencji sztok
holmskiej przełożył i opublikował 
w Polsce tekst jej orędzia, a w 
specjalnych odczytach (w Warsza
wie, Częstochowie i Cieszynie) sta
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rał się rozpropagować jej uchwały 
i znaczenie.
Komitet Kontynuacji Pracy Prak
tycznego Chrześcijaństwa na posie
dzeniu w Bernie (1926) wybrał ks. 
prof. J. Szerudę jako jednego z 
członków tzw. komisji profesorów 
teologii, w której Polak pracował 
do 1937. Raz jeden miał też moż
ność ks. Szeruda wziąć udział w 
obradach Rady Ekumenicznej Prak
tycznego Chrześcijaństwa (Chex- 
bres, 1930), zastępując ks. bp. Ju
liusza Burschego. Gdy w lipcu 1931 
zmarł założyciel tego ruchu, ks. abp 
Nathan Sóderblom, Kościół Ewan
gelicko-Augsburski w  Polsce wyde
legował ks. prof. Szerudę na uro
czystości żałobne do Uppsali. W  
dwa lata później Szwedzi wydali 
książkę poświęconą pamięci tego 
wielkiego ekumenisty i do współ
pracy poprosili 70 autorów z 21 kra
jów, w tym także ks. Szerudę (J. 
Szeruda: Medan dager varar..., w: 
Hagkomster och Livsintryck. Till 
Minnet av Nathan Sóderblom av 
Utlanska Forfattare, Yppsala 1933, 
s. 397—400). Nie była to zresztą 
jedyna publikacja ogłoszona przez 
ks. prof. J. Szerudę za granicą. W  
znanym periodyku ekumenicznym 
ukazującym się w  Anglii opubliko
wał Profesor artykuł poświęcony 
dążeniom ewangelików w Polsce do 
jedności (Evangelical Unity in Po
land, w: „Goodwill” 1927, nr 1).

W  połowie lat trzydziestych, w  
związku z przygotowywaniem usta
wy regulującej stan prawny Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce, wzmogły się ataki prote
stanckich kół niemieckich w kraju 
i za granicą na bp. Burschego i jego 
najbliższych współpracowników. W  
prasie różnych krajów ukazywały 
się artykuły przedstawiające w  fał
szywym świetle sytuację protestan
tyzmu w naszym kraju. Ks. prof. J. 
Szeruda zareagował wówczas arty
kułem, w którym — broniąc pol
skiej racji stanu — starał się pro
stować błędne informacje szerzone 
przez protestantów niemieckich 
(The Protestant Churches of Po
land, w: „Slavinic Review”, London 
1937—38, s. 616—628).

W  okresie międzywojennym ks. 
prof. J. Szeruda propagował szeroko 
ideę ekumeniczną w polskiej prasie 
ewangelickiej. Korzystając z czaso
pism i materiałów zagranicznych, 
informował czytelników polskich o 
różnych wydarzeniach i działalności 
Światowego Związku Przyjaznej 
Współpracy Kościołów i ruchu 
Praktycznego Chrześcijaństwa. Gdy

w 1929 stanął na czele Polsko-E- 
wangelickiego Biura Prasowego 
(tzw. Ew.-Pol.), zadbał o to, by roz
syłane komunikaty i informacje nie 
pomijały problematyki ekumenicz
nej. Jako kierownik „Ew.-Polu” u- 
trzymywał stały kontakt z „Biule
tynem ekumenicznym” w Genewie, 
nadsyłając mu bieżące informacje o 
życiu Kościołów w Polsce.

Podczas II Światowej Konferencji 
Kościołów do Spraw Praktycznego 
Chrześcijaństwa w  Oksfordzie 
(1937), z ramienia Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w  Polsce sta
tus delegata miał jedynie ks. bp Ju
liusz Bursche. Natomiast ks. prof.
J. Szeruda był delegatem-obserwa- 
torem, tzn. mógł uczestniczyć*, we 
wszystkich posiedzeniach plenar
nych, lecz nie mógł głosować. Zgod
nie z przepisami był też wyłączony 
z pracy w sekcjach. W  Oksfordzie 
ks. prof. J. Szeruda stał się wielką 
podporą dla ks. bp. Burschego. O- 
kazało się bowiem, że wśród dele
gatów rozpowszechniana jest bro
szura pt.: Kirche, Volk und Staat 
in Polen. Ein Bericht über die Lage 
der Evangelisch-Augsburgischen 
Kirche in Polen (Kościół, naród i 
państwo w Polsce. Raport o poło
żeniu Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego w  Polsce). Jako autor 
widniał na okładce A. G. H. Hoo- 
genhuyze, przewodniczący Oddziału 
Holenderskiego Światowego Związ
ku Protestanckiego. Przebywał on 
w Polsce dla zebrania materiału o 
położeniu Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego, ale informacji za
sięgał jedynie u przedstawicieli 
grupy niemieckiej. Dane, zawarte w  
pracy, były nieścisłe i tendencyjne. 
Dalszy bieg wypadków ks. Szeruda 
opisał następująco: „Wyzwanie pod 
adresem Polski wymagało natych
miastowej reakcji. Na obszerne wy
wody nie było czasu. Zebraliśmy się 
późnym wieczorem we dwóch do 
przygotowania repliki i skończyliś
my ją przed godziną drugą w nocy. 
Miałem i wtedy przykład pracy ks. 
Burschego, który szybko potrafił u- 
chwycić istotę zagadnienia i trafnie 
umiał operować argumentami. Od
powiedź była głównie jego dziełem. 
Następnego dnia zdołałem przepi
sać elaborat i postarać się o powie
lenie go. Około południa delegaci o- 
trzymali naszą » Odpowiedź« ”.

Cała sprawa nie zakończyła się jed
nak na „Odpowiedzi” : 16 lipca po
proszono ks. Jana Szerudę, by na 
posiedzeniu sekcji, która zajmowała 
się stosunkami wyznaniowymi w  
poszczególnych państwach, wygłosił

referat na temat protestantyzmu w  
Polsce. Zapoznał on zebranych ze 
statystyką wyznaniową, sprawami 
narodościowymi i wyznaniowymi o- 
raz z nową ustawą Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego. Mówca mu
siał odpierać argumenty zwłaszcza 
ks. Richarda Hildta z Kościoła E- 
wangelicko-Unijnego w Poznaniu, 
który starał się przekonać uczestni
ków, że nowa ustawa jest szkodliwa 
dla Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego. Ks. prof. J. Szeruda odpo
wiadał na stawiane zarzuty spokoj
nie i rzeczowo.

Kierownictwo Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Polsce, wzo
rem wielu innych Kościołów lute- 
rańskich w świecie, zapatrywało się 
pozytywnie na praktyczną współ
pracę Kościołów różnych tradycji, 
natomiast wobec dążeń do zbliżenia 
dogmatycznego zajmowało postawę 
pełną rezerwy. Jego przedstawiciele 
nie wzięli udziału w I Światowej 
Konferencji Kościołów do Spraw 
Wiary i Ustroju w  Lozannie (1927), 
a zanosiło się na to, że i na II Świa
tową Konferencję do Edynburga 
nikt nie pojedzie. Jeszcze 17 kwiet
nia 1937, a więc cztery miesiące 
przed rozpoczęciem obrad, ks. bp 
Bursche informował prof. Henri 
Claviera, sekretarza ruchu Wiara i 
Ustrój: „Kościół nasz nie uczestni
czy w ruchu Wiara i Ustrój i nie 
wyśle żadnego przedstawiciela do 
Edynburga”. Clavier nie dał jednak 
za wygraną i w  miesiąc później 
przybył do Polski, gdzie przeprowa
dził rozmowy z przywódcami Ko
ściołów ewangelickich i prawosław
nego. W  swoim raporcie (zachowa
nym w archiwum Światowej Rady 
Kościołów w Genewie) wspomina, 
że do zmiany decyzji bp. Burschego 
przyczynił się w dużej mierze ks. 
prof. J. Szeruda. Ostatecznie stanęło 
na tym, że właśnie jego wyznaczył 
biskup Bursche na delegata do E- 
dynburga.

Druga wojna światowa nie stanęła 
na przeszkodzie zaangażowaniu e- 
kumenicznemu ks. Jana Szerudy. 
Przeciwnie, należał on do grona o- 
koło 20 osób — ewangelików augs
burskich, reformowanych, metody
stów, ewangelicznych chrześcijan, 
mariawitów i członków Kościoła 
narodowego — którzy w  1940 odby
wali w  Warszawie konspiracyjne 
zebrania ekumeniczne. Wszedł w  
skład Tymczasowej Rady Ekume
nicznej, która ukonstytuowała się 
pod koniec 1942. Wraz z 10 przed
stawicielami pięciu Kościołów pod
pisał (na zebraniu odbywającym się

13



w marcu 1944 w kaplicy metodys
ty cznej w Warszawie) ekumeniczne 
„Wyznanie Wiary Polskich Chrześ
cijan” (Konfesja Polska), formułu
jące zasady dogmatyczne, uznane za 
wspólne dobro.
Gdy 15 listopada 1946 ukonstytuo
wała się Polska Rada Ekumeniczna, 
zrzeszająca 12 wyznań, ks. prof. J. 
Szeruda, pełniący wówczas funkcję 
zastępcy biskupa Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, został jednym 
z jej pięciu wiceprezesów. Ponadto 
był wiceprezesem Komitetu Odbu
dowy Kościołów i prezesem Komisji 
Pojednawczej. Mimo obciążenia 
rozlicznymi obowiązkami (w dal
szym ciągu był profesorem Wydzia
łu Teologii Ewangelickiej UW) 
znajdował czas na to, by swoją roz
ległą wiedzę przekazywać ekume
nicznej wspólnocie. Bywał, na przy
kład, referentem na organizowanych 
przez PRE tygodniach biblijnych w 
Warszawie i Łodzi (1947, 1948). 
Udzielał się też na międzynarodo
wej arenie ekumenicznej. Podczas

pobytu w Szwajcarii (1947) zabie
gał o pomoc materialną i finansową 
dla zniszczonych społeczności chrze
ścijańskich w  Polsce, a jednocześnie 
wykładał gościnnie w Instytucie E- 
kumenicznym w Bossey, k. Genewy. 
Wraz z ks. Zygmuntem Michelisem, 
ówczesnym prezesem Polskiej Rady 
Ekumenicznej, był delegatem Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
na I Zgromadzeniu Ogólnym Świa
towej Rady Kościołów w Amsterda
mie (1948). Spotkało go tam szcze
gólne wyróżnienie — wybrany zo
stał w skład 90-osobowego Komitetu 
Naczelnego, najwyższego (w okresie 
między zgromadzeniami ogólnymi) 
gremium Rady. Jednakże nasilająca 
się^zimna wojna” uniemożliwiła mu 
uczestniczenie w pracach Komitetu. 
O przebiegu i wynikach Zgromadze
nia Ogólnego w Amsterdamie infor
mował rzeczowo uczestników ple
narnego zebrania PRE oraz czytel
ników „Strażnicy Ewangelicznej”, 
wydawanej przez Kościół Ewange
licko-Augsburski.

Pod koniec 1951 ks. bp Jan Szeruda 
zrezygnował z funkcji zwierzchnika 
Kościoła, by odtąd oddać się całko
wicie pracy naukowo-dydaktycznej. 
Szczególną uwagę poświęcił prze
kładowi Biblii na współczesny język 
polski. Gdy po kilkuletniej przerwie 
Polska Rada Ekumeniczna wznowi
ła swą działalność pod koniec 1957, 
nie angażował się już bezpośrednio 
w jej prace. Uważał widocznie, że 
ster spraw ekumenicznych winien 
spoczywać w młodszych rękach. Za
wsze był jednak gotów dzielić się 
swoim bogatym doświadczeniem e- 
kumenicznym, nabytym w ciągu bez 
mała 40 lat działalności. Wszak był 
jedynym człowiekiem w Polsce, 
który uczestniczył w  posiedzeniach 
trzech nurtów ruchu ekumenicznego 
i bezpośrednim świadkiem, gdy z 
nurtów tych rodziła się Światowa 
Rada Kościołów. Natomiast w kraju 
asystował narodzinom oddziału kra
jowego SZPWK, Rady Kościołów E- 
wangelickich i Polskiej Rady Eku
menicznej.

WŁODZIMIERZ ZUZGA

P o k ó j  B o ż y
„Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Niech 
będzie znana wszystkim ludziom /wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest 
blisko! O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł serc waszych i myśli 
w Jezusie Chrystusie!”.

Spotykamy się czasami ze zdaniem, 
że chrześcijaństwo stanowi rodzaj 
duchowego opium dla ludzi słabych, 
nie potrafiących skutecznie brnąć 
przez pełen trudności i cierpień ży
wot. Człowiek autentyczny i zde
cydowany nie musi uciekać się do 
religii, która go uspokoi i niejako 
omami. Wprost przeciwnie, swoje 
rozterki może zaprząc w służbę po
stępu. Taki twórczy niepokój myśli 
leżał przecież u podstaw odkryć 
naukowych i idei wielkich myśli
cieli, także wszystkich reformatorów 
chrześcijaństwa. Po co więc unikać 
typowej cechy naturalnej człowie
ka, jaką są myśli trapiące umysł? 
Nawet Chrystus, gdy przyjął postać 
człowieka, nie chciał być od nich 
wolny, czego przykładem jest Jego 
modlitwa do Ojca przed aktem 
Golgoty. Po co nam przewyższa
jący wszystko pokój Boży?

Wyobraźmy sobie uczonego, trapio
nego przez niepokoje twórcze, któ
ry pragnie — na przykład —  zba
dać nowe własności atomu. Musi 
on posiadać wewnętrzne przekona
nie o potrzebie takich badań. Wie
rzy w  solidność swego laborato
rium i ufa wynikom badań po
przednich zespołów naukowych. 
Dysponuje także czymś, co nazy
wamy wolnością działania, i do
znaje odpowiedniej opieki finanso
wej. Innymi słowy — człowiek ten 
musi posiadać wewnętrzny spokój, 
który jest podstawą jego sensow
nej działalności.
Z łaski naszego Bana otrzymaliśmy 
zbawienie. Jezus Chrystus, Zbawi
ciel świata, ucieleśniona miłość Bo
ga i Odkupiciel, chce nam dać po
kój przewyższający wszelki rozum. 
Tylko Boży pokój pozwala nam żyć 
autentycznie. Działalność świadome

go chrześcijanina, oparta na twór
czym niepokoju, ma rację bytu. 
Przykładem było życie Jezusa, któ
ry jest Bogiem i zarazem człowie
kiem czynu. Żywe chrześcijaństwo 
to praca dla rodziny, społeczeństwa, 
zboru i Kościoła, oparta na mocnej 
podstawie Słowa Bożego, które daje 
nam ducha miłości i najwyższego 
pokoju. Prośmy naszego Pana, Je
zusa Chrystusa, o takie życie.
Panie Jezu, Zbawicielu świata i 
każdego z nas. Daj nam ducha 
miłości i pokoju! Pozwól nam iść 
przez życie w taki sposób, żeby 
nasze działanie było błogosławione 
w skutkach! Bądź z nami zawsze! 
Potrzebujemy Ciebie w naszym co
dziennym niepokoju! Bez Ciebie 
jesteśmy śmieszni i słabi, niezdolni 
do trwania! Umacniaj naszą wiarę':
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NA KANW IE R O D ZIN N E J W Y S Z Y W A N E

Monolog trzeci
Więc zrobiłam wam przykrość. Ma
cie do mnie żal. Ale najważniejsze, 
że dążycie do tego, aby sprawę wy
jaśnić.
Czy pamiętacie, jak to było?
Przez całe popołudnie miałam się 
zająć Witoldkiem i uzgodniłam z 
wami, że wyjdę z nim na miasto. 
To właśnie wtedy poszliśmy do du
żego sklepu z zabawkami. Ludzi by
ło na szczęście mało, więc wzię
łam dziecko na ręce i tak przecha
dzałam się między stoiskami z za
bawkami dla mniejszych dzieci. 
Waszą zasługą jest, że chłopiec się 
nie napierał. Ale przy zabawkach 
pluszowych cały jakby zadrżał. Spy
tałam ekspedientkę, czy mogę wejść 
za ladę. A gdy się zgodziła, pozwo
liłam wybrać *Witusiowi dla siebie 
jedno zwierzątko. Wybór był na
tychmiastowy i, zdawałoby się, ba
nalny. Wybrał znajomego nam 
wszystkim pluszowego, żółtego m i
sia — Mamuka. Cieszyliśmy się te
go wieczora wszyscy z Mamuka. 
Potem ty, Agnieszko, byłaś nieza
dowolona, że miś, który tyle godzin 
spędza na podłodze, zabierany jest 
do łóżeczka, ale sprawę rozwiązał 
specjalny fotelik dla misia, który 
przyniosłam. A ty, Staszku, uważa
łeś, że mały chłopiec powinien ra
czej bawić się samochodzikami. 
Więc już pod choinką stał piękny, 
skomplikowany samochód, który 
przywiozłeś aż z zagranicy. Dziad
kowie kupili również zabawki „na 
wyrost”, ktoś dorzucił grę. Celowo 
użyłam słowa „dorzucił”, bo prezent 
został kupiony i obowiązek ofiaro
wania czegoś dziecku — spełniony. 
Zabrakło tylko podstawowego my
ślenia: co w tym wieku dziecku jest 
potrzebne, czym może i chce się ono 
bawić, jak należy mu pomóc w roz
woju jego psychiki i zręczności 
manualnej. Próżno by szukać u was 
pod choinką klocków, innej plu
szowej zabawki, piłki czy wiaderka 
na lato do piasku.
A potem żal do mnie: — Dlaczego 
Wituś bawi się stale Mamukiem? 
Z nim wita się po każdym powro
cie, jego karmi, jego układa spać i 
kłopocze się, że misia nie można 
kąpać. No, i jemu zwierza swoje

kłopoty. Te ciemne plamy na Ma
mutowej szyi to przecież brud z 
palców, roztarty w wilgoci ociera
nych o misia łez.
Opowiem wam jeszcze o jednym 
zdarzeniu, którego byłam świad
kiem, gdy znów zostałam z Witu- 
siem wieczorem. Zmówiliśmy ra
zem modlitwę (tak, jak mnie po
informowaliście, że jest u was w 
zwyczaju) i wyszłam z pokoju. Za
intrygował mnie jednak szelest, 
który dobywał się od strony łóżecz
ka dziecka. Weszłam więc znów ci
chutko i oto jaki zobaczyłam obra
zek. — Wituś klęczał na łóżeczku i 
mozolnie składał do modlitwy łap
ki Mamuka, które ani rusz nie są 
do tego przystosowane. Byłam wte
dy w naprawdę trudnej sytuacji, 
bo zrozumiałam, że Wituś chce 
przekazać radość modlitwy również 
Mamutowi, ale odczuwając waszą 
do niego niechęć, uczy Mamuka 
modlitwy w tajemnicy.
Przypomina mi się tu inne zdarze
nie, o którym opowiadał mi pewien 
ksiądz katolicki. Wchodząc kiedyś 
do kościoła, zobaczył niedużego 
chłopca, stojącego na sankach usta
wionych przy małym bocznym oł
tarzu. Dziecko odstawiało właśnie 
na swoje miejsce drewnianą figurę 
Jezusa. Figura była. mokra, m iej
scami nawet ośnieżona, podobnie 
jak sanki. Ksiądz był mądrym czło
wiekiem; nie ujawnił swej obec
ności przed chłopcem, bo zrozu
miał, że mały woził sankami figur
kę po śniegu, który właśnie tego 
dnia spadł. (Stary doktor Korczak 
powiedział kiedyś, że gdyby to od 
niego zależało, to dzień pierwszego 
śniegu byłby w szkole dniem wol
nym od nauki). W taki to sposób 
okazało dziecko swą miłość do Je
zusa. Ale wróćmy do Mamuka.
To nie ja zabrałam wam uczucie 
Witusia, aby ulokować je w Ma- 
muku. To wy nie potrafiliście zro
zumieć, że dziecku potrzebny jest 
ciepły dotyk starego, niemodnego 
pluszu, przypominającego futerko 
żywego kota czy psa. Staszek mówi: 
— Od ust sobie odejmowałem za 
granicą, żeby mu przywieźć ten sa
mochód, a on go tygodniami nawet

nie dotknie. Tylko Mamuk i Ma- 
muk.
Minęły czasy, kiedy trzeba było so
bie odejmować od ust. A  jeżeli już, 
to nie po to, aby wypominać. Sła
biutkie są nasze krajowe zabawki, 
to prawda, więc mogłeś przywieźć 
z zagranicy niedrogie, a zupełnie 
podstawowe dla dziecka klocki. A  
kto za granicę nie wyjeżdża, może 
zadać sobie trochę trudu i wieczo
rami sam zrobić takie klocki. 
Trudno przecenić rolę zabawek w 
życiu dziecka. Koleżance z pracy 
kupuje się rano, w biegu, stereoty
powy goździk na imieniny, i spra
wa jest odfajkowana. W żadnym 
wypadku nie wolno na tej zasadzie 
kupować zabawek swoim czy cu
dzym dzieciom. Zabawka jest 
przedmiotem działania dziecka, 
działania, które nazywamy zabawą. 
Radziecki pisarz i pedagog, Maka
renko, wygłosił sąd tak oczywisty, 
że aż zaskakujący: jak dziecko się 
bawi, tak będzie pracowało.
Dziś Wituś zajmuje się Mamukiem. 
Jeżeli zdarzy mu się wstać w nocy, 
aby sprawdzić, czy Mamuk się nie 
odkrył, to może kiedyś, jako dorosły 
człowiek będzie tak samo wrażliwy 
na los swoich chorych pacjentów 
czy na nienormalny „gang” silnika 
w samochodzie. Sprzątając swoje 
zabawki lub utrzymując je w nale
żytym stanie, uczy się je szanować 
i ten szacunek przeniesie w przysz
łości na poważniejsze sprawy i na 
narzędzia pracy. Dziecko bawi się 
serio i w tej poważnej konwencji 
należy traktować jego zabawy. 
Pozwólcie na osobistą dygresję. 
Wojna przerzuciła moją rodzinę z 
dość dużego mieszkania do maleń
kiego. Z  dawnego dziecinnego po
koju pozwolono mi zabrać tylko 
dwa nieduże zwierzaki człeko
kształtne. W nowym mieszkaniu o- 
trzymałam dwie półki w szafie na 
bieliznę osobistą oraz zgodę, że jed
ną z nich mogę przeznaczyć na po
kój dla zabawek, o ile utrzymam w 
porządku garderobę na drugiej 
półce. I tak zwierzątka moje otrzy
mały swój „pokój”, a w nim tap- 
czaniki z pudełek. To właśnie w 
tych tapczanikach przechowywałam
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nieco później konspiracyjne gazetki. 
W tym czasie dokonałam też odkry
cia, że na wojnie giną nie tylko lu
dzi eal e i lalki.
Wojna odeszła już tak dawno temu, 
że czasem młodym zdaje się, że w 
ogóle jej nie było. Mnie przypomina 
się ona prawie codziennie, gdy jesz
cze za dnia wracam do swego do
mu i mijając sąsiednią posesję, la
tem i zimą, nim upadnie śnieg, wi
dzę poćwiartowane zwłoki lalki. O- 
sobno głowa, osobno skalp, osobno 
jedna noga i jedna ręka. Nie tra- 
gizuję z powodu jakiejś obsesji wy
niesionej z lat wojny. Wołam o nie- 
kalanie psychiki dziewczynki, któ
rej kiedyś tę lalkę ofiarowano. Ba
wiła się nią dłużej lub krócej, lalka 
w końcu zepsuła się i została porzu
cona na podwórku wśród ogrod
niczych narzędzi i śmieci. Reszty 
dokonał zapewne pies. Dziewczyn
ka codziennie bawi się do południa 
na wyleniałym trawniku i obojętnie 
patrzy na resztki tego, co kiedyś 
kochała i tuliła, jak wasz Wituś 
swego Mamuka. Gdy dostanie now% 
lalkę, pobawi się nią i znów rzuci, 
bo nauczyła się, że tak można po
stępować. Powiedzcie, czy nie wy
daje się wam, że w przyszłości bę
dzie gotowa rzucić nawet własne 
dziecko dla następnej atrakcyjniej
szej zabawki życiowej?
Moje dzieciństwo przeminęło daw
no. Jego atrybutami były majtki 
przypinane do stanika i osobna wa
lizeczka na drugie śniadanie, noszo
na obok szkolnej teczki. Ale w 
moim dzieciństwie jakieś miejsce 
zajmowało chodzenie z mamą do 
sklepu-klitki dla lalek, gdzie sta
rym celuloidowym lalkom na nowo 
mocowano odpadnięte ręce i głowy. 
Nigdy przy tym nie postała w mej 
głowie myśl, że starą weterankę 
można by zamienić na nową. Z u- 
szkodzonymi zabawkami pluszowy
mi szło się natychmiast do babci, 
która przyszywała ucho misiowi 
albo ogon osłu. Tego rodzaju na
prawy miały priorytet przed nor
malną reperacją bielizny.
Nie macie już chyba do mnie pre
tensji o tę miłość, którą Wituś oka
zuje Mamukowi?
Może was w życiu spotkać jeszcze 
inne doświadczenie. Wasz chłopak 
wyniesie któregoś dnia na podwór
ko jakiś wskaniały, zagraniczny, a 
nie akceptowany samochód, aby go 
wymienić na zwykły papierowy la
tawiec. Załatwianie tego rodzaju 
spraw wymaga wiele taktu, bo 
świadczą one o nieodczytaniu po
trzeb dziecka i o jego nieudolnych

próbach wprowadzenia własnej ko
rekty do zbioru swoich zabawek. 
Świadomie użyłam matematycznego 
terminu „zbiór”. Zabawki jednego 
dziecka muszą mieć wspólną cechę, 
a mianowicie wielkość. Jeżeli jest 
już ukochana lalka, to ubranka, 
mebelki i inne akcesoria muszą być 
dobrane do jej wielkości. Ja wiem, 
że to u nas nie jest łatwe. Ale kto 
mówi, że wychowanie dziecka jest 
sprawą łatwą? To samo dotyczy 
kolejki elektrycznej lub zbioru ko
lejek i zabudowań koniecznych do 
zabawy pociągami. „Ludziki” kręcą
ce się koło kolejek też muszą, cho
ciaż w przybliżeniu, pasować do ca
łości. Gdy wielkości poszczególnych 
bohaterów zabaw różnią się zbyt 
rażąco, dziecku trudno bawić się na 
serio.
Zabawki „niekochane” trzeba same
mu wycofać. Dziecko z czasem do 
nich dorasta. Do niektórych wraca 
w wielkiej nudzie choroby, jak do 
zupełnie nowych, innych nie za
aprobuje nigdy. W wyborze zaba
wek można powolutku obserwować 
rodzenie się indywidualnych zain

teresowań dziecka. Trzeba je ko
niecznie podsycać, szanować, potem 
będą jak znalazł.
Wrócę jeszcze do drogich lub za
granicznych zabawek, bo uważam, 
że to jest sprawa specjalnie poważ
na. U nas wyraźnie brakuje zaba
wek podstawowych, więc rodzice 
przywożą z zagranicy albo kupują 
w komisach, czasem w Centrali 
Harcerskiej, wspaniałe samochody, 
kolejki i inne — bardziej efektowne 
niż pouczające — zabawki. Powtó
rzę jeszcze raz, aby być dobrze zro
zumianą: do zabawek rozwijających 
uzdolnienia■ techniczne powrócimy 
jeszcze, gdy Wituś podrośnie. Nato
miast teraz występuję przeciwko 
zabawkom, które ojcowie kupują 
bardziej dla siebie niż dla dzieci, 
licząc się przede wszystkim ze 
swoimi zainteresowaniami, a nie z 
marzeniami dziecka. Do tej grupy 
zabawek należą również techniczne 
„cuda”, które świadczą co prawda

0 tym, że rodzice nie żałują dla 
dzieci pieniędzy, ale jednocześnie i 
nie zastanawiają się, jaki cel za
bawka ma spełniać, czego uczyć, co 
rozwijać. Niestety, bardzo często 
spotyka się zabawki, które nie mają 
żadnych walorów poznawczych, a 
jedynie paczą psychikę dziecka 
przez swój ekskluzywny charakter
1 niefunkcjonalność.
Zabawka powinna spełniać jeszcze 
jeden warunek: ma być oczekiwana 
i sprawiać radość. Marzenie o niej 
powinno jakiś czas trwać zanim zo
stanie spełnione. Nie wolno kupo
wać starszym dzieciom od razu te
go, o co proszą, bo ani się obejrzy
cie, jak prośby o nową kolejkę, o 
nowy elektryczny samochodzik, 
przerodzą się w coraz konkretniej
sze prośby o rower, narty i inny 
drogi sprzęt sportowy lub muzycz
ny, i o wiele innych rzeczy, które 
już „wszyscy” koledzy mają, tylko 
on jeden — nie.
To są dopiero problemy, nad który
mi nie raz debatować będziecie do 
późna w nocy. Ogólna rada: tego 
rodzaju prezenty trzeba dawkować, 
rozpoczynając od sprzętu funkcjo
nalnego, skromnego, może nawet u- 
żywanego, ale nie ośmieszającego 
dziecka swoim archaicznym wyglą
dem. Nowe, zupełnie nowoczesne 
rzeczy powinno się sprawiać, w 
każdym razie moim zdaniem, jedy
nie tym dzieciom, które wykazały 
długotrwałe zainteresowania w ja
kimś kierunku i potrafią już o swo
ją własność zadbać, a nawet ją zre- 
perować.
To jest trudna sprawa, bo chodzi o 
to, by dziecko nie popadło w kom
pleksy, a z drugiej strony — aby go 
nie zdemoralizować zbyt drogim 
sprzętem. W takich momentach ro
dzice zbierają żniwo z tego, co za
siali — im większy ład panuje we 
wnętrzu młodego człowieka, tym 
łatwiej dojść z nim do porozumie
nia na temat rzeczy zewnętrznych. 
Nawet bardzo „chcianych”.

B.K.
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jawienie się chmary szarańczy 
nie jest zjawiskiem rzadko spo
tykanym, ale nam, mieszkań
com centralnej Europy, trudno 
wyobrazić sobie szkody wyrzą
dzane przez te owady. Gdy w 
którymś miejscu osiądą one na 
ziemi, w ciągu kilku godzin 
wszelka roślinność całkowicie 
znika. Smutny to widok: drze
wa ogołocone z gałęzi i liści, 
rośliny zżarte aż po korzenie, 
wystrzyżona trawa, wszelkie 
zbiory stracone. Jest to praw
dziwa plaga spadająca na daną 
okolicę, powodująca głód, nę
dzę i cierpienie. W dawnych 
czasach całe regiony ulegały 
takiemu zniszczeniu, a miesz
kańcy czekać musieli rok na 
ponowne zbiory.
Jak wszystkie bolesne a nie 
wyjaśnione katastrofy, tak i 
klęski spowodowane przez sza
rańczę tłumaczone są w Biblii 
jako środek, którym posługuje 
się Bóg w celu wykonania 
swych wyroków i ukarania na
rodów lub własnego ludu. Je
dynie pokora, modlitwa i skru
cha zdolne są powstrzymać ka
rę Bożą. Katastrofa taka może 
być także porównana z wyda
rzeniami znamionującymi ko
niec świata, czyli czas, gdy Bóg 
dokona ostatecznego sądu nad 
wszelkim stworzeniem i gdy 
ludzie powrócą do< Niego w 
wierze i prawdzie, aby poznać 
zwycięstwo, szczęście i pokój. 
W księdze Joela problem ten 
przedstawiony jest w sposób 
niezwykle żywy i tragiczny, 
nabierając szczególnej ostrości 
na tle sytuacji, która, kilka
krotnie się powtarzając, musia
ła ludowi izraelskiemu dać do 
myślenia. Zniszczenia dokona
ne przez szarańczę malują pro
roczą wizję wielkiego Dnia 
Pańskiego.
Tekst proroctwa Joela dzieli 
się wyraźnie na dwie różniące 
się od siebie części. Omawiając 
ich plan, będziemy się posłu
giwali przyjętą w naszych Bi
bliach numeracją rozdziałów, 
chociaż w tekście hebrajskim

istnieją cztery, a nie trzy, roz
działy, bowiem wersety 28—32 
rozdziału 2 tworzą rozdział 3, 
a nasz rozdział 3 stanowi roz
dział 4.*

W pierwszej części (r. 1— 2:27) 
mowa jest o klęsce, która na
wiedziła kraj: autor ukazuje 
najpierw straszliwą sy tuacj ę, 
wynikającą ze zniszczeń spo
wodowanych przez szarańczę 
(1:1— 12); następnie wzywa ka
płanów i lud do wspólnego po
stu i modlitwy (1:13— 20). Mo
żliwe, że wiersze 15— 20 skła
dały się na tekst modlitwy lu
dzi, którzy znaleźli :się w tych 
okolicznościach.
Następnie możemy wyróżnić 
kolejny plastyczny i godny u- 
wagi opis, rozpoczynający się 
obrazem przylotu chmary sza
rańczy, porównanej do masze
rującej armii, która zniszcze
niem znaczy trasę swego po
chodu (2:1— 11), a dalej — no
we wezwanie do postu i mod
litwy (2:12— 17). Wreszcie na
stępuj e prorocze zwiastowanie 
odpowiedzi Boga, który wy
zwoli swój lud i obdarzy go 
znów pomyślnością i szczęś
ciem (2:18— 27).

W drugiej części księgi (2:28 — 
3:21) autor mówi o wydarze
niach mających nastąpić znacz
nie później, w czasach ostatecz
nych. Następnie wielki i strasz
ny Dzień Pana, kiedy dokona 
się sąd ostateczny i spełnią się 
obietnice poczynione ludowi 
przez Boga. Prorok posłużył isię 
opisem plagi szarańczy, aby 
przybliżyć pojęcie sądu osta
tecznego, opisanego podobnie 
jak w tekstach apokaliptycz
nych i zaczynającego się od 
słów: „A  potem...” (2:28).
Cóż się stanie potem?
Najpierw Bóg wyleje na ludzi 
swego Ducha (2:28—29). Ta 
wspaniała obietnica powtórzo
na jest w  Dziejach Apostol

* W  polskim przekładzie artyku
łu posłużono się numeracją rozdzia
łów i wersetów zastosowaną w Bi
blii Gdańskiej.

skich 2:16— 21 w związku z 
zesłaniem Ducha Świętego. 
Następnie Bóg ukaże ludziom 
niezwykłe znaki i cuda natury 
jako zapowiedź zbliżającego się 
końca świata. Będą to: krew, 
ogień, słupy dymu, pociemnia
łe słońce, księżyc koloru krwi 
(2:30— 32). A potem nadejdą 
dni wielkiej walki. Narody po
łączą się w ostatniej bitwie w 
Dolinie Jozafata (co oznacza: 
„Bóg sądzi” ), w której wrogo
wie Izraela poniosą klęskę 
(3:1— 17). Na koniec zaś Bóg 
udzieli pokoju i błogosławień
stwa krajowi, w którym Jeru
zalem trwać będzie po wieczne 
czasy (3:18— 21). Zakończenie 
tej księgi przypomina ostatni 
rozdział proroctwa Ezechiela (r. 
48), a wiele innych jej wypo
wiedzi porównać można do wy
powiedzi innych proroków (np. 
Jod 3:16 por. z Amos 1:2 (i 
Jod 3:18 por. z Amos 9:13).
Czytelnikowi księgi Joela na
suwają się liczne pytania, na 
które niełatwo dać jednoznacz
ną odpowiedź. Jej jedność zo
stała zakwestionowana przez 
niektórych historyków, którzy 
twierdzili, że ze względu na 
wyraźną różnicę między dwie
ma częściami księgi musi być 
ona dziełem dwóch autorów. 
Potem jednak odstąpiono prak
tycznie od tej tezy. Żywo dy
skutowano również nad datą 
powstania proroctwa Joela. 
Dzisiaj widu badaczy zgadza 
się na ogół z tezą, że napisano 
je w końcu V lub na początku 
IV w. p.n.Ch. Wiele sprzecz
nych opinii wywołały również 
próby właściwego wyjaśnienia 
treści i zinaczenia tego dzieła: 
zastanawiano się niejednokrot
nie, czy chodziło tu o zagładę 
spowodowaną przez szarańczę, 
czy też o zniszczenia dokonane 
przez nieprzyjacielską armię 
porównaną do chmary szarań
czy. Taki opis byłby więc tylko 
rodzajem przenośni. Jednakże 
ten ostatni pogląd nie zyskał 
sobie uznania wśród większości 
historyków.
Uczeni analizowali także księgę 
Joela w świetle tekstów litur
gicznych i kultowych, stwier
dzając, że zawiera ona praw
dziwy tekst liturgii, którą po
sługiwano się w dniach kata
strofy (zwłaszcza w r. 1 i 2). 
Nie jest to z pewnością błędne 
mniemanie, gdyż kilka frag-

O BIBLII

Ks i ęga  J oe l a
Odcinek 28

W wielu krajach Wschodu *po-
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WŚRÓD KSIĄŻEK

„ S z a t a
Kiedy w grudniu ubiegłego ro
ku ktoś w Warszawie chciał 
kupić tę książkę na prezent 
gwiazdkowy, usłyszał w kolej
nej księgarni, że nakład jest 
już wyczerpany. Na pełne zdzi
wienia pytanie, jakże to możli
we, skoro powieść ukazała się 
przed miesiącem i to w wyso
kim nakładzie, usłyszał od kie
rowniczki księgarni: —  Tak, 
ale to dobra książka! Jakże to 
krótka a wymowna recenzja! 
,,Szata” Lloyda C. Douglasa za
sługuje na nią istotnie. 
Tematem tej grubej książki są 
dzieje szaty Jezusa, tej, o którą 
grali w kości rzymscy żołnierze 
w czasie ukrzyżowania. Autor 
snuje opowieść o tym, co się 
później z nią działo, w jaki 
sposób trafiła do rąk głównego 
bohatera powieści, młodego 
trybuna rzymskiego Marcellu- 
sa, jaki wpływ wywarła na je
go życie i innych ludzi, którzy 
się z nią zetknęli. Fabuła po
wieści jest interesująca i tak 
sugestywna, że niektórzy z czy
telników skłonni są dopatrywać 
się w powieści wyłącznie praw
dy historycznej. Jednakże sa
mą szatę należy tu traktować 
jako symbol i środek, przy po
mocy którego autor ukazuje, 
jaki wpływ może mieć na czło
wieka, niezależnie od epoki, 
spotkanie z Chrystusem i Jego 
Ewangelią. Wielka szkoda, że 
książka nie została opatrzona

mentów księgi mogło stanowić 
istotny tekst liturgiczny, tym 
niemniej nie należy nadmier
nie tego sądu uogólniać.
Dla nas, ludzi XX  wieku, naj
ważniejsze znaczenie proroctwa 
Joela polega na przypomnieniu 
sprawy sądu Bożego, nawet je
śli dokonuje się on ,za pośred
nictwem klęsk naturalnych. 
Bóg bowiem kieruje całym 
światem i działa zgodnie ze

żadnym wstępem ani przez au
tora, ani przez wydawcę. Jej 
treść wskazuje jednak na sta
ranne przygotowanie historycz
ne tego amerykańskiego pisa
rza i doskonałą znajomość epo
ki. Fabuła jest niewątpliwie 
fikcją literacką, lecz dzięki pla
stycznym opisom poznajemy 
świat starożytnego Rzymu, 
Grecji, Palestyny. Wyraźnie u- 
kazane są symptomy zwiastu
jące zmierzch Imperium Rzym
skiego.

W ,,Szacie” występuje mnó
stwo różnorodnych postaci, 
każdy z bohaterów posiada 
własny pogłębiony rysunek 
psychologiczny. Starożytni, u- 
kazani w powieści, kochają, 
cierpią, boją się, nienawidzą, 
skłonni są do zbrodni i do naj
wyższych ofiar. Żadne z uczuć 
znanych i nam nie jest im obce. 
I oni wątpią, szukają i odnaj
dują, o ile zostanie im to da
ne.

L. C. Douglas ukazuje w swej 
książce szereg wydarzeń biblij
nych, znanych nam doskonale 
z Ewangelii i Dziejów Apostol
skich, które w świetle tej po
wieści stają się bardziej bliskie 
i zrozumiałe. Nie przywykliś
my myśleć z jakimkolwiek

świadczeń i niekiedy strasz
nych ostrzeżeń niezmiennie 
trwała i żywa pozostaje Boża 
obietnica: dar Ducha Świętego, 
Królestwo oraz pokój i szczęś
cie dla Jego dzieci.

Tłum. Ingeborga Niewieczerzał

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

większym zainteresowaniem 
czy życzliwością np. o Rzymia
nach okupujących Palestynę w 
czasach Jezusa. Autor ,,Szaty” 
podejmuje tu próbę ukazania 
ich jako zwykłych ludzi tam
tej epoki, jednych prymityw
nych, bezwzględnych, innych 
obdarzonych szlachetnymi ce
chami. Wędrując śladem dzia
łalności Jezusa, poznajemy Pa
lestynę, stykamy się z Jego 
uczniami i wyznawcami, także 
nie wolnymi od ludzkich wad 
i słabości. Obserwujemy rów
nież rozwój pierwszych gmin 
chrześcijańskich w innych pań
stwach starożytnego świata. 
Lecz najciekawsze w tej książ
ce są opisy przemian ducho
wych zachodzących w bohate
rach pod wpływem prawdzi
wej, głębokiej wiary w Zmart
wychwstałego. Bardzo przeko
nująco przedstawione są reak
cje zarówno tych ludzi, którzy 
nie są w stanie uwierzyć, jak i 
tych, którzy przyjmują Dobrą 
Nowinę. Wśród wyznawców 
Jezusa widzimy prostych obok 
wykształconych, wolnych obok 
niewolników, wiernych Mu do 
śmierci, często męczeńskiej. 
Podobną tematykę podejmował 
przed laty Sienkiewicz w ,,Quo 
vadis” . Z tej jednak powieści 
można więcej się dowiedzieć i 
nauczyć.
Jest to lektura łatwa, tok nar
racji płynie wartko, chwilami 
bywa nawet dość naiwny. Nie 
fabuła jednak jest tu najważ
niejsza, lecz głębokie myśli pi
sarza, skłaniające do refleksji, 
a także jego umiejętność przy
bliżania czytelnikom klimatu 
tamtej epoki. Książka została 
starannie wydana, czytanie u- 
przyjemnia dobry przekład Ma
rii Skibniewskiej. Nic więc 
dziwnego, że mimo wysokiej 
ceny ,,Szata” szybko zniknęła z 
półek księgarskich.

W.T.

Lloyd C. Douglas: „Szata”, tłum. 
Maria Skibniewska. Instytut W y
dawniczy PAX, Warszawa 1976, na
kład 20 tys., str. 378, cena 100 zł.

K s i ę g a  J o e l a

Dokończenie ze s. 17

swoją wolą. Ale obok tych do-
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P R Z E G L Ą D  E
Z K R A J U

0  Polska Rada Ekumeniczna wyda
ła wybór materiałów o V Zgroma
dzeniu Ogólnym Światowej Rady 
Kościołów w Nairobi. W słowie 
wstępnym Karol Karski pisze o u- 
dziale delegacji polskiej w obra
dach. Dalej następują referaty 
dwóch polskich uczestników Zgro
madzenia — Jana Anchimiuka i ks. 
prof. dr. Witolda Benedyktowicza —  
wygłoszone w styczniu 1976 w W ar
szawie. Mówią one o przebiegu ob
rad i podjętych uchwałach. Z wy
stąpień plenarnych w Nairobi wy
brano dwa teksty. Są to: referat 
Roberta McAfee Browna — „Kim 
jest ten Jezus Chrystus, który wy
zwala i jednoczy?” oraz Johna De- 
schnera: „Widzialna jedność jako 
soborowa wspólnota”. Na pozostałą 
część skryptu składają się: frag
menty dokumentów sześciu sekcji 
oraz orędzie Zgromadzenia. Wybór 
materiałów ukazał się w nakładzie 
500 egzemplarzy i jest przeznaczo
ny przede wszystkim dla osób bez
pośrednio zaangażowanych w dzia
łalności ekumenicznej.

9  Kierownik Urzędu do Spraw Wy
znań, min. Kazimierz Kąkol, spotkał 
się 7 stycznia br. z kierownictwem 
Polskiej Rady Ekumenicznej, Ko
ścioła Adwentystów D,S., z przed
stawicielami Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej ‘ oraz z innymi 
działaczami ekumenicznymi, aby o- 
mówić zaangażowanie tych środo
wisk w realizację zadań określo
nych Programem Frontu Jedności 
Narodu.

Z Z A G R A N I C Y

H  Zdaniem papieża Pawła VI ruch 
ekumeniczny nie może zrażać się 
faktem, że dotąd nie osiągnął celu 
i że do pokonania zostały jeszcze 
poważne przeszkody. Ten fakt 'wi
nien tylko zachęcić do mobilizowa
nia wysiłków. Tej treści napomnie
nie skierował papież do uczestni
ków ogólnego zgromadzenia waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan. Jak w wielu 
innych dziedzinach, tak i w ekume- 
nii stało się modne mówienie o 
kryzysie. A przecież w rzeczywisto
ści lata po II Soborze Watykańskim 
cechowały się szybkimi i głębokimi 
zmianami w stosunkach między 
Kościołem rzymskokatolickim a in-

K U M E N I C Z N Y
nymi Kościołami. W  różnorodności 
odkryto elementy wspólne: „Pozna
liśmy się na nowo ,'jako bracia, 
wprawdzie jeszcze jako bracia od
łączeni, to prawda, ale jako praw
dziwi bracia”. „Kościół katolicki —  
stwierdził dalej papież — jest zde
cydowany wnosić wkład do wspól
nych dążeń wszystkich chrześcijan 
na rzecz zjednoczenia”, ale należy 
unikać postawy, jak gdybyśmy już 
dzisiaj byli u celu.

£  Potrzebie i znaczeniu dialogu 
między chrześcijanami i muzułma
nami poświęcono konferencję w Ge
newie, w której wzięli udział przed
stawiciele Światowej Rady Kościo
łów, Watykanu oraz trzech organi
zacji islamskich. Opublikowany ko
munikat stwierdza, że w dialogu 
tym chodzi przede wszystkim o u- 
wypuklenie wspólnych i odmien
nych elementów wiary, historii i 
cywilizacji partnera. Należy respek
tować tożsamość drugiego oraz u- 
nikać synkretyzmu i prozelityzmu. 
Podczas konferencji poruszono też 
różne sprawy dotyczące sprawiedli
wości społecznej i rozwoju. Zapro
ponowano, na przykład, by w Gene
wie odbyła się konferencja poświę
cona Libanowi, podczas której 
chrześcijanie i muzułmanie mogliby 
rozpatrzyć kwestię pojednania i po
koju w tym kraju.

9  „Ekumenia światowa rzuca wy
zwanie teologi europejskiej” — tak 
brzmi tytuł broszury wydanej o- 
statnio przez Konferencję Kościo
łów Europejskich. W  broszurze u- 
mieszczono materiały z konsultacji 
zorganizowanej w Genewie przez 
KKE. Materiały te mają stać się 
impulsem dla Kościołów członkow
skich i uczelni teologicznych do 
bliższego zapoznania się z „nowymi 
teologiami” Afryki, Azji i Ameryki 
Łacińskiej.

Q  W  Chambesy k. Genewy odbyło 
się pierwsze posiedzenie przedsta
wicieli 13 Kościołów prawosław
nych poświęcone przygotowaniom 
do Soboru Ogólnoprawosławnego. 
Podjęto uchwały w  sprawie katalo
gu tematów planowanego Soboru, 
większej współpracy ze Światową 
Radą Kościołów oraz rozmów Ko
ściołów prawosławnych z innymi 
Kościołami chrześcijańskimi. Wyra
żono postulat większego niż dotych
czas zaangażowania teologów pra
wosławnych w prace sztabu ŚRK,

dzięki czemu dokumenty ekume
niczne uwzględniałyby lepiej stano
wisko prawosławne i utraciły swój 
protestancki charakter. Daty Sobo
ru jeszcze nie zdołano ustalić. Z 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w obradach uczest
niczyli : ks. Szymon Romańczuk —  
dyrektor Kancelarii Metropolitarnej, 
ks. Mikołaj Lenczewski i ks. Euge
niusz Pańko.

£  Watykański Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan na do
rocznym posiedzeniu w Rzymie 
skoncentrował uwagę na sprawie 
włączenia ekumenizmu do kateche
zy Kościoła katolickiego. Wiceprze
wodniczący Sekretariatu, ks. bp Ra
mon Torrella Cascante, w wywia
dzie dla Radia Watykańskiego 
stwierdził, że dzięki przeprowadzo
nej dyskusji zdołano opracować 
krótki dokument, który przekazany 
zostanie dalej jako, materiał przy
gotowawczy do Synodu Biskupów 
w 1977. Synod podejmie właśnie te
mat katechezy.

Brytyjska Rada Kościołów zwró
ciła się z apelem do protestantów i 
katolików Wielkiej Brytanii o ze
branie 25 tys. funtów szterlingów 
na fundusz pomocy dla Irlandii Pół
nocnej, przeznaczony dla lokalnych 
organizacji pokojowych i na udo
skonalenie informacji o tle proble
mów irlandzkich. Pomoc zostanie u- 
dzielona w pierwszym rzędzie tym 
grupom i programom kościelnym, 
które nie otrzymały dotąd pomocy 
z zagranicy.

, H  Były sekretarz generalny Świa
towej Rady Kościołów, dr Eugene 
Carson Blake, pełniący obecnie 
funkcję prezydenta akcji „Chleb 
dla świata” w USA, przedstawił 
Kongresowi amerykańskiemu me
morandum podpisane przez 200 tys. 
osób, które domagają się, by stwo
rzono państwowy program rezerw 
żywnościowych dla ofiar różnych 
kataklizmów na świecie.

g| Wszystkie Kościoły w Szwecji 
ogłosiły pod koniec roku 1976 eku
meniczny tydzień, podczas którego 
zaapelowano do ludności, aby ogra
niczyła spożycie różnych produktów. 
Zaoszczędzone w ten sposób środki 
będą przekazane jako pomoc dla 
rozwijających się krajów Trzeciego 
Świata.

m  Szwedzcy krytycy ruchu ekume
nicznego osiągnęli to, iż na specjal-
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nym posiedzeniu Synodu Kościoła 
Luterańskiego Szwecji zanalizowano 
stosunek tego Kościoła do Św iato
wej Rady Kościołów. G rupa d u 
chownych sprzeciw iła się dofinan
sowywaniu Centrum  Genewskiego, 
gdyż „sprzyja ono tendencjom  
m arksistowskim , które m anifestują 
się w działalności Światowej Rady 
Kościołów'’. Arcybiskup Uppsali, O- 
lof Sundby, odrzucił te  zarzuty i 
stw ierdził, iż krytycy są źle poin
formowani. 89°/0 członków Synodu 
Kościoła Luterańskiego Szwecji po
piera zaangażowanie w  ruchu eku
menicznym, zaś pozostali nie m ają 
większego poparcia wśród 8 m ilio
nów wiernych.

£  Synod Kościoła Luterańskiego 
Finlandii odrzucił po raz trzeci 
wniosek o dopuszczenie kobiet do 
ordynacji. W prawdzie większość 
członków Synodu opowiedziała się 
za wnioskiem, to jednak  nie osiąg
nięto wym aganej trzech czwartych 
głosów. W Kościele fińskim  pracu je  
ok. 600 kobiet, które ukończyły s tu 
dia teologiczne. Wolno im spraw o
wać wszystkie czynności duchow 
nego z w yjątkiem  udzielania sa k ra 
m entu Komunii św.

£  W końcu 1976 przeszedł na e- 
m eryturę ks. K u rt Scharf, biskup 
Kościoła Ewangelickiego w B erli
nie Zachodnim. W związku z tym, 
kierow nik W ydziału K ontaktów  Za
granicznych i P rasy  Polskiej Rady 
Ekumenicznej, Andrzej Wojtowicz, 
złożył wizytę bp. Scharfowi w  dniu 
29 listopada 1976 i podziękował mu 
w im ieniu Kościołów zrzeszonych 
w PRE za działanie na rzecz pojed
nania między Polakam i a N iem 
cami. Podczas rozmowy, w k tó 
rej uczestniczył ks. dr G unter 
B erndt — dyrektor Akadem ii E- 
wangelickiej w Berlinie Zachodnim, 
A. W ojtowicz zapew nił bp. Scharf a, 
że jego inicjatyw y są znane i ce
nione przez środowisko kościelne i 
opinię publiczną w  Polsce. A. W oj
towicz przekazał bp. Scharfowi li
sty od prezesa Polskiej Rady E ku
menicznej, Iks. prof. dr. W itolda Be- 
nedyktowicza, i od biskupa Kościoła

Ewangelicko-Reformowanego, ks. dr. 
Jan a  Niewieczerzała, w których za
w arte  są podziękowania za działal
ność na rzecz porozum ienia i pojed
nania z Polską. PRE zaprosiła bp. 
Scharfa do Polski w 1977. Bp Scharf 
w yraził nadzieję, że kontakty po
między Kościołem Ewangelickim 
Berlina Zachodniego a Polską Radą 
Ekum eniczną będą dalej w zm acnia
ne.

g  Od W ielkanocy 1976, pod patro 
natem  Związku Kościołów Ew ange
lickich w NRD, trw a w parafiach 
w ielka akcja zbierania kolekt na 
C entrum  Zdrow ia 'Dziecka w  W ar
szawie. Zaplanow ano zebranie 
500 000 m arek na zakup wyposaże
nia dla szpitala. Przedstaw iciele 
Związku Kościołów Ewangelickich 
w NRD pozostają, za pośrednictwem  
Polskiej Rady Ekumenicznej, w  s ta 
łym kontakcie z kierow nictw em  
Centrum . Pod koniec listopada m i
nionego roku przebywała w W ar
szawie 3-osobowa delegacja Związ
ku.

B I G rupa Robocza do spraw  Polski, 
działająca przy Centrum  Ekume- 
niczno-M isyjnym  w  Berlinie (NRD), 
zorganizowała w  dniach 12—14 li
stopada 1976 w Forch k. Poczdamu 
drugie posiedzenie poświęcone po l
sko-niem ieckim  stosunkom kościel
nym w latach 1919—1939. Z Polski 
pojechali do Forch i wygłosili tam  
re fe ra ty : ks. ks. W aldem ar G astpa- 
ry i Jerzy G ryniakow  oraz Karol 
Karski. Celem tych spotkań jest 
rzetelne i w duchu ekumenicznego 
zrozum ienia przygotowane opraco
w anie stosunków kościelnych w o- 
kresie międzywojennym, k tóre cha
rakteryzow ały się silnym i napięcia
mi. Qznaką rosnącej wspólnoty by
ło nabożeństwo kom unijne w m iej
scowym zborze, przygotowane i po
prowadzone wspólnie przez Pola
ków i Niemców.

#  K om itet Roboczy, powołany do 
życia przez Irlandzką Radę Kościo
łów Protestanckich i Kościół K a
tolicki Irlandii, opracow ał doku
m ent, k tóry  mówi o m oralnym  obo

w iązku chrześcijan północnoirlandz- 
kich popierania władz państwowych 
w  walce z terroryzm em  organizacji 
param ilitarnych. Dokum ent zastrze
ga przy tym, że także w ładze p ań 
stwowe mogą czynić błędy i nad 
używać swych kom petencji.

#  Papież Paw eł VI przyjął dele
gację Rosyjskiego Kościoła P raw o
sławnego, której przewodniczył m e
tropolita Tuły, Juw enaliusz, kierow 
nik W ydziału Zagranicznego P a tr ia r
chatu  Moskiewskiego. Papież po
dziękował za wizytę i przekazał 
pozdrow ienia dla patriarchy  Pim e- 
n a  i całego narodu  rosyjskiego. P a 
weł VI w yraził zadowolenie z kon
taktów , jak ie delegacja naw iązała 
z przedstaw icielam i K urii Rzym
skiej. W spomniał też o niedaw nej 
wizycie delegacji w atykańskiej w 
Związku Radzieckim. Obie wizyty 
odbyły się w  ram ach  ustalonych 
wcześniej stałych kontaktów  m ię
dzy obu Kościołami.

#  Światowy Związek Baptystów, 
m ający od 1905 siedzibę w  Londy
nie, przeniósł 1 października 1976 
sw ą cen tralę  do Ham burga. Człon
kiem  tej organizacji jest działający 
n a  teren ie naszego k ra ju  Polski Ko
ściół Chrześcijan Baptystów.

9  K onferencja Biskupów K atoli
ckich Anglii ustosunkowała się do 
sform ułow anych w dziesięciu punk
tach propozycji Kościołów n iekato 
lickich Anglii odnoszących się do 
w idzialnej jedności. Biskupi kato
liccy w yrażają przekonanie, że p ro 
ponowana przez niekatolików  jed 
ność jest w  pełni zgodna z wolą 
Boga i że dążenia Kościołów n ie 
katolickich, zm ierzające do zacieś
nienia wspólnoty z Kościołem k a 
tolickim, są zjaw iskiem  bardzo po
zytywnym. Jednakże, zdaniem  b i
skupów, postulat wzajem nego do
puszczenia do Kom unii św. i uzna
nia urzędów duchownych jest tru d 
ny  do zrealizowania. Kościół kato 
licki Anglii nie jest upraw niony do 
podejm ow ania sam odzielnych k ro 
ków w  tych spraw ach.
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