
MIESItClNIK RE LI 61J NO -SPOłECZNY
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICYZMOWII EKUMENII

1
83

Rocznik XXVII (XLII)



CO WY NA TO? C O  W N U M E R Z E ?
Jaki był tego cel?

W sobotę, 15 stycznia br., byliśm y św iadkam i program u telew izyjnego na 
tem at paczek naidchcidizących z Republiki Federalnej Niemiec. Pokaza
no naim cflwa kam ienie polne, poicięfte opony, pism a pornograficzne, pom ięte 
gazety. Na naszych oczach celnik otw orzył paczkę adresow aną do Polskiej 
Rady Ekum enicznej, z k tórej wydobył pudełko po soli i butelkę ^ ja k im ś  
„płynem ”.

■Zaisitanawiaimy się, jakiem u celowi m iał służyć te  program? Pokazaniu 
obiektyw nej p raw dy  o akcji „pączkowej”? Jeśli tak, to należało pow ie
dzieć, ile tak ich  paicizełk nade&zło? Pięć? Dzieisdęć? Tysiąc? Dziesięć tysię
cy? Jeśli kiillka, to chyba szkoda było ludzkiego czasu, energii elektrycznej, 
sprzętu  i czego tam  jeszcze do wyprodWkcwania program u po trzeba. Jeśli 
więc chodziło o praw dę, to należało ją rzeczywiście pokazać. Przecież ty lko 
człowiek dziecinnie naiw ny m ógłby uwierzyć, że akura t, przypadkiem , 
podczas pracy kam ery  te/lewizyjnej naw inęła się p ierw sza lepisza paczka, 
w k tó rej znaleziono to, co pokazano. A w ogóle to trzeba było na jp ierw  
zastanowić się nad  m o r a l n ą  i p o l i t y c z n ą  wym ową takiej audycji. 
Z jakiego ty tu łu  redaktorzy  TV m ają kpić sobie z rzetelnego i uczciwego 
w ysiłku p a ru  milionów zwyczajnych ludizi? Talk to  bowiem jest, że do 
akcji pomocy zwykle p ierw si się zgłaszają i najofiarniej p racu ją Ludzie 
Sikiromni, a nie bogacze. Jak ie m oralne _ praw o uspraw iedliw ia ta k  n ie
w ybredny aitak? Czy napraw dę nie dostrzeżono, jaką sizkodę p o l i t y c z n ą  
w yrządziła ta  audycja?

Tak się składa, że nie śledzimy tej akcji z dystansu, ty lko całkiem  z b lis
ka. M amy okazję rozm awiać z ludźmi, którzy pomoc organizują, przysyłają, 
osobiście przywożą. N iejednokrotnie, też uczestniczymy razem  z ofiarodaw 
cam i w planow aniu rozm aitych akcji. Dzięki tem u nie jeden  szpital i oś
rodek zdrowia otrzym ał leki, środki opatrunkow e, instrum enty  ch irurg icz
ne, n iejeden szpital dziecięcy został zaopatrzony w*m leko w proszku, od
żywki, pieluszki. W iele domów dziecka i domów starców , szkół i p rzed
szkoli otrzym ało artyku ły  _ żywnościowe, mydło, proszek dio pran ia , odzież 
i buty. Również poszczególne rodziny, przeważnie w ielodzietne i zna jdu 
jące się w trudnych  w arunkach, zostały objęte indyw idualną pomocą. W ie
my, ile serca, osobistej pracy, czasu i pieniędzy ofiarow ują skrom ni ludzie 
tylko dlatego, aby innym  ludziom przyjść z pomocą. Za każdą paczką, 
k tóra do nas przychodzi, kry je się czyjeś serce i czyjś wysiłek. Należałoby 
to przynajm niej dostrzec i uszanować, jeśli już kogoś nie stać na prostą 
wdzięczność.

Przychodzą do Polski paczki i całe transporty  nie tylko z RFN, ale ze 
Szw ajcarii, F rancji, Włoch, Holandii, ZSRR, W ielkiej B rytanii, NRD, S kan
dynawii, żeby wspomnieć tu  zaledwie kilka krajów . K oordynacją ogromnej 
m iędzynarodowej akcji kościelnej zajm uje się specjalny wydział Światowej 
Rady Kościołów, a jedną z agencji na terenie naszego k ra ju  jest Polska 
R ada Ekum eniczna. Zbyt w ielu ludzi dobrej woli, ludzi ofiarnych i bezin
teresow nych, bierze w tym  udział, aby można było pozwolić sobie na 
-ic h iziniieisław Łanie.

Pisząc o tym , jesteśm y zupełnie świadomi, że mogły się zdarzyć pojedyncze 
w ybryki w rodzaju takich, jakie przedstaw iono w  telew izji. W Republice 
Federalnej Niemiec, jak  w  każdym  kraju , żyje przecież naród bardzo zróż
nicowany. A kcja pomocy udzielonej Polakom  przez Kościoły, insty tucje 
i osoby indyw idualne nie przesłania nam  fak tu , że żyją tam  także ludzie 
wrogo do Polaków  nastaw ieni, czemu trudno  się dziwić, jeśli się weźmie 
pod uwagę niedaw ną przeszłość. Tak to jest, że wrogość objawia n a j
częściej ten, kto  kogoś skrzywdził.

S tałą rub ryką  Co wy na to? otw ie
ram y pierw szy tegoroczny zeszyt 
„Jednoty”.

Na s. 3 drukujem y kazanie ks. P a 
w ła A nw eilera wygłoszone 18 s ty 
cznia br. w  kościele ew angelicko-re
form ow anym  w W arszawie w czasie 
ekum enicznego nabożeństw a, które 
odbyło się w  Tygodniiu MoidJitwy o 
Jedność Chrześcijan.

Modlitwę zamieisiziczaimy n.a s. 4.
Z okazji Jubileuszu 90 urodzin ks. 
Władysława Paschalisa sylw etkę te 
go zasłużonego diuisizpaisf emza p rzed 
staw iam y ma s. 4.

Tekst kazania ks. B. T randy U schy
łku pamiętnego roku publikujem y 
na s. 6.

Rozmowa w pociągu o pozornej 
sprzeczności między nauką a p ra 
w dam i w iary  pióra S tanisław a A. 
W ernera znajduje się na s. 8.

W kolejnym  odcinku z cyklu Dawi
dowe korzenie (s. 11) siostra Kinga 
S trzelecka kontynuuje rozmowę z 
Riną G eftm an, dyrek torką ośrodka 
Mamre w Izraelu, na tem at związ
ków m iędzy chrześcijaństw em  a ju 
daizmem.

W rubryce Listy (na s. 13) zamiesz
czamy wypowiedź S tanisław y G rab
skiej dotyczącą rozum ienia ku ltu  
M arii i św iętych w katolicyzm ie o- 
raz odpowiedź Redakcji, w  której 
jeszcze raz przedstaw iam y stanow i
sko ew angelicko-reform ow ane w tej 
sprawie.

Próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
Jezus z Nazarethu był cieślą podjął 
Rom an B randstae tte r w artyku le  
pod tym  ty tu łem  zamieszczonym w 
m iesięczniku „W drodze” (Nr 11-12/ 
81), którego fragm enty  p rzedruko
w ujem y na s. 15 w dziale Z prasy. 
Przegląd ekumeniczny publikujem y 
na is. 18, a ina s. 20 — Kalendarz 
na rok 1983 nabożeństw radiowych 
Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Ks. Władysław Paschalis (zob. s. 4)
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Ks. PAWEŁ ANWEILER

Słow o żyw ota  istnieje od poczqtku
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworze
nia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na 
ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy 
nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na 
Nim jest ugruntowane.”

„...Słowo ciałem się stało i zamieszkało między 
nami” — brzmią słowa jednej z najpiękniej
szych kolęd. Przywołujemy je dziś z pamięci, 
'rozpoczynając tegoroczny Tydzień Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan. Słowo, które ciałem się 
stało z miłosierdzia Bożego i z wielkiej Bożej 
miłości do człowieka, ma moc jednania i odra
dzania ludzi. Słowo to było na początku, było 
u Boga, było samym Bogiem. To jest fundament 
naszej chrześcijańskiej wiary, ale mamy w to 
tnie tylko wierzyć, maimy również głoisić,* że 
„na ipoczątku” był Bóg, którego twórcze sło
wo stworzyło niebo i ziemię i dało życie ludz
kości. Staje się to wręcz naszym obowiązkiem 
w dobie rozpowszechniania maferialilstyeznych 
teorii i poglądów na pochodzenie życia i czło
wieka. Głosząc tę prawdę, wypełnimy pole
cenie Boże nie po to, by przeciwstawić się in
nym teoriom, ale po to, by ratować człowieka 
przed pustką, zagubieniem we współczesnym 
świecie, przed zobojętnieniem i całkowitym 
zamknięciem się na zbawcze działanie Słowa 
Żywota — Jezusa Chrystusa, oib jawionego 
nam Boga, który był na początku, trwa i trwać 
będzie wiecznie. Słowo Żywota — Jezus 
Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, 
Boga Stwórcy, który daje nam wciąż nowe 
życie i nowe siły do działania dla Jego chwa
ły i ratowania człowieka, do zwiastowania Je
go twórczego słowa. To właśnie Słowo natch
nęło podzielonych chrześcijan do poszukiwania 
dróg zbliżenia. To Ono sprawiło, że chrześcija
nie zaczęli szukać możliwości wspólnej modlit
wy i kontemplacji. Na nowo odczytując mo
dlitwę arcykapłańską Jezusa — „aby wszyscy 
byli jedno” — poszczególni chrześcijanie za
częli się oglądać wokół siebie i pytać: gdzie 
jest mój brat, gdzie jest moja siostra, którzy 
— tak jak i ja — w imię Jezusa Chrystusa 
ochrzczeni zostali.
W świecie, w tym dzisiejszym zmaterializowa
nym, rozpędzonym i rozszalałym świecie, z każ
dego prawie jego zakątka, słychać wołanie dzieci 
Bożych o odnowioną wiarę, o nowe życie, o 
nowy pokój. Z takiego właśnie wołania zro
dził się program tegorocznego Tygodnia Mo
dlitwy i nie tylko tego tygodnia. Jezus Chrys
tus — życiem świata, do Niego „całe stwo
rzenie wespół wzdycha” — jak mówi apostoł 
Paweł — „ale nie tylko ono, lecz i my sami” 
wzdychamy do Tego, który jest „pierworod
nym wszelkiego stworzenia”. To w Nim, w 
Jezusie Chrystusie, istniejącym od początku

Kol. 1:15—17

jako Słowo Żywota, wszystko zostało stworzo
ne i „wszystkie rzeczy utrzymywane są ra
zem”. Dla chrześcijaństwa, które — podzielone 
na różne konfesje — chce być razem, by wy
pełnić biblijny nakaz, nie ma innej drogi, jak 
tylko Jezus Chrystus. Nie ma innej możliwości 
wspólnego bytowania i pielgrzymowania, jak 
tylko w Jezusie Chrystusie. W Nim bowiem 
wszystko, co jest na ziemi i na niebie, rzeczy 
widzialne i niewidzialne, trony i panowania, 
świat i ludzie — wszystko w Nim zostało 
stworzpne, a On, jako pierworodny, jest wład
cą całego kosmosu w dniach przeszłych i przy
szłych, i w chwili obecnej także. Przez Niego 
też została stworzona ta chwila naszego wspól
nego spotkania z Nim — Słowem Żywota. Na
szym dążeniem i drogowskazem ma być On — 
Jezus Chrystus, dla którego też wszystko zo
stało stworzone. Jesteśmy więc Jego własnoś
cią i jako Jego własność Panu swemu każdy 
z nas ma służyć.
Dziś tu wspólnie chcemy służyć naszemu Panu 
Jezusowi Chrystusowi, dziś tu wspólnie do 
Niego się modlimy, dziś tu wspólnie dla Nie
go biją nasze serca, dla Niego bowiem zosta
liśmy stworzeni i Jemu poświęceni. Jego też 
wolę z radością czynić mamy zwiastując, że 
Słowo Żywota to nie tylko źródło wszelkiego 
bytu i istnienia, ale także Słowo mające w  
sobie pełnię życia. Pełnię, która stanowi pod
stawę prawdziwej radości i szczęśliwości, do 
jakiej człowiek tęskni i jaką może już tu na 
ziemi przeżywać, gdy jest ze swym Panem w 
jedno złączony. Z tego źródła, z tego zespo
lenia się ze Słowem Żywota, wypływa chęć na
szego pojednania i dana jest nam możliwość, 
byśmy wyciągnęli do siebie ręce, ujęli w swe 
dłonie dłonie braci i sióstr i razem nieśli przed 
tron wiecznie trwającego Boga swe modły o jed
ność między nami. Aby i wśród nas wypełniło 
się i spełniło to, o czym mówi poetka:

„Na padół smutków i boleści 
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści 
I Zakon został ludom dan!

O Chryste! Niechaj zdrój żywota 
Ze słowa Twego spłynie nam!
A kiedy burza się rozmiotą, 
Wśród dzieci Twoje zestąp sam!

Amen.
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Jubileusz 9 0  urodzin  
Ks. W ład ys ław a  Paschalisa

16 grudnia 1982 r. wspólnota ewangelicko-re
formowana w Polsce obchodziła uroczyście 90 
rocznicę urodzin zasłużonego duszpasterza, ks. 
Władysława Paschalisa-Ochędoskiego.

W spotkaniu z czcigodnym Jubilatem, które od
było się w sali parafialnej w Warszawie, uczest
niczyła najbliższa rodzina i przyjaciele, człon
kowie Konsystorza, miejscowej parafii oraz pa
rafii z Łodzi, Zelowa, Żychlina, Strzelina, Ży
rardowa i diaspory, a także stołecznej parafii 
ewangelicko-augsburskiej.
W czasie tej niecodziennej (także ze względu 
na wiek solenizanta i jego wspaniałe samopo
czucie fizyczne i psychiczne) uroczystości ks. 
biskup Zdzisław Tranda przypomniał zebranym 
niektóre fakty z życia ks. Paschalisa i w ser
decznych słowach opowiedział o wypływającej 
z gorliwej miłości Boga i bliźnich, jego pełnej

poświęcenia służbie dla Kościoła Chrystusowe
go. W imieniu Konsystorza prezes Jan Baum 
wyraził solenizantowi gorące podziękowanie za 
jego wieloletnią ofiarną pracę duszpasterską i 
przekazał Mu serdeczne życzenia błogosławień
stwa Bożego, zdrowia, radości i pokoju na dal
sze lata życia. Podobne życzenia złożyli pozo
stali uczestnicy spotkania. Symbolem ich ser
decznych uczuć były prezenty i różnobarwne 
bukiety kwiatów, którymi obdarzyli jubilata, 
wielkiego miłośnika i hodowcę roślin. Do tych 
wszystkich dobrych życzeń dołącza się teraz 
nasza redakcja.

Ks. Władysław Paschalis-Ochędoski urodził się 
16 grudnia 1892 r. w Solczy k. Krakowa. Ojciec 
jego był technikiem górniczym, pracował w ko
palni „Saturn” na Śląsku. Matka zajmowała się 
domem i wychowywała dwóch synów i córkę.

N a u c z  nas  s t a w i a ć  o p ó r  c z y n o m  p o c z ę t y m  w mr ok u

Panie Jezu Chryste, 
w Tobie czcimy obraz Boga, 
niewidzialnego, wszechmocnego, 
odwieczne Słowo, które zawsze 
było u Boga i zawsze Bogiem jest, 
przez Ciebie zaistniało wszystko, 
co jest na niebie i na ziemi.
W Tobie mamy prawdziwe życie, 
które jest naszą światłością.
Ty, prawdziwe życie, 
ożywiasz każdego człowieka,
Ty, prawdziwe światło, 
oświecasz każdego człowieka, 
a kiedy na swój świat przyszedłeś, 
ci, którzy są Twoją własnością, 
nie poznali Ciebie 
i przyjąć nie chcieli.
Bo ludzie wolą ciemności, 
aby ich czyny nie wyszły na jaw.
A są to czyny poczęte w mroku — 
fałsz, nienawiść, obłuda, 
gwałt, bezprawie i przemoc, 
wytwarzanie broni, 
śmiercionośnych rakiet, 
terroryzowanie ludzi, 
planowanie nuklearnej zagłady, 
skażanie ziemi, powietrza, wody.
Panie Jezu Chryste, 
zjednocz nas, Twoich wyznawców, 
abyśmy mogli dawać świadectwo 
prawdzie Twej Ewangelii 
i z całą mocą jedności 
opór stawiać mrocznym siłom zła.

Amen.
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Ks. Władysław Pa
schalis przyjmuje ży
czenia od prezesa 
Kolegium Kościelne
go w Warszawie, Ja
na Skierskiego

Po ukończeniu szkoły powszechnej Władysław 
Paschalis kontynuował naukę w szkole handlo
wej w Sosnowcu, uzyskując dyplom w r. 1909. 
Umożliwiło mu to po przeniesieniu się na stałe 
do Warszawy podejmowanie różnego rodzaju 
prac, nie związanych jeszcze wtedy z działal
nością kościelną. Najdłużej (do r. 1949) praco
wał w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych. 
WT 1923 r. Władysław Paschalis wstąpił w zwią
zek mażeński z Heleną z domu Tepper, wyzna
nia ewangelicko-ausgburskiego. Miał z nią 
dwóch synów — Dobromira, który zginął jako 
żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim, i ży
jącego do dziś Sławiboga, lekarza-stomatologa. 
Ma też dwoje wnucząt — Sylwię i Piotra — 
oraz prawnuczkę Karolinę.
W czasie wojny ks. Władysław Paschalis dzia
łał w warszawskiej konspiracji (AK, oddział 
prasy). Ranny w Powstaniu Warszawskim, ewa
kuowany został ze stolicy, do której powrócił 
zaraz po wyzwoleniu, w marcu 1945 r. i podjął 
pracę w MZK.
Ciężkie przeżycia osobiste — śmierć żony i syna, 
koszmar lat okupacji i klęska powstania, włas
na choroba, zniszczenia panujące wokoło nie za
łamały jednak Władysława Paschlisa. Ożywio
ny wiarą w Bożą pomoc i opiekę, z wielką 
energią przystąpił wraz z pozostałymi przy życiu 
nielicznymi członkami zboru warszawskiego do 
zabezpieczania resztek majątku kościelnego, od
budowywania świątyni, a przede wszystkim do 
odszukiwania i gromadzenia ściągających powoli 
z tułaczki współwyznawców.
W tym pierwszym powojennym okresie, gdy 
zdawało się, że Kościół Ewangelicko-Reformo
wany w Polsce praktycznie przestał istnieć na 
skutek śmierci licznych jego członków, w tym 
kilku duchownych, a także wielkich strat ma
terialnych, tylko ludzie tacy jak Władysław 
Paschalis, owiani żarliwą wiarą i miłością do

ludzi, pełni energii i zapału, nie zrażający się 
przeciwnościami, mogli uczestniczyć w budowa
niu podstaw nowej egzystencji Kościoła. Świa
dom tych cech jego ducha i charakteru musiał 
być ówczesny Superintendent Kościoła, ks. Ste
fan Skierski, gdy zdecydował się powierzyć 
świeckiefnu członkowi reformowanej wspól
noty prowadzenie pracy duszpasterskiej. Decy
zja obarczenia Władysława Paschalisa tak trud
nymi i odpowiedzialnymi obowiązkami okaza
ła się w pełni słuszna i uzasadniona.
Mieszkając stale w Warszawie ks. Paschalis za
czął dojeżdżać do parafii w Łodzi, Pstrążnej i 
Strzelinie. Przez wiele lat administrował również 
zborami w Żyrardowie i Żychlinie. W latach 
1949-50, już po wprowadzeniu w urząd diakona 
pracował w Zelowie. Jego opiece duszpasters
kiej podlegały także grupki współwyznawców 
w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu i Trójmieś- 
cie.
Dalekie podróże, odbywane niekiedy o głodzie 
i chłodzie, koleją, furmanką, czasem pieszo, do 
zborów rozrzuconych w odległych zakątkach 
kraju, odwiedziny u rodzin ewangelickich 
mieszkających w małych miasteczkach i osa
dach, z dala od szlaków komunikacyjnych — 
wymagały w warunkach zniszczonego wojną 
kraju wiele poświęcenia, odwagi, mobilizowania 
wszystkich sił, ogromnego oddania Kościołowi 
i głębokiego przeświadczenia o potrzebie do
cierania ze Słowem Bożym do spragnionych 
duchowego wsparcia i pociechy ludzi.
W drugiej połowie lat 40. ks. W. Paschalis 
współpracował z ks. Sergentem i ks. E. Wen
dern, a następnie z ks. sup. S. Skierskim, ks. 
sup. K. Ostachiewiczem, który go ordynował, i 
wreszcie przez wiele lat z ks. bp. J. Niewiecze- 
rzałem. Ks. W. Paschalis nie ograniczał swej 
służby do odprawiania nabożeństw i usługiwa
nia sakramentami wyłącznie wśród członków
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Kościoła reformowanego; głęboko przeniknię
ty duchem ekumenicznym głosił także Ewange
lię w zborach luterskich, które, pdobnie jak 
nasze, często pozbawione były stałych kazno
dziejów.
Rozproszonym w kraju ewangelikom, którzy z 
niecierpliwością oczekiwali przybycia swego 
duszpasterza, ks. W. Paschalis niósł słowa na
dziei i pociechy — jeśli smucili się i cierpieli, 
słowa pokrzepienia i oparcia — jeśli czuli się za
chwiani w wierze, zaufania Bożym obietnicom 
zbawienia i wyzwolenia — jeśli kończyli swą 
ziemską wędrówkę. Jego serdeczność i życzli
wość, skromność i prostota w zachowaniu zjed
nywały mu serca ludzkie. Ks. Paschalis został 
obdarzony szczególnie piękną cechą — umiejęt
nością wspólod czuwania z ludźmi starszymi, 
cierpiącymi, niedołężnymi i osamotnionymi. 
Poświęcał im, i nadal poświęca, wiele czasu, tros
ki i uwagi, otacza opieką duchową, często or
ganizował pomoc materialną, sam załatwiał w  
urzędach liczne formalności, które były nie
zbędne do poprawy ich losu. Miłosierne serce 
i szczodrość kazały mu niejednokrotnie w spon
tanicznym geście nieść finansową pomoc także 
dzieciom i młodym ludziom znajdującym się w  
wyjątkowo trudnej sytuacji. Te wszystkie ce

chy charakteru, jak również radość życia i po
goda ducha, którymi zawsze promienieje jego 
twarz, sprawiają, że jest on we wszystkich 
środowiskach chrześcijańskich ceniony i szano
wany jako duszpasterz a zarazem szczerze ko
chany jako bliski i drogi doradca, opiekun i 
przyjaciel.
Szczeremu przekonaniu o konieczności dążenia 
do jedności Kościoła dawał ks. Paschalis wyraz 
uczestnicząc w nabożeństwach organizowanych 
już w latach sześćdziesiątych w kilku kościo
łach rzymskokatolickich w Warszawie. Jego 
szczupła, drobna postać, pogodna twarz i żarli
wa wiara w Jezusa Chrystusa znane są od wie
lu lat uczestnikom opłatków ekumenicznych, 
organizowanych w Kurii Metropolitarnej w  
Warszawie przez Ośrodek ds. Jedności Chrześ
cijan. Ks. W. Paschalis bywa też czynnym 
uczestnikiem nabożeństw ekumenicznych w 
czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
oraz wszelkich uroczystości w bratnich Kościo
łach.
Mimo przejścia na emeryturę (1971) ks. Wła
dysław Paschalis ni? zaniechał pracy duszpas
terskiej. Nadal śpieszy z pomocą ludziom cho
rym i samotnym i pomaga w pracy nielicznym 
w naszym Kościele duchownym.

KS. BOGDAN TRANDA

U schyłku pam iętnego roku

Z inicjatywy członków warszawskiego zboru nabożeństwo na zakończenie roku zostało po
święcone wyrażeniu wdzięczności Bogu i ludziom za miniony rok i pomoc w jego przetrwaniu. 
Zebrani w kościele wierni modlili się w intencji wszystkich, którzy wspierali nasz naród ma
terialnie i duchowo, przysyłając żywność, odzież i leki, pamiętając o nas w swoich modlitwach 
i stwarzając życzliwą dla naszego narodu atmosferę. Poniżej zamieszczamy kazanie wygłoszone 
podczas tego nabożeństwa przez ks. Bogdana Trandę. Tekst przewodni kazania: Jedni drugich 
brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe (Gal. 6:2.)

Prosim y Cię, Ojcze, o Twoje światło. Prowadź 
nasze myśli, spraw, aby nasze słowa wypowia
dały to, co jest Tobie miłe. Amen.

Mija w łaśnie rok 1982, który przejdzie do his
torii i pozostanie w naszej pamięci jako> rok 
wyjątkow y, rok naszego wstydu, cierpień, 
więźniów, 'internowanych, ciężkiej walki, w ie
lu braków, niepokoju. Słowem — jako rok 
trudny. Taki już w naszej pamięci pozostanie. 
Jak  każdy inny, kończy się on w blasku Naro
dzenia Pańskiego. W naszych domach i koś
ciołach zdobne choinki, nastrój świąteczny, m i
łe sercu melodie polskich kolęd. Ale to prze
cież nie wszystko, bo właśnie pod koniec roku, 
a tym  chyba mocniej pod koniec tego, 1982 
roku, w gęstym  m roku bije blask światła z be
tlejem skiej stajni. Przyszedł na ten świat Je 
zus Chrystus.

Atmosfera przem ijania, która ogarnia ludzi z 
końcem roku i jakimś cieniem kładzie się na ser
cu, wym aga rozjaśnienia. Wielu właśnie dziś w 
nocy, kiedy rok osiemdziesiąty drugi przejdzie 
w osiemdziesiąty trzeci, będzie chciało zagłu
szyć niepokój i rozjaśnić cień przem ijania ra 
dością zabawy i szampanem. To bardzo pięk
ne, jeśli potrafim y i chcemy się cieszyć. Wszak 
sam Jezus nie gardził weselem i chciał, żeby 
ludzie się cieszyli, żeby niczego im nie zabra
kło. Tylko-, czy w  naszych domach i w tych 
w ielu innych miejscach zabaw obecny będzie 
Jezus? Tam, do Капу, On sam przyszedł. I to 
było bardzo ważne dla tam tych ludzi, że On, 
Jezus, był wśród nich obecny. Swoją obecnoś
cią nadał blasku chwilom radości. ,,Ja jestem  
światłem  św iata” — zapisał ewangelista Jan. 
Jesteśm y mu za to wdzięczni, że zapamiętał 
te słowa Jezusa, bo potrzeba nam światła.

6



Mijający rok pozostanie w naszej pamięci rów
nież jako rek ludzkiej miłości. Jako rok, który 
okazał w sposób namacalny, że apostolskie 
wezwanie do wzajemnego noszenia brzemion 
zmaterializowało się na naszych oczach i w 
naszych rękach. Te cztery świece, które dzi
siaj płoną na Stole Pańskim, są wyrazem na
szej więzi z tymi wszystkimi, którzy nie są 
głusi ani ślepi, ale — poruszeni wezwaniem 
Ewangelii do miłości — przychodzą naszemu 
narodowi z pomocą. Nie kupiliśmy tych świec, 
żeby je tu dzisiaj zapalić. Zostały one przy
wiezione z Zurychu. Wraz z jednym z ostat
nich transportów żywności i odzieży przyje
chał do Warszawy Michael Brons, inicjator i 
twórca fundacji ,, Forum”, która tranport
przygotowała. On właśnie przywiózł te świe
ce, ale i on nie kupił ich w sklepie. Co roku, 
w grudniu, mieszkańcy Zurychu zbierają się 
w sali, żeby tam lać świece. To jest wyrób ich 
własnych rąk. Dzisiaj więc te cztery światła 
zapłonęły na znak naszej łączności i wdzięcz
ności dla wielu ludzi nie tylko z Zurychu, nie 
tylko ze Szwajcarii, ale także z Francji, Ho
landii, z krajów skandynawskich, z Republiki 
Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i z tylu innych, nie wymienionych 
tu, krajów. Jest to znak wdzięczności dla tych, 
którzy pamiętają, że mamy wzajemnie nosić 
swoje brzemiona.

Jest rzeczą ważną, żeby zdawać sobie sprawę, 
że ktoś chce z miłością dzielić się z ludźmi w 
potrzebie. O wiele jednak ważniejszą rzeczą 
jest to, czego sami możemy się dzięki temu 
nauczyć. Nieraz już mówiliśmy z tego miejsca, 
że Bóg przemawia do nas przez fakty i przez 
wydarzenia rozgrywające się wokół. Napomi
na nas, ostrzega, pociesza, przygarnia do sie
bie. On nie milczy, nie trwa w zimnym odda
leniu. On jest. Jest tutaj. I do nas mówi. Trze
ba sobie też przypomnieć, że ludzie wiary za
wsze i wszędzie starają się żyć troskami in
nych ludzi. Dlatego również w naszym środo
wisku, kiedy inni cierpieli z powodu katas
trof żywiołowych, potrafiliśmy w swoim czasie 
zdobyć się na to, żeby na miarę naszych mo
żliwości pomagać im — w Indiach, we Wło
szech, w Rumunii. Nie ma w tym żadnego po
wodu do chluby, bo zdajemy sobie sprawę, że 
naszym obowiązkiem jest dzielić się tym, cze
go od Boga i ludzi doznajemy.

Właśnie, dzielić się. Nietrudno jest udzielać z 
tego, co zbywa. Sztuką jest dzielić się tym, 
czego brak, czego nie dostaje. Dlatego ten 
okres otrzymywanej pomocy musi być dla nas, 
dla całego narodu — bo tu nie chodzi tylko 
o nasz zbór ani o nasz Kościół, jakkolwiek my 
jesteśmy wyjątkowo uprzywilejowani w tym 
niedobrym okresie naszej historii — szkołą 
umiejętności dzielenia się, szkołą dobroci i 
miłości.
Niedobrze jest być tym, który otrzymuje. Je
zus chciał nam to uświadomić, kiedy powie
dział, że o wiele lepszą rzeczą jest dawać ani

żeli brać (Dz. 20:35). Jednakże każda sytuacja, 
każde doświadczenie może nas czegoś nauczyć, 
o coś wzbogacić. Niewątpliwie cały naród 
przeżywa wstyd związany z ekonomiczną sy
tuacją kraju. Niewątpliwie wszyscy przeżywa
my bardzo ciężko to, co się stało i co ciągle 
jeszcze w tym kraju się dzieje. Z pomocą, jaką 
niosą nasi bracia w tych trudnych chwilach, 
musi w nas zakiełkować coś nowego, nastąpić 
przemiana w sposobie myślenia, aby mogło 
dojść do odrodzenia. Sytuacja wywołuje 
wprawdzie zażenowanie, ale przede wszystkim 
wymaga od nas rozwiązania wielu trudności. 
Będzie to dla nas poważnym egzaminem.
Nie jest rzeczą dobrą ani słuszną, jeżeli się 
otrzymuje za darmo. Pismo święte uczy nas 
wyraźnie, że imamy pracować włatsnymi rękami, 
aby zarabiać na swe utrzymanie. I wtedy jest 
jak należy, i wtedy może być w miarę spra
wiedliwie. Mamy zarabiać własnymi rękami, 
aby dzielić się z tymi, którzy potrzebują. Są 
wśród nas tacy, którzy pracować nie mogą, 
a muszą otrzymać środki do życia. Prawda, 
że jakkolwiek nikt z głodu jeszcze w tym kra
ju nie umiera, to jednak jesteśmy z łaski in
nych tymi, którzy potrzebują. Ponieważ taka 
sytuacja się wywiązała, jest naszym obowiąz
kiem czuwać nad sobą. Pamiętajmy: niech każ
dy bada własne postępowanie, niech każdy 
bada swój stosunek do tych spraw. Jeśli coś 
dobrego, pięknego i przydatnego można dos
tać za darmo, rodzi się w naszych sercach za
chłanność. Jest to rzecz zupełnie naturalna, 
bo każdę zwierzę na widok jadła rzuca się 
na nie. Tak samo zwierze ludzkie. Mamy jed
nak ambicję być kimś więcej. Mamy ambi
cję człowieczeństwa, ambicję istot prowadzo
nych przez Ducha.
Wiele rzeczy ujawnia się i wychodzi spod 
maski dobrego wychowania w takich sytua
cjach, jakie obecnie przeżywamy.
Jesteśmy głęboko wdzięczni naszym braciom, 
jesteśmy jeszcze głębiej wdzięczni naszemu 
Ojcu, bo przecież to wszystko, czego doznaje
my od braci, stało się dzięki temu, że oni 
uważnie słuchają Ewangelii i chcą przychodzić 
z pomocą, udzielać z tego, co mają.
Kochani, dzięki minionym latom, miesiącom, 
niech przyszłość stanie się czymś dobrym. 
Nauczmy się tego, żeby zawiść naszym ser
cem nie powodowała, żebyśmy umieli cieszyć 
się, gdy ktoś jest w lepszej sytuacji, cieszyć 
się, gdy ktoś dostał coś lepszego i coś więcej, 
cieszyć się radością drugiego człowieka, tym, że 
możemy i powinniśmy nosić brzemiona innych 
ludzi.
Padła niedawno myśl, żeby w jakiś sposób 
wyrazić nasze odczucia wobec ludzi, którzy 
naszemu narodowi przychodzą z pomocą. Dla
tego to dzisiaj, w ostatnich godzinach mijają
cego roku, tej właśnie sprawie chcieliśmy po
święcić chwile spędzone w kościele, z wdzięcz
nością modlić się do Boga i z wdzięcznością 
myśleć o naszych braciach i siostrach. Ale
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przecież ta sprawa nie wyczerpuje naszych 
problemów i spraw całego roku, wszystkich 
naszych niepokojów, obaw, trosk codziennych, 
troski o pracę, o wiele spraw, które kładą się 
ciężarem na naszych sercach, o nasz kraj oj
czysty, o wolność, o pokój, o dobro ludzi. Nie 
wyczerpuje też naszych osobistych spraw, na
szych własnych cierpień, chorób, coraz moc
niejszego odczuwania, że istotnie czas przemi
ja, że robimy się coraz starsi, coraz słabsi, że 
coraz trudniej wiele rzeczy nam przychodzi. 
Nie wyczerpuje też wielu radości,, które mimo 
wszystko każdy z nas przeżywa osobiście, a 
także jako naród i jako ludzkość. Na obraz

minionego roku składa się wiele spraw, wiele 
różnych wydarzeń, wiele naszych osobistych 
i zbiorowych przeżyć. Ta mozaika jest obra
zem tworzonym przez Boga. Czy potrafimy 
zachwycić się, czy potrafimy zadumać się nad 
tą mozaiką? Czy potrafimy ją odczytać? Czy 
do nas przemawia? A nade wszystko, czy do
strzegamy w niej wezwanie, które rozbrzmie
wa poprzez wieki: ,Opamiętajcie się i wierz
cie Ewangelii” Bo Ewangelia — to niby wy
pada, abym z tego miejsca tak powiedział, 
ale naprawdę nie mówię tak dlatego, że sitoję 
na kazalnicy — Ewangelia to jest wielka rzecz. 
Amen.

STANISŁAW A. WERNER

R ozm ow y
Coś takiego zdarzyło mi się po raz pierwszy, 
choć przecież pociągami podróżuję sporo. Wsia
dłem do przedziału, w którym było tylko jed
no wolne miejsce. Wśród pasażerów zauważy
łem starszą panią skubiącą suchą bułkę, mło
dą zakonnicę, nobliwego starszego pana zaczy- 
tanego w jakiejś, chyba angielskiej, powieści; 
ktoś spał w kącie, a obok niego siedział pan o 
nijakim wyglądzie ze słuchawką od tranzystora 
w uchu. To on, gdy usiadłem i rozwinąłem 
„Tygodnik Powszechny”, zaczął tę dziwną dys
kusję.

— Ciągle szokuje mnie żywotność tego głup
stwa — rzekł, wskazując na szpalty „Tygodni
ka”. — Tyle razy wykazywano i udowodnio
no, że wiara jest legendą, piękną legendą, ni
czym więcej. A mimo to, ciągle jeszcze znaj
dują się ludzie, którzy biorą ją serio. Zadzi
wiające. Biorą albo tylko mówią, że biorą. To 
różnica.

Zakonnica wstała, wzięła zawiniątko z półki, 
powiedziała uprzejmie „do widzenia” i wyszła 
z przedziału. Ale ja zostałem. Dyskusja nie 
jest moją mocną stroną, ale przecież trzeba 
było stawić czoła — jak to się mówi. Odłoży
łem „Tygodnik”.

— Nie wiem — wycedziłem — o jakich do
wodach pan mówi. Może o tych dostarczonych 
przez kosmonautów, którzy po powrocie 
z okołoziemiskie j orbity stwierdzali z trium
fem, że nie widzieli tam ani Boga Ojca 
z Siwą brodą, ani Chrystusa na tronie, ani kła
niających się Im aniołów i świętych.

— Ano — towarzysz podróży schował radio 
do teczki i rozsiadł się wygodniej — widzę, że 

‘będzie można dziś pogwarzyć choć trochę. Czy 
wy, wierzący, bo na takiego mi pan wygląda, 
zdajecie sobie sprawę, że ciągle, od wieków, 
jesteście w defensywie, w odwrocie, i że moż
liwości dalszego odwrotu już się wam kończą?

W pociqgu
— Co pan nazywa odwrotem?
— Przecież dawniej uczyliście, że wszystko, 
wszystko zależy od woli Boga.
— I teraz tak uczą nasze katechizmy.
— Niby tak, ale inaczej. Dawniej modliliście! 
się o wszystko: o chleb, o zdrowie, o pogodę, 
o ominięcie klęsk powodzi, zarazy i piorunów, 
o dzieci — żeby były i żeby były udane.
— I dziś modlimy się o to wszystko.
— Tak się to mówi, ale to nieprawda. Czy 
jak pan potrzebuje chleba, to idzie pan do ko
ścioła i modli się, czy też do sklepu i kupu
je go?
— Kupuję, ale mam świadomość, że bez woli 
Boga nie byłoby ani chleba, ani sprzedawcy, 
ani pieniędzy w kieszeni, ani nawet mnie sa
mego.
— Poczekaj pan. Dziś, kiedy wam coś dolega, 
nie modlicie się o zdrowie, lecz idziecie do le
karza, kupujecie lekarstwa i zażywacie je. Kie
dy boicie się pioruna, budujecie piorunochron, 
bo od czasów Franklina wiecie, że piorun to 
elektryczność, a nie gniew Boga, jak myśleli
ście dawniej. Kiedy kojarzycie parę małżeń
ską, pytacie o radę genetyka, ucznia waszego 
zakonnika — Mendla, a jak się dziecko źle roz
wija, lecicie do psychologa, socjologa, endokry
nologa i tak dalej.
Postanowiłem mu nie przerywać, nliech się wy
gada do końca.
— Kiedy byłem młody, proces ten, przynaj
mniej u osób wykształconych, posunięty już 
był daleko. Mówiono wtedy, że Bóg interwe
niował czynnie i bezpośrednio w dzieje świata 
tylko dwa razy: tworząc z niczego materię i jej 
prawa oraz zasiewając życie na ziemi. Po raz 
trzeci miał Bóg interweniować czynnie za ka
żdym razem, gdy zostawał poczęty nowy czło
wiek: tworzył wtedy jego duszę nieśmiertelną.
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No, z tą duszą, póki w nią wierzycie, sprawa 
pozostanie zawsze sporna. Skoro nie można du
szy zobaczyć, zważyć, zmierzyć w żaden spo
sób, nauka nigdy nie wypowie się co do jej ist
nienia. Ale co do powstania życia — niedalecy 
już jesteśmy nie tylko wyjaśnienia naukowego, 
czym jest życie, ale i stworzenia warunków do 
tworzenia go od nowa, własną wolą człowieka, 
z materii nieożywionej.
Zostaje jeszcze akt stworzenia materii. Że ona 
istnieje, nikt nie kwestionuje, ale czy została 
stworzona? Wszystko, co na ten temat możemy 
powiedzieć, to są tylko hipotezy. Nauka nigdy 
chyba tego nie rozstrzygnie.
No i popatrzcie teraz: ten Bóg, o którym kie
dyś wierzono, że osobiście rządzi i kieruje 
wszystkim, co się dzieje na ziemi i na niebie, 
dziś zepchnięty został przez naukę do obszaru 
dwu hipotez przez nią niesprawdzalnych: stwo
rzenia materii i duszy nieśmiertelnej każdego 
człowieka. Nauka zepchnęła was i waszą wiarę 
w kąt, prawie już poza granice świadomego, 
naukowo rozumianego życia. I co pan na to?
— W tym co pan powiedział, widzę mnóstwo 
nieporozumień. Może niektóre z nich wyjaśni
my, jeśli starczy czasu. Ale chciałbym odpo
wiedzieć panu w kwestii najważniejszej. Po
każę panu pewną książkę. Jest to dziełko popu
larnonaukowe, traktujące o -najistotniejszych 
zagadnieniach astronomii i fizyki współczesnej, 
a głównie o takich sprawach, które leżą na po
graniczu tych nauk ścisłych z humanistyczny
mi. Otóż na ostatniej karcie tej książki zamie
szczona jest modlitwa o unitarną teorię pola, 
zaczynająca się od słów: ,,Modlę się do Ciebie, 
Boże, równaniem Einsteina...”
Chciałbym przeczytać panu kilka zdań z tej 
modlitwy. Oto one:

Modlę się do Ciebie Boże 
o jeszcze piękniejsze równanie 
takie które by Ciebie zupełnie zasłaniało  
które by w yjaśniało św iat sam ym  św iatem  
a prawa przyrody innym i praw am i

Stwórco daj nam  zrozum ieć
że gdy w ypełn iam y Tobą luki naszej w iedzy
nie jesteśm y bliżej lecz dalej

Pan z tranzystorkiem pomyślał chwilę i mówi:
— No cóż, to jest ładnie powiedziane. Ale wła
ściwie co to znaczy?
— Mnie się wydaje, że... Albo nie, weźmy ja
kiś przykład, choćby z pańskiej wypowiedzi. 
Kiedy Franklin stwierdził, że piorun nie jest 
bezpośrednią interwencją Boga, lecz zgodnym 
z prawami przyrody wyładowaniem elektrycz
ności atmosferycznej, znalazł się bliżej Boga, a 
nie dalej, jak to pan interpretował.
— W jaki sposób bliżej, skoro Go oddalał od 
spraw tego świata?
— Bliżej Boga, bo bliżej prawdy. Bóg jest Pra
wdą, samą prawdą.
— Ach tak. Zaczynam rozumieć. Przyciśnięci do 
muru nauczyliście się sprytu. To bardzo spryt
na zmiana taktyki. Przedtem każde nowe od
krycie naukowe ograniczało teren działania wa
szego Boga. Teraz będziecie nam wmawiać, że 
jest odwrotnie: każde nowe odkrycie przybliża

ludzi do prawdy o świecie, a więc do waszego 
Boga, skoro imieniem tym nazywacie prawdę. 
Gratuluję sprytu.
— Pozwoli pan, jedno małe sprostowanie. To 
nie żadna zmiana taktyki, to nie ma nic wspól
nego z taktyką. Stwierdzenie, że Bóg jest Pra
wdą, to jedna z podstaw naszej wiary, nie
zmienna od prawie dwu tysięcy lat. I jeszcze 
jedno sprostowanie. Pan wyobraża sobie, że z 
chwilą, gdy nauka odkryła prawa rządzące 
przebiegiem jakiegoś zjawiska, przebieg ten nie 
może być przedmiotem modlitwy. A więc, żeby 
pozostać przy poprzednim przykładzie, gdy już 
nauka zbadała prawa rządzące elektrycznością 
atmosferyczną, nie ma już sensu zwracać się do 
Boga, aby uchronił mój dom od uderzenia pio
runa. Myli się pan głęboko. Co więcej, współ
czesna nauka w pewnym sensie usprawiedliwia 
takie postępowanie.
— Ptro'tes!tu'ję! — Pasażer z tranzystorkiem jest 
wyraźnie zgorszony.
— Powiedziałem: „w pewnym sensie”. Dawno 
już poszły do kosza historii przechwałki XIX- 
wiecznych fizyków, którzy powiadali tak: dos
tarczcie mi danych o stanie wszystkich ciał, ja
kie istnieją na świecie, o ich położeniu i pręd
kości, a ja, korzystając z praw fizyki, przepo
wiem wam dzieje świata, wszystkie zdarzenia., 
które nadejdą w dowolnie długim okresie. Nic 
z tego! Prawa fizyki klasycznej okazały się w 
naszym wieku prawami typu statystycznego. 
Sprawdzają się tym dokładniej, im większej li
czby zdarzeń elementarnych dotyczą. Zdarze
niami elementarnymi nazywamy te, które do
tyczą cząsteczek, atomów lub cząstek elementar
nych. Ale teoretycznie istnieje możliwość wy
stąpienia zjawisk sprzecznych z tymi statysty
cznymi prawami, jak istnieje możliwość ułoże
nia się talii kart po potasowaniu według kolo
rów i wartości. Istnieje taka możliwość, ale aby 
na taki przypadek natrafić, trzeba by je taso
wać miliardy razy. Woda w karafce mogłaby, 
zgodnie z prawami fizyki cząsteczkowej, w jed
nej części naczynia zawrzeć, a w drugiej ozię
bić się do temperatury zamarzania, gdyby wy
starczająco długo, przez miliardy lat stała sobie 
na stole.
Otóż, gdybyśmy mieli możność wpływania na 
te niezdeterminowane akty, ruchy atomów i 
cząstek, moglibyśmy — jak to się mówi popu
larnie — działać cuda. Nie mamy takich możli
wości, ale cuda wcale nie muszą być sprzeczne 
z fizyką. Wierzymy, że Pan Bóg, który stworzył 
materię, a więc i prawa nią rządzące, może 
wpływać na przebieg zdarzeń wcale nie prze
kraczając praw natury, które ustanowił. Jak 
pan widzi, przy takiej interpretacji współcze
snej fizyki nie może ona negować sensu mod
litwy. Nie negować to oczywiście jeszcze mało, 
ale od nauk ścisłych więcej wymagać nie mo
żna.
— To bardzo ciekawe — rzekł po chwili mil
czenia mój rozmówca — ale przecież ta modli
twa, którą mi pan tu odczytał, to nie jest ofi
cjalna modlitwa Kościoła. Prawda?
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— Oczywiście, że nie. Jest na to za trudna. Ale 
jeśli pan na tej drodze chce szukać obrony, to 
od razu uprzedzam, że tę książkę napisał ksiądz 
katolicki, i to nie żaden zbuntowany, ale aktu
alny, że tak powiem.
— Tak, to bardzo ciekawe, co mi pan tu po
wiedział. Szkoda, że muszę już wysiadać. No, 
może się jeszcze kiedy spotkamy. Z przyjemno
ścią bym kontynuował tę rozmowę. Tymczasem 
dziękuję i do widzenia. Do widzenia państwu. 
Zwinął sznur od słuchawki, zapiął teczkę, 
chwycił płaszcz i wyszedł z przedziału. Przez 
chwilę panowała cisza. Nagle w kącie poruszył 
się płaszcz kryjący dotąd jakiegoś śpiocha i u- 
kazała się pucołowata twarz rozczochranego, 
rudego młodzieńca.
— Ależ mu pan dojechał tą książką... Młodzie
niec ziewnął i przeciągnął się. — Czy pan ją 
zawsze ze sobą wozi?
Wszyscy uśmiechnęli się. Wyjaśniłem, że ksią
żkę miałem ze sobą przypadkiem.
— Szkoda, że pański adwersarz wysiadł — rzekł 
wtedy nobliwy pan, zamykając swą angielską 
powieść. — Bo pominął pan w swej replice 
sprawę powstania życia na ziemi. A właśnie w 
tej sprawie dzieją się w nauce rzeczy arcycie- 
kawe.
— Nic o tym nie wiem — odpowiedziałem. Mo
że by pan mógł nam o tym opowiedzieć?
— To będzie trochę trudne, bo sprawa wymaga 
choćby ogólnej orientacji w sprawach genetyki. 
No, ale spróbuję wyjaśnić bardzo krótko, o co 
w tej sprawie chodzi. Wszystkie organizmy ży
we, z wyjątkiem najprostszych, składają się z 
komórek. Ich wielkość w ciałach roślin waha 
się najczęściej od 20 do 50 mikronów (tysięcz
nych części milimetra), a więc mają wymiar 
mniejszy od dwudziestej części milimetra; w 
ciałach zwierząt natomiast od 1 do 10 mikro
nów, a więc od setnej do tysięcznej części mili
metra. Podstawową częścią każdej żywej ko
mórki jest jądro komórkowe. Stałym składni
kiem jąder komórkowych są chromosomy, odpo
wiedzialne — że tak powiem — za sprawy dzie
dziczenia własności przez rozmnażające się ko
mórki. Każdy gatunek zwierząt i roślin ma 
stałą, charakterystyczną liczbę chromosomów 
w jądrze komórkowym. Dla człowieka liczba ta 
wynosi 42.
W chromosomach występują geny, najmniejsze 
odcinki chromosomów, z których każdy jest no
śnikiem jakiejś cechy organizmu macierzystego. 
Gen jest utworzony z łańcucha — przepraszam 
za skomplikowaną nazwę tego związku chemi
cznego — kwasu dezoksyrybonukleinowego, na
zywanego powszechnie skrótem DNA; ma on 
długość około 100 angstremów, a więc rzędu je
dnej stutysięcznej milimetra. W stosunku do 
wymiarów atomów, z których ten związek jest 
zbudowany, jest on około stukrotnie większy. 
Rzecz w tym, że cząsteczki DNA składają się z 
tysięcy — można by powiedzieć — fragmentów 
połączonych szeregowo w długie łańcuchy. Jed
nakże rodzajów tych fragmentów jest tylko 
cztery. W różnych genach występują one w ró

żnych stosunkach ilościowych i w różnej kolej
ności. Te stosunki i te kolejności stanowią jak 
gdyby szyfr, którym przekazywna jest informa
cja dziedziczna z komórki pierwotnej do ko
mórki powstałej z jej podiiału i w rezultacie — 
z pokolenia na pokolenie. Przekazywanie to od
bywa się w ten sposób, że chromosomy w okre
sie podziału komórki odtwarzają (powielają) 
wszystkie swoje geny. Każdy fragment w czą
steczce DNA tworzy obok siebie identyczny fra
gment połączony z sąsiednimi. Potem te nowe 
cząsteczki oddzielają się od starych, zachowując 
łączność z sąsiednimi nowymi. W ten sposób 
tworzy się łańcuch cząsteczki DNA identyczny 
z macierzystym zarówno co do rodzaju frag
mentów, jak i ich kolejności. Tak więc cząste
czka DNA działa jak matryca, produkująca za
wsze jednakowe kopie.

I tu dopiero dochodzimy do sedna sprawy. 
Naukowcy stwierdzili, że ten szyfr czy kod, 
według którego zbudowana jest cząsteczka 
DNA, jest ten sam dla wszystkich żywych or
ganizmów, jakie znamy, chociaż istnieje kilka
dziesiąt możliwości innego kodu, innych kolej
ności i nie widać powodu, dla którego ten, któ
ry znamy, byłby lepszy od innych. Jest to naj
bardziej przekonujący dowód wspólnego po
chodzenia całego świata ożywionego na ziemi. 
Naukowcy, zaszokowani tym faktem, próbowali 
rzecz wytłumaczyć „zasianiem” życia na ziemi, 
przeniesieniem go z innej planety. Inna możli
wość, jaką rozpatrywali, to wyobrażenie, że 
powstające na naszym globie życie próbowało 
stosować różne kody, ale z chwilą, gdy powstał 
ten nasz, wyparł wszystkie inne. Trudno jed
nak wskazać, jaka cecha tego kodu powodowała, 
że osobniki nim się posługujące były o tyle sil
niejsze od innych, że je zwyciężyły.

Jest faktem, ża nauka wykazuje np. pojawienie 
się człowieka w różnych miejscach i z różnych 
pni zwierząt bardziej pierwotnych. W tym 
świetle historia Adama, opisana w Starym Tes- 
temacie, może być uznana za piękny poemat o- 
piewający fakt stworzenia człowieka przez Bo
ga, ale nie za naukową relację o przebiegu tego 
stworzenia. Tymczsem w sprawie powstania ży
cia na ziemi rzecz — jak widzimy — wygląda i- 
naczej. Tu nauka nie ma argumentu, że to mu
siało być inaczej, argumentu, że dramat pow
stania życia rozegrał się nie według klasycz
nych praw dramatu, tj. w jedności miejsca, cza
su i akcji. Więcej dziś nauka powiedzieć nie 
umie.
Zapadła cisza. Wszyscy się zamyślili.
— No tak — mruknąłem — w każdym razie i 
tutaj nie ma sprzeczności między nauką a pra
wdami iwiairy. Dobrze jest o tym wiedzieć, sko
ro tak często słyszy się zdania przeciwne. Dzię
kuję panu. Potem rozmowa potoczyła się już na 
inne tematy. Pan z angielską powieścią znów 
zabrał się do lektury, a rudy młodzieniec zapu
ścił płaszcz na twarz. Za chwilę spod płaszcza 
dochodziło już lekkie chrapanie.
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DAWIDOWE KORZENIE

M a m re
Rozmówczynię Siostry Kingi, Rinę Geftman, poznali już Czy
telnicy z poprzedniego odcinka „Korzeni”.

SIOSTRA KINGA — Jak się to stało, że znalazła 
się Pani w Izraelu?

RINA GEFTMAN — Idziem y krok za krokiem , a Bóg 
nas prowadzi. W czasie w ojny byliśm y rozproszeni, 
lecz kiedyśm y się odnaleźli, zdaliśmy sobie spraw ę 
ze swej niezwykłej jedności. Moje w ezwanie do Izrae
la dojrzewało powoli w e w szystkim , co przeżyłam , 
łącznie z utożsam ieniem  się z ludem  żydowskim  roz
proszonym i ludem  żydowskim pow racającym . P ew 
nego dnia, nagle, poczułam tę  myśl, ten  rodzaj w ez
wania, że m am  przeżywać na tej ziemi nadzieję chrze_ 
ścijańską pośród Izraela. W ydaje mi się, że pom yś
lałam  o tym  w r. 1952, ale początkowo było to abso
lu tn ie nie do zrealizowania. Nie m iałam  z kim  o tym  
rozmawiać. Moi rodzice jeszcze żyli, byłam  im po
trzebna. Potem  ojciec i m atka kolejno zachorowali. 
Ja  pracow ałam  i poświęcałam  im w iele czasu; nie 
m iałam  więc chwili wolnej. Tymczasem m oje w ez
w anie staw ało się coraz silniejsze. Były to dziwne 
czasy. Ojciec um arł na serce. M atka przed śm iercią 
poprosiła o chrzest. Od daw na tego pragnęła, ale nie 
m iała odwagi podjąć ostatecznej decyzji, dopiero na 
sam ym  końcu. Po jej śm ierci pow iedziałam  Panu  Bo
gu: jestem  wolna, pokaż mi drogę. I spraw y potoczyły 
się szybko. Poznałam  O. B runo H ussart, Żyda-chrześ- 
cijanina, dom inikanina. Został on w ezw any do Rzymu 
jako nieoficjalny techniczny doradca kard. Bea przy 
pracy nad dokum entem  o Żydach. Przejeżdżał przez 
P aryż i chciał się ze m ną widzieć. Powiedziałam  mu 
o swoim pragnieniu  w yjazdu i pam iętam  pytanie, ja 
k ie mi wówczas zadał: „Ale co P ani chce robić w 
Izraelu?”. Odpowiedziałam, że jest mi to  zupełnie 
obojętne, spraw ą zasadniczą jest m oja tam  obecność, 
aby modlić się i mieć kontak ty  z braćm i. Dziś mogę 
połwiedlzieć, że były to  prorocze słowa. W ypadki po
toczyły się w artko. P rzyjechałam  tu, aby się rozpa
trzyć w sytuacji, a potem  podałam  się do dym isji 
w  miejscu pracy i po roku przyjechałam  do Izraela. 
Cóż więcej m am  powiedzieć? Czuję się tu  całkiem  na 
swoim m iejscu, jak  ktoś, k to  pow rócił do k ra ju  swego 
dzieciństwa, do swoich źródeł. Tu trzeba pow racać z 
w ielką pokorą, nie można sądzić, że się coś ze sobą 
przyniesie. Tu trzeba powracać, aby otrzym ywać, bo 
Bóg daje nam  tę  ziemię, ten  kraj. Moim celem jest 
modlić się i przyjmować, braci, a nad to  być pomostem 
między św iatem  żydowskim a światem , chrześcijań
skim. T utaj dopiero odkryłam , do jakiego stopnia 
chrześcijanie nie znają św iata żydowskiego. Tutaj, 
ponieiwaiż gldizie Indziej dochodziły jeszcze b arie ry  po 
lityczne, k tó re  zatruw ały  w zajem ne stosunki. Osiem 
ła t p racu ję  nad tym , alby otw ierać okna: jestem  od
pow iedzialna za to, co nazyw a się ośrodkiem  M amre. 
Jego nazwa w ybrana została na cześć A braham a, k tó 
ry  w  M am re p rzy ją ł u siebie trzech gości z nieba. 
M ieszkam w  tym  domu od 10 lat i pra<gtnę, aby ci, 
co tu ta j przychodzą, byli rzeczywiście przyjm ow ani jak

bracia, aby zwłaszcza chrześcijanie odkryw ali nie ty l
ko Świętego Boga lecz także ludzi Izraela. O dpowiada 
to  przede wszystkim  potrzebom  m łodych. Spotkanie 
z Jezusem  może się dokonać przez żyjących tu  lu 
dzi, bo jest to jedyny punk t na ziemi, gdzie można 
ich spotkać jako  naród zgromadzony w jedno we 
wspólnej modlitw ie, k tó ra  pozostała podobna do tej 
z czasów Jezuisa. Ale to nie dla wszystkich jest oczy
wiste i trzeba im pomagać to  odkryć. T rzeba im ta k 
że pomagać wyzwolić się z fałszu, z tego szaleństwa, 
kó tre  wlecze się jako antysem ityzm .

S.K.: — Mnie się wydaje, że na Zachodzie wyobra
żano sobie abstrakcyjną postać Chrystusa ponadnaro
dowego, transcendentnego, wyrwanego z całego ży
dowskiego kontekstu. W ten sposób zubożono Jego 
człowieczeństwo pozbawiając je zasadniczego elementu 
osobowości.

R. G.: — Otóż to. Widać, że przem aw ia przez Siostrę 
teolog. Rzeczywiście, w  teologii chrzęścijańiskiej były 
okresy, kiedy wiele m yślano o Jezusie, ale obecna 
chrystologia zapomina o wcieleniu. Z chrześcijaństw a 
często robiono ideologię zapom inając, że to  jest h is
toria, k tóra wcieliła się na ziemi. A chrześcijaństw o 
może być h istorią tylko w tej m ierze, w jak iej za
nurza -się w judaizm ie. Aby rzeczy były mocne, muszą 
mieć głęboki fundam ent, korzeń, a dla chrześcijań
stw a jest nim  judaizm . Myślę, że w łaśnie Żydzi mogą 
nam  pomóc odnaleźć Jezusa-Człow ieka, Boga wcielo
nego, k tóry  w ybrał sobie określony m om ent w his
torii, określony lud, język, ku ltu rę , religię. To jest 
bardzo ważne.

S. K.: — Czy Pani umie powiedzieć, dlaczego Bóg w y
brał sobie właśnie ten naród, tę ziemię, ten czas?
R. G.: — Myślę, że to pozostanie tajem nicą, ale częś
ciową odpowiedź można znaleźć w  Biblii: „Jeśli was 
wybrałem , to  nie dlatego, że w czym kolwiek byliście 
lepsi, ale dlatego, że jesteście najm niejsi pośród w szy
stkich narodów ”. N ajm niejsi — to uderzające! Kiedy 
m yślę o Izraelu, patrzę na mapę. N aród żydowski 
an i nie zajm ow ał takiej przestrzeni, an i nie m iał ta 
kiej cyw ilzacji jak  im peria, k tóre go podbiły. Jego 
chw ała leży zupełnie gdzie indziej.

S. K.: — To ma na myśli św. Paweł, gdy mówi, że 
moc Boża objawia się w słabości.

R.G.: — Otóż to  właśnie. H istoria działania Bożego 
dokonuje się ubogimi środkam i. Sądzę też, że kiedy 
Żydzi m ówią o swoim w ybraństw ie, nie uw ażają się 
za lepszych od innych. Ani trochę. P rzyjąć Torę — 
to  rzecz w ielka, ale m usim y sobie zawsze przypo
m inać: „w ybrałem  wais dlatego, że byliście m ali, a
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nie dlatego, że byliście w ielcy”. Jeszcze bardziej za
akcentow ane jest to w Ewangelii.

Oczywiście można się we wszystkim  doszukiwać od
powiedzi na to  pytanie, także w  położeniu Izraela 
na skrzyżow aniu dróg między Wschodem a Zacho
dem, m iędzy kontynentam i etc., ale w yboru Bożego 
nie da się zrozumieć. Zresztą podobnie m a się rzecz 
z w yboram i ludzkim i: dlaczego ten  mężczyzna w ybiera 
tę  kobietę, a ta  kobietą tego mężczyznę? Nie logika 
daje tu  odpowiedź. Podobnie w odniesieniu do Boga 
— to jest h isto ria miłości.

Powróćm y jednak  do M amre. Pew ne grupy, k tó re  
tu  przybyw ają, pozostają pod wpływem  prasy, w y
kazującej tendencje do antysem ityzm u. W yrzucono 
Żydów od siebie po II w ojnie światowej, kiedy zda
no sobie spraw ę, co napraw dę z nim i zrobiono. N a
zw ano to „holocaust”. A więc wyrzucono ich ze w sty 
du. Dla w ielu chrześcijan być antysem itą jest dziś 
rzeczą nie do pom yślenia. N aw et jeśli zachowali w 
sercu  resztk i antysem ityzm u, nie okazują go na ze
w nątrz . Aż tu  nagle Izrael pokazuje im się jako kraj 
to ta litarny , zaborczy. Pod tym  pretekstem  an tysem i
tyzm  rodzi się na nowo. Do jakiego stopnia ludzie są 
zdezorientowani! Odczuwam potrzebę poświęcenia się 
w yjaśnieniu  tego chrześcijanom , którzy są Żydami. 
N ajp ierw  trzeba im przypom nieć, że C hrystus był Ży
dem, że jako człowieka zawdzięczamy Go Żydom i że 
w  tym  sensie oni są Mu bliscy. Po w tóre, tu ta j uzys
ku je się świadomość, że w  przeszłości nie w szystko 
było idealne, że jest coś do napraw ienia. Otóż nad 
napraw ianiem  przyjaznych stosunków trzeba pracować 
przede w szystkim  przez poznanie, dlatego taik ważne 
są spotkania. Myśl jest rzeczą abstrakcyjną — b a r
dzo łatw o pogardzić ideą czy nienaw idzić idei, ale fakt, 
że spotyka się człowieka, k tó ry  jest sym patyczny, oba
la fałszyw e idee. Jeśli m a się przyjaciółkę Żydówkę 
albo kolegę Żyda w  szkole, w  w ojsku czy gdzie in 
dziej, nagle człowiek wyzbywa się antysem ityzm u, bo 
razem , wspólnie przeżywa doświadczenia ludzkie.

S.K.: — Co oblicze Jezusa-Żyda dodaje do oblicza 
Jezusa „chrześcijańskiego”? A w  konsekwencji, czy 
fakt, że ktoś dojrzał w Nim izraelskie oblicze, zmienia 
modlitwę osobistą?

R:G.: — Przyglądanie się m odlitw ie żydowskiej wzbo
gaca na wiele sposobów. Jest to  zasadniczo m odlitwa 
pochw alna. Biblia jest w niej jakby połykana, p rze
traw iona i s ta je  się k rw ią bytu. Słowo Boże jest tu  
żywe i bezustannie pow raca na pamięć. Isto tnym  w 
m odlitw ie żydowskiej jest to, że zaczyna się ona od 
słów: „Bądź błogosławiony, Panie, Boże w szechśw ia
ta, Ty, k tóry  wydobywasz chleb z ziemi, Ty, który  
stw arzasz p iękne rzeczy, k tóry  dałeś przykazania, bądź 
błogosław iony”. Za wszystko błogosławi się Boga. 
Otóż ja myślę, że w  chrześcijaństw ie bardzo często 
zapom ina się o tym, że modlitw.a ma być przede wszy
stk im  pochw ałą. Bo ostatecznie przed Bogiem cóż 
innego możemy czynić, jeżeli n ie  dziękować i chwalić? 
A prośba ma zajmować najm niejszą część. W judaiz
m ie n iezw ykle żywotne jest (znaczenie Im ienia Bożego. 
Nie znajduje się dość słów: trzeba chwalić, błogo
sławić, głosić, oznajm iać, śpiewać, w ykrzykiw ać etc. 
chw ałę Im ienia Bożego.

S.K.: — Czy Pani zgodziłaby się z pewnym profeso
rem, Żydem, który mówi, że religia Izraela jest prze
de wszystkim  religią działania?

R. G.: — I tak , i nie. Tak, bo rzeczywiście, kiedy Bóg 
za pośrednictw em  Mojżesza daje Żydom przykazania, 
ich odpowiedź brzm i: tak  zrobim y i będziem y posłusz
ni. Można by powiedzieć: zrobim y to, czego Bóg od 
nas wymaga, lepiej zrozum iem y Jego przykazania, 
w ykonując je. Religia żydowska różni się od chrześ
cijańskiej, bo to nie jest p raw da do w ierzenia, ale 
sposób życia. C hrześcijaństw o także, ale inaczej. 
W chrześcijaństw ie istn ieje pewien rodzaj wolności 
w obrębie życia codziennego. W judaizm ie natom iast 
wszystko jest objęte przykazaniem . Nic nie jest obo
jętne, wszystko jest uświęcone przez przykazania Bo
że, k tóre dotyczą i tego co się je, i tego jak  się od
poczywa, i jaik siię żyje z żoną, i jak  się św ięci sabat 
etc. I ważne jest, aby to czynić.

S. K. — A jeśli Pan Jezus mówi, że nie jest człowiek 
dla sabatu, ale sabat dla człowieka?

R.G.: — Uwaga, to  n ie jest zdanie Jezusa, to jest 
zdanie należące do tradycji żydowskiej. Zdaje się, że 
pow iedział je Hillel, żyjący 30 la t przed Chrystusem . 
Jezus jako dobry uczeń znał na  pam ięć m aksym y 
starszych i cytow ał je. Jezus w  tym  w ypadku cytuje, 
podobnie gdy mówi np. o źdźble i belce w oku bliź
niego — też pow tarza żydowską m aksym ę. Dlatego 
ta k  w ażna jest znajomość judaizm u, bo dopiero w te 
dy można zdać sobie spraw ę, że Jezus nie ty lko  cy 
tu je  Pism a, ale także to, co nazywa się p raw em  m ó
wionym. Jeśli natom iast nie zna się ani p raw a ustne
go, an i targum u, ani tradycji żydowskiej, to wiele 
rzeczy nam  um yka.
Istn ie je  i odw rotna droga, k tórą obecnie przechodzą 
Żydzi. C zytają Ewangelię i odkryw ają, że Jezus był 
Żydem i żył jak  Żyd. Ten Jezus, o k tórym  czytają 
gdzie indziej, k tórego mogą odgadnąć przez ikony na 
w ystaw ach albo w katedrach, czy naw et w  m odli
tw ach  i nabożeństw ach chrześcijańskich — jest obcy 
judaizm ow i i ta k  m u daleki, jak  jakaś osobistość zro
dzona w tradycji bizantyjskiej czy greckiej. I nagle, 
k iedy czy ta ją Ewangelię, zwłaszcza synoptyków, m ó
w ią sobie: jakie to  podobne do tego, co my mówimy 
w  misznie albo w talm udzie. My, chrześcijanie, odesz
liśm y od źródeł, od p ierw otnej tradycji. Oni odkry 
w ają Jezusa-Żyda, którego przesłaniają tradycje in 
nych ku ltu r, w szystkie te  szaty, które na Niego nało
żono. To dobrze i prawidłowo, że chrześcijaństw o do
ta rło  do wszystkich narodów, że u w szystkich naro 
dów znajdu je w łasne środki wyrazu. Ale nie można 
zapom inać o pierw szej szacie Jezusowej, k tóra była 
szatą Jego pochodzenia, szatą żydowską. W racając 
więc do m odlitw y żydowskiej: — sądzę, że w judaizm ie 
odkryw a się wagę wcielenia, odkryw a się, że nasza 
h istoria jest K rólestw em  Bożym chociaż dzieje się 
na ziemi. To m a bardzo ważne znaczenie dla nas, 
dla naszej tu te jszej w spólnoty hebrajskiej. Coraz b a r 
dziej staram y się w korzeniać naszą m odlitw ę w  m o
dlitw ę żydowską.
Musi S iostra kiedyś przyjść w niedzielę, na naszą 
mszę hebrajską.

Rozmawiała siostra Kinga Strzelecka OSU
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Szanow na Redakcjo,

W num erze 5 — sierpień 82 w  dzia
le „Co w y  na to” piszecie o p rzyczy
nach, dla których  ew angelicy nie 
mogą brać udziału w  obchodach ju 
bileuszu obrazu jasnogórskiego.

Rozum iem  i uznaję te przyczyny. 
Uznaję i rozum iem  jako konsekw en
cję zasad, k tó rym i kierują  się ew an
gelicy. Natom iast chciałabym  B ra
ciom ew angelikom  powiedzieć, dla
czego dla w ierzących w edle tra d y
cji kato lickiej takie przeszkody nie 
istnieją. W chodzą tu  w  grę dwie  
spraw y  — ku lt M atki Bożej i św ię
tych w  ogólności oraz ku lt obrazów. 
Sprawa pierwsza  — ku lt M atki Bo
żej. Jest on w budow any w  ku lt 
św iętych Pańskich  — w  nasze ro
zum ienie św iętych  obcowania. Nie 
je s t to dosłownie biorąc ku lt. Nie 
tak się m odlim y do św iętych jak do 
Boga czy do Jezusa Chrystusa. Bo
gu m ów im y bowiem  „bądź uw ie l
biony” — a do św iętych „niech bę
dzie uw ielbiony Bóg w  swoich anio
łach i swoich św iętych”. Do Boga i 
do Jezusa C hrystusa m ów im y: „zm i
łuj się nad nam i, w ybacz, zbaw ”, 
a do św iętych: „módl się za nam i”. 
Może w łaśnie używ anie słowa „kult” 
wprowadza nieporozum ienie  — i na 
si bracia ew angelicy m yślą  zapew 
ne, że oddajem y św ię tym  taką samą 
cześć, jak  Bogu. N ieporozum ienie  
trzeba usunąć, Bogu oddajem y  
uwielbienie, św ię tym  cześć jeno, ja 
ka się należy stw orzeniom  przez  
Boga szczególnie w ybranym , proro
kom  i św iadkom  Pańskim . N aw et 
jeżeli nieraz istn ieją  przerosty p rzy 
wiązania do św iętych, to nie zm ie
nia się podstawa teologiczna w yra 
żająca się zaw sze w  tym : „módl się 
za nam i” — a nie „daj” jak  gdyby  
od siebie, ani też nie używ a  się słów  
uwielbienia. T ak że i nam  rów nież  
nie chodzi w  czci św iętych o barw 
ność obrzędów i ciepło uczuciowe, 
ale o sprawę ściśle teologiczną  — 
o św iętych obcowanie.

W iem , że naw et po usunięciu n ie
porozum ień i naw et gdyby nie było 
u nas drażniących ew angelików  
przerostów czci św iętych, to jeszcze 
pozostaje zasadnicza różnica teolo
giczna odnośnie do św iętych  obco
wania. Łączy się ona chyba z  tra k 
tow aniem  natury ludzkiej. Dla ka to
lika natura ludzka  nie została cał
kowicie zniszczona przez grzech, ale

jeno zraniona, a przez Jezusa C hrys
tusa uleczona, odkupiona i podnie
siona w  N im , a przez Niego w  
zbaw ionych, do jedności z  Bogiem. 
O czywiście tę pełną jedność osią
gam y w  niebie — na ziem i zaw sze  
jesteśm y nie pełni, grzeszni. A le w  
niebie u fam y, że będziem y jak On, 
bo Go zobaczym y, jak  pisze Jan w  
I liście. W sku tek  t<ego m y czyn im y  
znacznie m niejszą różnicę m iędzy  
Jezusem  C hrystusem  w  Jego Osobie, 
a Jezusem  C hrystusem  w  całości 
zbawionego Kościoła, niż to czynią  
ewangelicy. Ewangelicy dla pod
kreślenia w ielkości Boga i jedyności 
Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, 
oraz Jego jedynego pośrednictwa  
w yrzeka ją  się proszenia św iętych o 
m odlitw ę za nim i. Uważają, iż pro
sić należy zaw sze samego C hrystu
sa — jedynego Pośrednika. Katolicy 
i praw osław ni uważają, że jesteśm y  
kimś- jed n ym  w  Chrystusie  — że za 
tem  uczestn iczym y jako wspólnota  
wierzących w  Jego kapłaństw ie, kró
lestw ie i proroctwie, w  Jego synost
w ie Bożym , że z N im  jesteśm y  
w spółdziedzicam i Królestwa. A  za 
tem  w szystko  to, co się odnosi do 
Jezusa C hrystusa w  Jego Osobie, 
odnosi się do Kościoła gromadzące
go zbaw ioną ludzkość w jedno cia
ło w  eschatologicznym  Królestw ie  
Bożym . W szystko  to, co m am y i k im  
jesteśm y przez Chrystusa, m am y  
ty lko  razem  i ty lko  w  N im  — ale 
realnie. S tąd sądzim y, że św iętych  
obcowanie w yraża naszą jedność w  
C hrystusie, nasze napełnienie Jego 
D uchem  Św ię tym , nasze bycie w  
N im  i z N im  synam i Boga, razem  
z C hrystusem  w spółzbaw iającym i 
świat.

S tąd też prosim y jedn i drugich m ię
dzy  ży ją cym i na ziem i „módl się 
w  tak ie j czy ta k ie j in tencji” w  m yśl 
Jezusowego w skazania, że gdzie 
dw aj lub trzej o jedno proszą, zo
staną w ysłuchani. I  zupełnie tak  
samo prosim y zm arłych  — w szy s t
kich  zm arłych, a w  szczególności 
słynących z  bliskości Boga, by się z  
nam i razem  i za nam i m odlili do 
Boga w  im ię Jezusa Chrystusa. Ci, 
k tó rzy  ju ż  uczestniczą w  pełni K ró
lestwa, czyż m n iej m ają być z  na 
m i w e wspólnocie n iż ci, k tórzy ż y 
ją na ziem i?

Osobiście sądzę, że w tedy, gdy zb y t
nio odryw am y osobę Jezusa C hrys
tusa od obcowania św iętych  — gdy

Go w yosabiam y z ludzkości jako  
Jedynego, k tóry w chodzi w  sferę  
Boga joko Bóg-C złow iek, to pow sta
je pytanie, czy wiara w  bóstwo  
Chrystusa nie yest jakąś wiarą m i
tologiczną.

Zachować jedność naszą z C hrystu
sem  można albo akcentując czło- 
w ieczeństwo C hrystusa (czasem aż 
do zakw estionow ania Jego bóstwa), 
albo akcentując nasze przybranie  
za synów  i ubóstw ianie w C hrystu 
sie — co dla ka tolików  wyraża się 
w  św iętych obcowaniu.

Cześć, jaką oddajem y Marii, jest 
w budow ana w  św iętych  obcowanie. 
Nie równa się ona czci Chrystusa, bo 
do Marii też m ów im y tylko: „módl 
się za nam i”, ale Jej oddajem y cześć 
szczególną jako Bogarodzicy. U w a
żam y, że m a Ona udział duchow y  
we w cieleniu Słowa, że je j ludzkie  
„tak” było w arunkiem  W cielenia. 
U ważam y też, że z  w szystk ich  św ię
tych Ona jest na jpełniejsza  Ducha 
Świętego. Jest tak pełna Ducha, że 
z N iej i w  N iej mogło się dokonać 
wcielenie Słowa. M iędzy taką jed 
nością z Bogiem, która  sprawia, że 
człow iek rodzi W cielone Słowo, a ta 
ką, którą jest bycie W  cielonym  S ło 
wem , jest różnica ogromna i zara
zem  bardzo mała. Dlatego dla k a 
tolików  Maria — M atka Boga W cie
lonego — jest jakby  odzw ierciedle
n iem  Ducha Świętego w  ludzk im  
m acierzyństw ie. Jej m acierzyństw o  
uw ażam y za naczynie wybranie dla 
ukazania św iatu m acierzyństw a Bo
ga. Dla nas Maria jest M atką S ło
wa W cielonego, bow iem  jest O b
lubienicą Ducha, naczyn iem  w ybra 
n ym  Ducha, pełna Łaski jak  n ik t z 
ludzi przed Nią ani po niej.

Może k to ś powiedzieć  — czyż nie 
lepiej czcić M acierzyństwo Boga 
w prost w  Duchu Ś w ię ty m  i w  Jego 
miłości, a nie w  odbiciu w  czło
w ieku  napełnionym  Duchem? Dla 
ew angelików  chyba w łaśnie cześć 
samego Ducha wnosi w  ku lt Boga 
Żywego ten  ciepły elem ent m acie
rzyński, bez którego grozi u czyn ie
nie z Boga surowego i nazbyt m ęs
kiego ojca i ty lko  ojca.

Ale to jest chyba sprawa kulturow a. 
Ludy Południa i W schodu ła tw iej 
widzą w  kobiecie-m atce obraz Bożej 
miłości k u  nam  niż ludy Północy. 
A  zarazem  trudniej nam  robić taką  
radykalną różnicę m iędzy  w ciele
n iem  Słow a w  Jezusa C hrystusa a 
napełnieniem  D uchem  kobiety-M a-
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ryi. I  czasem  zastanaw iam  się, czy 
w  niechęci do czci M aryi nie ma 
odrobiny przekonania m ężczyzn, że 
ty lko  m ężczyzna może być tak z jed 
noczony z Bogiem , iż  stał się Bo- 
giem -C złow iekiem ? Czy jednak nie 
grozi to ta k im  ujęciem  W cielenia  
Słow a w  Jezusa C hrystusa , w  k tó 
ry m  byłby On Bogiem, k tó ry  p rzy 
brał ciało ludzkie bez żadnego udziału
tej, która Go porodziła  — a więc 
bez udzia łu  ludzkości w  dziele 
W cielenia? I  czy nie byłby w tedy  
Gościem  z nieba, k tó ry  przyszedł i 
odszedł, zostawiając nas tak samo 
ty lko  stw orzeniam i, ja k  byliśm y  
w przódy? Dla nas, katolików , bar
dzo w ażna jest m yśl, że Bóg p rzy 
chodzi do ludzkości w  Duchu i Sło
w ie  — w  Duchu w  Marii i dlatego 
w  Słow ie w  Jezusie Chrystusie  — 
w  Słow ie B ożym  w ypow iedzianym  
przez Marię jako owoc je j żywota. 
Stąd nie ty lko  m am y dla N iej sza
cunek, ale m niem am y, iż jest Ona 
ju ż  u  końca czasów i razem  z S y 
nem  i zbaw ionym i św iętym i działa 
w  świecie w  jedności św iętych  ob
cowania, a więc że m ożem y Ją pro
sić: „módl się za nam iy*.

R ozum iem  i szanuję inne ujęcie 
ew angelików  — ale proszę: W y też 
nie gorszcie się naszym  stosunkiem  
do M aryi, tak jak  m y pow inniśm y  
się nie gorszyć waszą surowością 
w e w strzym yw a n iu  się od czci św ię
tych.

K u lt obrazów jest tu  odrębną spra
wą. K atolicy i praw osław ni m nie
m ają, iż fa k t wcielenia Słowa Bo
żego upraw nia  do ukazyw ania  po
staci Jezusa Chrystusa. Sądzim y, że 
sam  Bóg w niósł niejako popraw kę  
do zakazu czynienia obrazów Boga, 
gdy ukazał się w  ko n kre tn ym  czło
w ieku , Jezusie Chrystusie. Sądzim y  
więc, że nie należy tw orzyć obrazu 
Boga Ojca, ale że wolno czynić 
obrazy Jezusa Chrystusa oraz obra
zy  ludzi, k tó rzy  są dla nas w zorem  
naśladowania Pana. Sądzim y też, że 
Bogu wolno wybierać jakieś szcze
gólne m iejsca, w  których  okazuje  
swą łaskę ze szczególną in ten syw 
nością — m iejsca nasycone wiarą, 
będące jakby  znakam i Domu, do 
którego dążym y. T a kim  m iejscem  
jest Częstochowa.

I  nie sądzim y przy tym , by Maria 
była szczególną własnością Polski i 
Polaków  — raczej, że m y  jesteśm y  
Je j szczególną własnością. Można 
oddać się na własność Bogu. Można 
się oddać na własność Jezusow i

Chrystusowi, można się oddać na 
własność Matce Jezusa Chrystusa w  
tej nadziei, że Ona uży je  nas ku  
chwale swego Syna. Taka jest m yśl 
obchodów zarządzonych przez epis
kopat. A le na pęw no w  potocznym  
odczuwaniu byw ają n iepraw idło
wości. T ylko  m nie się w ydaje, że 

- sam Bóg znacznie łagodniej pew no  
patrzy na te w szystk ie  przerosty i 
nieprawidłowości, niż patrzą teolo
gowie. Bo On przecież wie, że je s
teśm y ty lko  dziećm i i zaw sze gdzieś 
w czym ś przesadzam y. I m oże do
brze, że we wspólnocie Kościołów  
chrześcijańskich są Kościoły bar
dzo surow e w  stosunku do czci 
św iętych i przyw iązania do obra
zów, i inne, które akcentują św ię
tych obcowanie i sym bolikę znaków  
sztuki. B yleśm y starali się w za jem 
nie rozum ieć pozostając w  swoich  
w łasnych tradycjach kościelnych.

Stanisław a Grabska

Bardzo dziękujem y pani d r S tan i
sław ie G rabskiej za reakcję na n a 
szą kró tką wypowiedź w  spraw ie 
jubileuszu jasnogórskiego i za w y
jaśnienie m otyw acji ku ltu  m a ry j
nego i ku ltu  obrazów.

W ydaje nam  się, że trudność we 
w zajem nym  zrozum ieniu się w  tej 
spraw ie w ynika z posługiw ania się 
odm iennym i językam i. Ewangelicy 
używ ają języka biblijnego, s ta ra ją  
się sw ą w iarę kształtow ać zgodnie 
z norm am i biblijnym i. K atolicy 
natom iast — szanując oczywiście i 
czcząc Pismo św ięte — o wiele 
większą wagę przyw iązują do ję 
zyka filozoficznego, co w idać w y
raźnie n a  przykładzie listu  pani 
G rabskiej.

O graniczając się w yłącznie do za
gadnienia, k tóre jest przedm iotem  
naszej dyskusji, pow iadam y krótko*, 
że w  Piśm ie św iętym  n ie zna jdu je
my żadnej inform acji na tem at od
daw ania relig ijnej oz cii Matce Jezusa 
i dlatego ta  kw estia  leży poza sferą 
głównego zainteresow ania Kościoła. 
N atom iast w  zetknięciu się z tak im  
kultem  u innych zajm ujem y stano
wisko zdecydow anie przeciw staw ne, 
ponieważ wiemy, że Bóg mówi: „Nie 
oddam  m ojej czci nikom u”. W 
kw estii czci obrazów  i figur jesteś
my równie, jeśli n ie bardziej, r a 
dykalni, poniew aż Pism o święte nie 
pozostawia najm niejszej w ątpliw ości 
w  te j spraw ie. K atolicy natom iast, 
n ie zna jdu jąc uzasadnienia b ib lijne

go dla istniejących praktyk, s ta ra ją  
się znaleźć to uzasadnienie na d ro 
dze rozum owania, k tóre w końcu 
prowadzi do sprzeczności naw et z 
w yraźnym i zakazam i czy nakazam i 
sform ułow anym i w  Biblii. Poniew aż 
swe rozum owanie uw ażają za po
praw ne, nie w idzą niczego zdrożne
go w sprzeczności jego w yników  z 
tym, czego Bóg nakazał przestrze
gać.

Rzecz jasna, teologowie i odpow ied
nio w  tych spraw ach w ykształceni 
katolicy świeccy rozróżniają między 
czcią oddaw aną Bogu a czcią wo
bec świętych, i ta  różnica m a dla 
nich znaczenie istotne. Jedni i d ru 
dzy stanow ią jednak  ty lko cieniut
ką w arstew kę na pow ierzchni śro
dow iska katolickiego. Z apytajm y 
bowiem, komu i jaką cześć oddaje 
znakom ita większość katolików ? 
Dlaczego tak  się w łaśnie dzieje? 
K to jest za to odpow iedzialny ? 
Można zrozumieć pew ne rzeczy u lu 
dzi nie zastanaw iających się nad 
tym, w  00' w ierzą, ale co pow ie
dzieć o publicznych, oficjalnych 
wypowiedziach ludzi św iatłych i 
teologicznie w ykształconych? Nie
kiedy po prostu  ręce opadają, gdy 
nie w idać różnicy między prze
rostam i w ulgarnego (od wiilguis — 
lud) katolicyzm u a wypowiedziam i 
przewodników  Kościoła.

Bardzo dobrze, że nareszcie n as ta 
ły czasy, kiedy możemy ze sobą 
rozmawiać, dyskutować, a czasem 
naw et się trochę pospierać. Możemy, 
ponieważ potrafim y już się razem  
modlić i naw zajem  szanować. Dopóki 
jedni drugich trak tu jem y  jako  prze
ciwników, dopóki nie chcemy się 
modlić, wspólnie słuchać Słowa Bo
żego i w zajem nie się szanować, bę
dziemy trw ali w swoich okopach, 
prow adzili w alkę podjazdow ą i cze
kali na sposobność podjęcia gene
ralnej ofensywy. Dzięki zasźłym w 
naszych stosunkach przem ianom , 
które doprowadziły do „otwarcia 
gran ic”, zapewne rwiete się ibędiziiemy 
mogli jedni od drugich nauczyć.

R edakcja

* Szerzej na ten temat pisaliśm y w nu
merze 8—9/82. Zob. B. Stahlowa: ,.Chrześ
cijańsk ie oblicze Marii w  K ościele  
E w angelicko-R eform ow anym ”.
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Z P R AS Y

C z y  Jezus z  N a z a re th u  był cieślq?
Powszechnie uważa się, że Jezus 
był z zawodu cieślą. Twierdzenie 
to podważa Roman Brandstaetter, 
jeden z najwybitniejszych polskich 
pisarzy, autor „Jezusa z Nazarethu”, 
czterotomowej opowieści o Jezusie, 
„Kręgu Biblijnego”, zbioru esejów  
na tematy biblijne, tłumacz sze
regu ksiąg Starego i Nowego Te
stamentu. Miesięcznik „W drodze” 
(Nr 11-12/81 ss. 104—115) zamiesz
cza jego artykuł na ten temat.

Po raz pierwszy postawił sobie 
Brandstaetter pytanie o prawdziwy 
zawód Jezusa w związku z pracą 
nad „Jezusem z Nazarethu”. W po
szukiwaniu odpowiedzi odrzucił 
wszelkie fantazjowanie i dowolne 
domysły. Skupił swoją uwagę na 
materiale ewangelicznym, tj. na 
przepowieściach, parabolach, ale
goriach opowiadanych przez Jezu
sa.

... W yszedłem bowiem z założenia, 
że m ateria ł do przypowieści czer
pał Jezus ze swoich życiowych do
świadczeń, z autentycznych w ypad
ków i zdarzeń, w których bezpo
średnio uczestniczył lub był ich n a 
ocznym świadkiem . Jezus żył wśród 
ludzi i dla ludzi. Codziennie sty 
kał się z ich biedą, niedolą, z tru d 
nymi w arunkam i pracy i życia, z 
ich krzywdą, z niedostatkam i, ja 
kie cierpieli, z ich w alką o byt, z 
wyzyskiem, jakiego padali ofiarą. 
Rozmawiał i rozpraw iał z ludźmi. 
Jedni zadaw ali Mu pytania, On im 
udzielał odpowiedzi, drudzy w ta 
jem niczali Go w swoje poufne 
troski i niepokoje, a jeszcze inni 
zasięgali Jego rady w spraw ach, 
których sami nie umieli rozsupłać. 
Z czasem Jezus zasłyszane i zaob
serwowane, i — co najważniejsze 
— osobiście przeżyte zdarzenia za
adaptow ał dla potrzeb swojej N a
uki, nadał im różne w ym iary i 
przekształcił je w przypowieści, h i
perbole, parabole, analogie i natch 
nął je duchem swej Boskiej myśli, 
dzięki czemu stały się w ykładnika
mi Jego Objawienia. (...)

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy 
Jezus z N azarethu był cieślą, m u
simy nie tylko zastanowić się nad 
zagadnieniem, w jakim  środowisku

On żył przez siedem naście u ta jo 
nych lat swojego ziemskiego życia, 
ale przede w szystkim  musimy zna
leźć właściwe środki i przesłanki, 
pozw alające nam  ściśle określić 
społeczny ch a rak te r tego środow i
ska, bo bez tych koniecznych za
biegów i ustaleń możemy łatwo za
błądzić na bezdroża, które nas za
prow adzą w błędnym  kierunku. 
Otóż na sam ym  w stępie moich ba
dań uderzyło mnie, że w Ew ange
liach na sześćdziesiąt cztery przy
powieści i porów nania, czterdzieści 
sześć ma za tem at p racę na roli i 
pasterstw o, a ty lko  jedna przypo
wieść pochodzi z dziedziny ciesiel
skiej, dwie natom iast tylko w tedy 
uznać możemy za związane z za
wodem ciesielskim, jeżeli przez 
cieślę (po grecku tekton) rozumieć 
będziem y człowieka parającego się 
rów nież pracą kam ieniarską, bo 
w łaśnie o niej jest mowa w owych 
dwóch przypowieściach. Mam na 
m yśli przypowieści o domu budo
w anym  na skale i o budow aniu 
wieży (Budynków  z drew na w 
Palestynie nie wznoszono poza 
strażnicam i — szałasam i w w in
nicach i sadach.) (...).

Jak  już wspom inałem , motywy ro l
ne są tem atem  czterdziestu sześciu 
przypowieści i porów nań Jezusa. 
Jest w nich mowa o orce, siewie, 
zbiorach, ziarnach, dojrzew aniu 
zbóż, spichlerzach, figowcach, naw o
zie, w innicach, w inogrodnikach, 
ogrodnikach, pasterzach, owcach, o 
p racy najem nej, o pracow nikach 
rolnych, o ich dziennym w ynagro
dzeniu itp. We wszystkich nato 
m iast pozostałych przypowieściach 
nie ma ani jednego słowa o narzę
dziach ciesielskich, o siekierze, 
cyrklu, o sznurach mierniczych, o 
dłucie, młocie, gwoździach ani o 
w arunkach  pracy w zawodzie cie
sielskim, ani o związanych z nim 
kłopotach i troskach.

Przypowieści Jezusa o tem atyce 
rolnej i pastersk ie j świadczą o J e 
go doskonałej znajomości wszyst
kich, naw et najdrobniejszych szcze
gółów związanych z orką, zasiew a
mi, z sadownictwem , z upraw ą 
winnic, plewieniem  chwastów, z ho
dowlą owiec, z upraw ą różnych ga

tunków  zbóż, z w arunkam i klim a
tycznymi, od k tórych  przecież ro l
nictwo jest zależne. Był obznajmio- 
ny z rodzajam i gleb, z ich naw ilgo
ceniem, śledził bacznie zm iany pogo
dy, kiełkow anie ziarna, dojrzew anie 
owoców, um iał okopywać drzewa fi
gowe, znał wszystkie kłopoty i tro s
ki, trudy, obowiązki, płace, zwycza
je pracow ników  najem nych, w aru n 
k i  ich życia, p raw a obowiązujące 
dzierżawców ziemskich. Wiedział, 
jak  robotników  rolnych przyjm uje 
się do pracy, jak  długo pow inni p ra 
cować, znał technikę pracy żniw iar- 
skiej. Jego wypowiedzi o p rzyro 
dzie świadczą o bezpośrednich z nią 
związkach. Nie są to obserwacje 
człowieka, śledzącego z dystansu jej 
życie i zjaw iska, ale uczestniczącego 
bezpośrednio w  tych zjaw iskach i 
związanego z nim i na co dzień. Znał 
natu rę  drzew, zw ierząt, p taków , spo
soby m agazynowania moszczu, zwy
czaje pasterskie i obowiązki paste
rza wobec owiec, znajdujących się 
w niebezpieczeństw ie. A poza tym
— jak  świadczy jedna z opowieści
— nie uszły Jego bacznej uwagi 
m atactw a włodarzów, ich fortele i 
oszukańcza rachunkowość.

Ilekroć Jezus opowiada przypowieść 
o siewcy czy pasterzu , czy o ogrod

niku, zawsze utożsam ia się z nimi, 
a tę tożsamość w yraża bądź bez
pośrednio: „Ten, kltory siieje dobre 
nasienie, to Syn Człowieczy” lub 
„Ja jestem  dobry pasterz”, bądź 
czyni to pośrednio, ale z w yraźnym  
naciskiem, k tóry  wyczuwa się przez 
utajone w  zdaniu akcenty: „W y
szedł siewca, aby zasiać ziarno, a 
gdy siał...” W jednym  w ypadku 
tożsamość swoją ustalił za pomocą 
dwóch porów nań: naprzód porów nał 
K rólestwo Boże do siewcy dobrego 
ziarna, a potem  siewcę dobrego 
ziarna do Syna Człowieczego, czyli 
do siebie. Te dwa porów nania są 
niezwykle charak terystyczne i w a
żne, gdyż świadczą o identyczności 
trzech pojęć: K rólestw a Bożego, 
Siewcy i Syna Człowieczego. Trzo
nem tych dwóch w arian tów  jest po
rów nanie z Siewcą, pojęciem  w 
danym  w ypadku kluczowym, bo J e 
zus nie porów nałby siebie z kimś, 
kim nie był napraw dę. Każde sło
wo wypowiedziane przez Jezusa ma
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podw ójne znaczenie: dosłowne i 
transcendentne. Jezus był sam w 
sobie K rólestw em  Bożym, był n a 
jem nikiem  rolnym , czyli Siewcą Do
brego Z iarna, i był Synem  Człowie
czym, czyli człowiekiem i zarazem  
Postacią transcendentną.

Wiadomo, że każdy człowiek w swo
jej mowie potocznej posługuje się 
językiem  środowiskowym , to znaczy 
czerpie słownictwo i frazeologię z 
języka tego środowiska, w którym  
żyje i p racuje. Każda wspólnota za
wodowa posiada w łasne zasoby lek 
sykalne, w łasną obrazowość języko
wą i w łasne środki wypowiedzi, 
k tó re są konsekw encją wspólnoty 
doświadczeń. Innym  m ateriałem  le
ksykalnym  posługuje się lekarz, in 
nym  inżynier, innym  ogrodnik, in 
nym  kraw iec, innym  filozof. Bez 
w ątpienia przynależność danego o- 
sobnika do określonej grupy zawo
dowej można z dużym praw dopodo
bieństw em  ustalić na podstaw ie do
boru słów, zwrotów, porów nań i 
obrazów, jakim i się on posługuje w 
kolokw ialnej mowie, po sposobie je 
go argum entow ania, rozum ow ania i 
w nioskow ania. Poza tym  każde śro 
dowisko posiada um iejętność p rze
kształcania swoich doświadczeń, spo
strzeżeń, przedm iotów  codziennego 
użytku i narzędzi pracy — w sym 
bole, k tórym i się posługuje dla w y
rażenia różnych swoich duchowych 
doznań i przeżyć. Po prostu  każdy 
człowiek korzysta ze swojego śro
dowiskowego słow nictw a dla w y ra
żenia spraw  niew yrażalnych, k tóre 
go niepokoją, a niepokojąc, tw orzą 
wszelkiego rodzaju figury  stylistycz
ne, w pełni zrozum iałe dla ludzi, 
wśród których  żyje, p racu je i dzia
ła. Te w szystkie p rzesłanki um ocni
ły minie w  przelkonainiiu, że Jezus 
przez 'siedemnaście lat swojego u ta 
jonego życia pracow ał jako pracow 
ni jk ro lny — w  peiwnych okresach 
w  pasterstw ie — o czym świadczą 
'obrazowość i skarbiec leksykalny 
Jego przypowieści, k tórych  te m aty 
kę czerpał z p racy  na roli, z życia 
wiejskiego. Mało tego. Wszyisltlkie te 
czynności zatwiodowe, bąidź z dziedzi
ny p racy  na roli, bądź z pasterstw a, 
przekształcił w  sym bole o znacze
n iu  itrainiscendenltnym, których w ła 
ściwy sens niekiedy u jaw niał w ta
jem niczonym  uczniom. Tu pragnę 
zaznaczyć, że przez sym bol rozu 
m iem  każde pojęcie m ateria lne, k o n 
tro low ane naszym i zm ysłam i, po ję
cie, k tó re  będąc poza nam i oznacza 
pod pretek&tem swojego istn ienia 
coś, oo jest w  nais, w  duszy naszej,

w  atmlosferze podlegającej praw om  
nadzm ysłowego doznania. Gdyby J e 
zus by ł cieślą, język Jego przypo
wieści, Jego hiperbole, parabole, 
analogie i ca łe  obrazownicltwo Jego 
stylu, wzięte z innej konw encji śro
dowiskowej, byłoby zupełnie inne, 
w  innej kadencji byłoby u trzym a
ne, a  tym  isamym ksżtałt Jego sym 
bolów byłby zupełnie inny. W jed 
nej z przypowieści Jezus porów nał 
siebie do winnego krzewiu, a Boga, 
Ojica (swojego, do ro ln ika. To porów 
nan ie  niie było ‘przypadkowe, bo nile 
w  życiu Jezusa nie było przypadko
we ani też nie było figurą pceltycką 
stw orzoną bez pokrycia, dla chw i- 
lowelgo efektu. W tym  porów naniu 
tk w i nieposzlalkowy autentyzm  p rze
żyć poparty  dośiwiiaidczeniem iwino- 
groidnika hodującego pieczołowicie 
sw oją Winną latorośl. N ieomal w i
dzimy jego Poisltać pochyloną nad 
dojrzew ającym  gronem  .i palce do
tyka jące  je  (delikatnie, z ojcowską 
(miłością. Nie. Jezus z Nazaralthu w  
swoim  życiu ziem skim  nie był c ie
ślą. Gdyby nim  był, inaczej okre
śliłby swojego Ojca i inaczej okre
śliłby siebie samego.
Następnie Roman Brandstaetter za
stanawia się nad tym, co mówią 
Ewangelie i Ojcowie Kościoła o za
wodzie Jezusa. Uważa, że współcze
śni Jezusa wiedzieli o Jego pracy 
w rolnictwie i kojarzyli Jego osobę 
z tym zawodem. Świadczy o tym  
wypowiedź jednego z nich. Miano
wicie św. Jan Chrzciciel... posłużył 
się porównaniem Jego posłannictwa 
do trudu pracownika rolnego, któ
ry „mając w  swoim ręku wiejadło, 
oczyści swoje boisko, pszenicę zbie
rze do spichrza swojego, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym...”. Zdu
miewająca jest ta misja Mesjasza, 
robotnika rolnego, młócącego psze
nicę i mającego już wkrótce obja
wić się światu. Sw. Jan Chrzciciel 
nie nazwał Go po imieniu. Wie
dział, że mu nie wolno uprzedzać 
głosu Boga. Mesjańską tożsamość 
dyskretnie stwierdził tylko wskazu
jąc na Jego zawód.
Jako następny argument przema
wiający za jego tezą przytacza 
Brandstaetter scenę spotkania Marii 
Magdaleny ze zmartwychwstałym  
Jezusem (Jn 20:14—16). Przypu
szczenie Marii Magdaleny, że roz
mawia z ogrodnikiem, musiało — 
zdaniem autora — wynikać z ja
kichś konkretów, jak strój, narzę
dzie lub coś innego, co skojarzyło 
się jej z ogrodnikiem.
(..) Dlaczego więc Jezus zjaw ił się

M arii M agdalenie jako ogrodnik? Oo 
chlciiał .prizeiz fbo zadem onstrow ać? 
Dlaczego u k ry ł siwoją Boskość za 
obrazem  człowielka parającego  się 
Uprawą ziemi? Czyżby zm artw ych
w stały  Jezus, po raz  płielnwsizy z ja
w iając sfię żywemu człowiekowi, 
chciał objawić się w  majesltaicie sw o
jego ziemskiego zawodu, który  w y
pełn iał od chwili, gdy w czasie przez 
islebie wyznaczonym i ustalonym , 
pciriziuiciił p racę rolnego pracow nika, 
by rozpocząć inną upraw ę, upraw ę 
serc ludżkich? Czyżby chciał okres 
swojego utajonego i jawnego ży
cia zam knąć w jednym  sym bolu, 
przekazującym  sens Jego zbawczej 
m isji, wyrażtomej w  miłości Boga do 
ziemi? Nie chcę z tego epizodu snuć 
dalszych dcmylsłów na potw ierdza
n ie m ojej hipotezy o ziemskim za
wodzie Jezusa, ale p ragnę jedynie 
podkreślić ten  znam ienny faklt, że 
istanął On przed  zdum ioną M arią 
M agdaleną n ie z w iórem  za uchem  
— bo ta k a  była, jaik w iem y, w daw 
nym  Izraelu oznaka zawodu ciesiel
skiego — ale jako  ogrodnik, up ra- 
w iacz ziemi.
Słowo „cieśla” występuje w Ewan
geliach tylko dwa razy. Mateusz pi
sze o Jezusie jako synu cieśli, co 
nie stanowi dowodu, że i Jezus był 
cieślą. U Łukasza i Jana brak 
wzmianki o Jego zawodzie, nato
miast Marek wprost nazywa Jezu
sa cieślą. Jednakże druga wersja te
go tekstu, pochodząca z III wieku, 
podobnie jak Mateusz mówi o synu 
cieśli. Brandstaetter przytacza też 
wzmiankę św. Justyna Męczennika 
o ciesielskim zawodzie Jezusa, 
stwierdzając, że Justyn pisze o przy
puszczeniu współczesnych, a nie o 
fakcie pewnym i wiarygodnym.
(...) W szystkie te pozornie sprzeczne 
ze sobą w ersje można pogodzić za 
pomocą argum entacji, zgodlnej z ów
czesną obyczajowością żydołwtską. 
Otóż według zwyczajów żydowskich, 
k tórych  obraz znajdujem y w poza- 
bMiijinym piśm iennie1 tiwiie z epoki 
Chrystusow ej, ojciec kształcił w  za
wodzie, k tó ry  upraw iał, swojego sy 
na, w skutek  czego Istniały w  Izraelu 
redy  w ykonujące od pokoleń to sa 
mo rzemiosło. Nie odrzucając zatem  
w ersji św. Marika ainii tradycji, na 
k tóre pow ołuje się św. Justyn, są
dzę, że rzeczywiście Józef nauczył 
Chłopica ciesielskiego rzemiosła:, ale 
Jezus po przedwczesnej śm ierci sw o
jego opiekuna, gdy już n ie  było k o 
mu pom agać iw w arsztacie, porzucił 
ów zawód i począł najm ow ać się 
do p rac  rolnych. I tu  w yłania się
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zagadnienie na jważniieijisize. D lacze
go to  uczynił? Dlaczego zimiieniił p ro 
fesję, ikltóna cieislzyła siię wiel/kilm sza
cunkiem  w  Izraelu? Przecież cie- 
(sielstwio należało w  orwych czasach 
nie (tylko do zawodów wielce god
nych i poważanych, ale w edług T al
m udu i Midraisiziu p a ra li się nim  
przeide w szystkim  luidlzie m ądrzy i 
•uczeni. Podczas dyisputy na trudne 
temalty, gdy n ie um iano ich roz- 
sitirzygtnąć, jej uczestnicy zw ykli czę- 
slto móiwić: „A czy jest tu ta j cieśla, 
syn cieśli, k tó ry  mógłby nam  odpo
wiedzieć n a  to  py tan ie?” Dlaczego 
więc Jezus, porzuciwszy cieszące ,siię 
dłobirą sławą rzem iosło ciesielskie, 
(które zapew niało skrom ny, ale 
m niej więcej sta ły  zarobek, przez 
siedem naście la t swojego utajonego 
życia poświęcił się najem nej , p racy 
n a  roli, zawodowi źle płatnem u, w y
konyw anem u przez ludzi na jb ied 
niejszych.
Odlpowieidzi szukać należy w  posłan- 
n iatw ie Jezusa.
W dalszym ciągu opisuje Brand- 
steatter ciężką pracę najemnego ro
botnika rolnego i wypowiada się na 
temat powodów porzucenia przez 
Jezusa rzemiosła ciesielskiego i po
święcenia się pracy najemnej na 
roli.
Ciężka była dola pralcewniiikćw n a 
jem nych.
W edług jeidbej z przypowieści J e 
zusa, p racow nik  rolny otrzym yw ał 
jednego denara jako w ynagrodzenie 
za jeden dzień pracy. Była to zapła
ta  bardzo niska. A chociaż żydow
skie praw odaw stw o p racy  — jalk 
już o tym  wspom inałem  — weldług 
zgodnych opinii bibliisitów i egzege- 
tów  było najspraw iedliw sze ze w szy
stk ich  istniejących wówczas p ra w 
nych przepisów  o w ynagradzaniu  
pracow ników  najem nych, jednak 
ich położenie m aterialne było nadieir 
trudne. N iew ątpliw ie lepiej działo 
się rzem ieślnikom , zwłaszcza wy- 
kwaiiifilkowanym, chociaż n a  pew no 
n ie byli to  ludzie naw et średnio 
zamożni. Często i im  bieda z a ż e 
ra ła  do garnka, ale mim o to dale
ko im było do nędizy, k tóra doku
czała pracow nikom  najem nym , ro l
nym, pracującym  na dniówkę. Rze
m ieślnicy byli w  pew nym  sensie p a 
nam i swej woli. W ielu z nich m ia
ło swoje w arsztaty . O trzym yw ali za
m ów ienia np. n a  w yrób soch, jarzm , 
różnego rodzaju drew nianych im a
deł, uchw ytów  do łopat, m otyk itp. 
Jako  robotnicy w ykw alifikow ani 
pracow ali n a  w łasny rachunek, cho
ciaż n iekiedy w ynajm ow ali się i do

p rac najem nych, np. do w yrębu la 
sów. N atom iast . pracow nik  rolny, 
najem ny, najczęściej n iew ykw alifi
kow any, będąc pracow nikiem  sezo
now ym  — po  siewach, żniwach, w i
nobran iu  byw ał zw alniany z p racy  
i  pozostaw ał na łasce losu — m u 
sia ł pracow ać od wschodu do za
chodu słońca, a niekiedy naw et i 
dłużej, i  był przez cały czais n ie ja 
ko w łasnością pracodaw cy, k tóry  
wyznaczał m u  ilość i rodzaj zajęć, 
czas potrzebny na zm ówienie mo- 
idliltwy, n a  posiłek, n a  odpoczynek 
poldczas pracy. W prawdzie Talm ud 
•dokładnie określał czas pracy  i  w a
runki, n a  k tórych robotnicy rolni*, 
najem ni, mogli dłużej pracować, ale 
w  rzeczywistości w łaściciel m ajątku  
■obchodził te  przepisy w edług swej 
woli, naginając je  do potrzeby w ła
snych interesów . W  sum ie p raca  n a 
jem nego robotnika rolnego była m o
zolna-, w yczerpująca, pcmnicżona o 
jeszcze jeden, w cale nie obojętny 
ciężar, jakim  był subtropikalny k li
m at Palestyny (upały, cham  siny, 
u lew ne deszcze).

Mimo t»o Jezus po śm ierci Józefa 
porzucił zawód cieśli i począł p ra 
cować na chleb codzienny jako  na
jem nik  rolny. Uczynił to, ponieważ 
chciał pracow ać i żyć wśród1 ludlzi 
najuboższych, w grom adzie bezrol
nych, pokrzywdzonych, poniżonych, 
wyzyskiwanych, źle p ła tnych  i źle 
zarab ia jących  na życie w najitrud- 
niejszych w arunkach, dosłownie w  
pocie czoła, jak  było napisane w  
Kisięjdlze Gnesis. Chciał żyć w śro
do wilskiu pariasów , k tórzy  niczego 
nie posiadali poza w łasnym  potem, 
nędzą i s/iłą swoich rąk . T aka p raca  
była w  stylu Jezusowego posłanni
ctwa. S iedem naście utajonych lat 
Jego życia — to nieustanne do
św iadczanie biediy najemnikótw ro l
nych, tru d u  życia pasterskiego, to 
doświadczanie na sobie sam ym  
krzyw dy ludżkiej, to  zrdw nanie się 
z ludzką nędzą i biedą, z wydzie
dziczonymi, z dołami społecznymi, 
czekającym i na Mesjalsza Ubogich. 
U tajony czas Jezuisa był w ielkim  
czaisem Przygotow ania do świętego 
P osłannictw a ucieleśnionego Boga 
w śród ludzi.

Ale była jeszcze druga przyczyna, 
•dla k tórej Jezus porzucił rzemiosło 
ciesielskie i .pracował jako  najem nik  
r-oilny. Tą przyczyną by ła z i e m i a ,  
k tó ra  w  pojęciu każdego syna Iz ra 
e la  jest pojęciem  sikarallnym, wyo
brażającym  początek, egzystencję i 
koniec człowieka, trzy  etapy życia

ludzkiego uświęcone i ustalone roz
kazem  ,Boga. (...)
W edług Talm udu babiliońskiego K a- 
tubot Ilia  i M idrasz Genesis rabba  
r  odział 13 ziem ia jest ołtarzem  
Boga-, a żm udna upraw a że rn i wy
pełnieniem  obowiązków k ap łań 
skich. W ydaje mi się, że dla Jezusa 
p raca  na  ro li w  środcwisikiu b ied
nych najem ników, niecświeoonych 
am-ha-areców, ludzi pokrzyw dzo
nych, by ła — podobnie jak  chrzest 
w  wodach Jo rdanu  pod w yciągnię
tym i dłońmi Ja n a  Chrzciciela, po
dobnie jak  pokorne poddanie się 
kuszeniu szatana na pustyni, jeszcze 
jeidnym obowiązkiem ofiarnym , ja 
ki w ziął na sliefoie Bóg-Człowiek dla 
zaświadczenia przed ludźm i swojego 
prawdziwego, niepokalanego Czło- 
wleczeńisltwa,. A lbowiem „jalk żona 
jest uzupełnlieńieim mężczyzny, tak  
ziemia jeisit uzupełnieniem  człowie
k a ” — tw ierdzi tradyc ja  m ędrców  
żydowskich. Jezus chciał zadoku
m entować swój związek z ziemią. 
Bóg chciał być Synem  Ziemi. N aj
biedniejszym  z najbiedniejszych.
W ostatniej części artykułu prze
prowadza autor paralelę między 
Saulem, pierwszym królem Izraela, 
a Jezusem z Nazarethu, królem Ży
dów.
Saul, pierw szy król Izraela, został 
do działania pow ołany od pługa, 
gdy orał ziemię ojczystą. M isterium  
Boże zbudowane jest na zasadach 
nieubłaganej logiki i konsekwencji, 
i płynie w artk im  n u rtem  jak  rzeka 
podziemna, niew idzialna dla ludz
kiego oka. K oryto te j niewidzialnej 
rzeki, uk ry tej głęboko pod pow ierz
chnią naszej rzeczywistości, biegnie 
zakosami, m eandram i, se rpen tyna
mi, ale zawsze we w łaściwym  kie
runku  i nieom ylnie zm ierza do ce
lu, o którym  niewiele lub nic nie 
wiemy. W każdym  razie tylko tyle, 
ile Bóg z powodów ty lko Jem u  w ia
domych raczy odsłonić przed zdu
mionymi oczami człowieka. Nie jest 
przypadkiem , że pierw szy król Iz ra 
ela, Saul, k tóry  otw orzył królew ski 
cykl historii narodu w ybranego, był 
rolnikiem  idącym za pługiem, a o- 
sta tn i król Izraela, Jezus z N aza
re th u  — M elech H a-Jehudim  — R ex  
Judeorum  — Basileus ton  Ioudaion  
— był najem nikiem  rolnym , orzą
cym  ojczystą ziemię Galilei. Tym 
sposobem przez C hrystusow y pot, 
tru d  i pracę u tw ierdził się jeszcze 
raz n ierozerw alny związek Boga ze 
św iętą ziemią, z Jego ołtarzem , na 
k tórym  sam siebie ofiarow ał dla 
zbawienia całej ludzkości.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

0  W Zurychu trw ało  od 17 do 19 
grudnia 1982 sym pozjum  ekum enicz
ne, w  którym  uczestniczyli p rzedsta
wiciele Polskiej Rady Ekum enicznej, 
organizacji „Iustitia  et P ax ”, Kom i
sji C hary tatyw nej Episkopatu P ol
ski, Kościołów oraz ewangelickich
1 katolickich organizacji pomocy w 
Szw ajcarii. Podczas obrad om awiano 
etyczne problem y związane z udzie
laniem  pomocy. Ta spraw a pow inna 
być przedm iotem  stałego zaintereso
w ania Kościołów w Polsce, a także 
tych organizacji kościelnych, które 
udzielają Polsce pomocy. P rzedsta
wiciele szw ajcarskich organizacji 
pomocy poinform owali, że w n a j
bliższych m iesiącach zakończona zo
stanie pomoc w dotychczasowej fo r
mie, tzn. w postaci paczek żywnoś
ciowych. Zarazem  jednak  w yrazili 
gotowość finansowego w spierania 
konkretnych  projektów , których 
realizacja mogłaby spowodować 
wzrost produkcji żywności lub le
karstw . Uzgodniono, że następne 
sym pozjum  zwołane bęidJzie w  P ol
sce, praw dopodobnie w r. 1983. P ol
ską Radę Ekum eniczną reprezen to
wani: kls. prof, dr W itold B enedyk- 
tynowicz, ks. prof, dr Ja n  N iem 
czyk, doc. dr halb. Ja n  Anchimdiuk 
i A ndrzej Wojtowicz.

£  W miejscowości Goslar (RFN) od
była się pod koniec listopada ub. r. 
konsultacja K onferencji Kościołów 
Europejskich na tem at: „Pojednaw 
cza siła T rójcy Świętej w życiu Koś
cioła i św iata”. W śród 50 delegatów 
reprezentujących Kościoły w  20 k ra 
jach Europy W schodniej i Zachod
niej był także przedstaw iciel Polski 
— ks. superin tendent Adam Kucz
ma (metodysta). W dokum entach ro 
boczych, k tó re  m ają być p rzedsta
wione najbliższem u Zgrom adzeniu 
Ogólnemu KKE (planowanem u w r. 
1985), p rzebija troska, że mimo n ie
w ątpliw ego postępu w  dialogu cią
gle nie udaje się osiągnąć oficjalne
go porozum ienia w spraw ie in terko- 
m unii i uznania urzędów  kościel
nych. Spraw ą w ielkiej wagi są rów 
nież palące problem y współczesnego 
św iata — groźba zagłady n u k lea r
nej, rosnąca niespraw iedliw ość spo
łeczna i zakłócenie równowagi eko
logicznej. S ekretarz generalny dr 
Glen G arfield  W illiam s poinform o
wał, że jesienią 1984 r., praw dopo
dobnie we Włoszech, odbędzie się

III Europejskie Spotkanie E kum e
niczne przedstaw icieli KKE i Rady 
Konferencji Episkopatów  Europy. 
A ktualnie KKE zrzesza 125 Koś
ciołów praw osławnych, ew angelic
kich, anglikańskich i s tarokato lic
kich z 26 krajów  naszego kontynen
tu.

0  Zdaniem  kard . Jan a  W illebrand- 
sa, przewodniczącego w atykańskiego 
S ek reta ria tu  ds. Jedności C hrześ
cijan, ruch ekum eniczny wszedł w 
nowe stadium . Po w ieloletnich kon
sultacjach i rozmowach osiągnięto 
obecnie fazę, w której „trzeba pod
jąć konkretne decyzje”. To „nowe 
stadium ” jest jednak  zagrożone z 
jednej strony przez ludzi, którzy 
jedność kościelną pojm ują jako un i
fikację, a z drugiej strony przez lu 
dzi, którzy tę jedność chcieliby 
sprowadzić do wspólnej w alki p rze
ciw niespraw iedliw ości na świecie. 
K olejnym  niebezpieczeństwem  za
gradzającym  drogę do zjednoczenia 
Kościołów są wg kard. J. W ille- 
brandsa dwie różne tendencje w ło
nie chrześcijaństw a. P ierw sza ch a
rak teryzuje się „radykalnym  pesy
m izm em ” wobec rzekomo bezowoc
nych sta rań  o stw orzenie spraw ie
dliwszego św iata. G rupa tak  m yślą
cych ludzi uważa, że pod tym  w zglę
dem zawiódł także Kościół. Inna 
grupa k ieruje wzrok tylko na p rzy 
szłość i zapom ina o teraźniejszości, 
podczas gdy trw a łą  wspólnotę moż
na osiągnąć jedynie w tedy, gdy w al
kę z niespraw iedliw ością w świecie
1 w alkę w  im ieniu C hrystusa uzna 
się za dwa aspekty  tej samej sp ra 
wy.

0  W 1983 r. rozpocznie się nowa 
tu ra  leuenberskich rozmów dok try 
nalnych między Kościołami lu te rań - 
Skimi, reform ow anym i i ewangelie - 
ko-unijnym i w Europie. Ustalono, 
że rozmowy doktrynalne będą kon
tynuow ane w  czterech grupach: po
łudniow oeuropejskiej (zagadnienie 
chrztu), kopenhaskiej (urząd kościel
ny), am sterdam skiej (znaczenie 
czynników niedogm atycznych dla 
ekum enicznego konsensu dok trynal
nego), berlińskiej (k ry teria  ustosun
kow ania się Kościołów do dokum en
tu  SRK „Chrzest — E ucharystia — 
U rząd”).

O  Zw ierzchnik A m erykańskiego 
Kościoła Lutera'hskiego i w icepre
zes ŚFL bp David P reus został

przy ję ty  10 grudnia 1982 przez p a 
pieża Jan a  Paw ła II w W atykanie. 
G łównym tem atem  35-minutowej 
rozmowy pryw atnej były w yniki 
obrad ostatniego posiedzenia P rezy
dium  M oskiewskiej K onferencji Po
kojowej Przedstaw icieli Religii, k tó 
re odbyło się pod koniec listopada 
1982 r., sy tuacja  w Polsce oraz sto
sunki ekum eniczne między kato li
kam i i lu teranam i w USA. Bp D. 
Preus wchodził w skład delegacji 
Światowej Rady Kościołów, k tóra w 
lu tym  1982 r. odwiedziła Polskę.

Z K R A J U
0  Od 4 do 8 październ ika luib.r. p rze
byw ała w Polsce kilkuosobowa de
legacja farm erów  z Iowa, najbo
gatszego pod względem rolniczym 
stanu USA. W izyta w Polsce do
szła do skutku dzięki św iatowej o r
ganizacji protestanckiej W orld Vi
sion In ternational, k tóra zaintereso
w ała środowisko farm erów  am ery
kańskich dostarczaniem  paszy dla 
polskiego drobiu. Delegacja przepro
wadziła rozmowy z przedstaw iciela
mi PRE, M inisterstw a Rolnictwa i 
G ospodarki Żywnościowej oraz 
związku Hodowców i P roducentów  
Drobiu. K om isja K oordynacji Pom o
cy PRE od dłuższego czasu zabie
gała o tego rodzaju dostawy, w i
dząc w nich możliwość zaopatrze
nia społeczeństwa polskiego w drób 
d jego przetw ory. Delegacja fa rm e
rów zadeklarow ała przekazanie 20 
tys. ton kukurydzy i 5 tys. ton soi. 
Pierw sze transporty , jak  zapewnił 
dyrektor W orld Vision In terna tio 
nal na Europę, ks. dr Ralph S. 
H am burger, który towarzyszył de
legacji fairmeirów, 'spodziewane isą ijiuż 
w  połowie grudhia. Da/ry te p rze
kazane zostaną za pośrednictw em  
PRE rolnikom  i hodowcom drobiu 
należącym  do różnych Kościołów 
zrzeszonych w PRE i do Kościoła 
rzym skokatolickiego, jak  również 
członkom Związku Hodowców i 
P roducentów  Drobiu.
#  U progu 500 rocznicy urodzin 
M arcina L u tra  katedra teologii ek u 
menicznej wydziału teologicznego 
A kadem ii Teologii K atolickiej w 
W arszawie zorganizowała 9 i 10 XI 
82 sym pozjum  „M arcin L uter w  
refleksji ekum enicznej”. O tw arcia 
symjpoizjjum dolkomali refkitoir ATKIkis. 
prof. Remigiusz iSobański i ks. bp 
— W ładysław  Miziołek, w iceprze
wodniczący Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu. Podczas dwudniowej 
sesji w ysłuchano 9 referatów , k tó
re wygłosili referenci z Polski, RFN
1 NRD, katolicy i luteranie. N abo
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żeństwu ekum enicznem u, jakie od
było się z tej okazji, przewodniczył 
ks. Ja n  W alter, senior diecezji w a r
szawskiej Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego.

0' 2 grudnia 1982 odbyło się kolej
ne posiedzenie powołanej w  r. 1977 
Podkom isji ds. Dialogu Polskiej R a
dy Ekum enicznej i K om isji Episko
patu  ds. Ekum enizm u. Zebranie po
święcono dalszemu zaznajam ianiu 
się ze stanem  praw nym  i p rak tyką  
m ałżeństw  m ieszanych stosowaną 
w  Kościołach członkowskich PRE. 
Tym razem  ks. Bogdan T randa zre
ferow ał punk t widzenia Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego. W y
słuchano też re fera tu  ks. doc. dr. 
hab. Edm unda Przekopa z K atolic
kiego U niw ersytetu Lubelskiego na 
tem at: „M atrim onium  m ixta w
schem atach nowego praw a m ałżeń
skiego”. Ponadto strona katolicka 
poinform owała, że zakończyła n ie
dawno, trw ający  od kilku  lat, d ia
log dw ustronny z w szystkim i człon
kowskim i Kościołami PRE na te 
m at wzajem nego uznania sak ram en
tu  chrztu.

0 W K urii M etropolitalnej w W ar
szawie odbyło się 15 grudnia 1982 
XVII Ogólnopolskie Spotkanie E ku
meniczne Duszpasterskie, którem u 
przewodniczył bp W ładysław  Ję- 
druszczak z Drohiczyna. Głównym 
tem atem  spotkania, w  którym  ucze
stniczyli diecezjalni referenci ds. eku- 
meniizmu i idlusizpaisiterze p r  a-ciuj ąc y w 
tych okręgach, gdzie żylje większa 
licziba chiriześeiijain nierizymiskokato- 
lickich, były izaigadinietnda ekum enicz
ne w duszpasterstw ie parafialnym . 
N a olbrady zaprolsizooo p rzedstaw i
ciela Polskiej Rady Ekum enicznej, 
dr K arola K arskiego, k tó ry  przed
staw ił suigelstiie ma telmat regiionalneij
1 lokalnej w spółpracy oddziałów 
PRE z Kościołem katolickim . W y
stąpienie dir. K. K arskiego w yw oła
ło ożywioną dyskusję, podczas k tó 
rej pcirusizono w.iele problem ów  
utrudniających harm onijną w spół
p racę  międlzy kato likam i a  chrze
ścijanam i innych wyznań.

0 Polski Kościół C hrześcijan B ap
tystów  obchodził w  ubiegłym roku  
jubileusz 125-lecia działalności na 
ziemiach polskich. W r. 1982 m iała 
miejsce nie notow ana od kilku  la t 
w  tym  Kościele liczba ochrzczonych 
w w ieku dorosłym. B uduje się domy 
zborowe w Katowicach, Chełm ie i 
Elblągu, w G dańsku przebudow uje 
się kaplicę, a w Lublinie o tw arto

pod koniec r. 1982 dom zborowy. Z 
domu opieki w  B iałym stoku korzys
ta 35 em erytów . W Sem inarium  Teo
logicznym, k tórym  k ieru je  ks. K on
stan ty  W iazowski, do przyszłej p ra 
cy przygotow uje się 14 alum nów, po
nadto 2 stud iu je w Chrześcijańskiej 
A kadem ii Teologicznej, 2 innych za 
granicą (Riischlikon k. Zurychu, 
Hamburg).

0  K om isja C hary tatyw na Episko
patu  Kościoła Rzymskokatolickiego 
gościła od 15 do 18 listopada 1982 
delegację K om itetu Pomocy dla 
Polski z Kościoła Rzym skokatolic
kiego w H olandii (bp J. Bluyssen, 
H. van de L aar i D. Dolman). Goś
cie odwiedzili Polską Radę Ekum e
niczną i spotkali się tam  z bp. Zdzi
sław em  T randą, zw ierzchnikiem  
Kościoła Ew angelicko-Reform ow a
nego, ks, Zdzisławem  Paw likiem , 
sekretarzem  PRE i przew odniczą
cym  Komisji K oordynacji Pomocy, 
oraz dr. K arolem  K arskim , zastęp
cą kierow nika W ydziału K ontaktów  
Zagranicznych i P rasy . Tem atem  
rozmowy były m.in. form y i zakres 
działania Kom isji Koordynacji Po
mocy PRE oraz jej w spółpraca z 
Kom isją C hartatyw ną Episkopatu. 
Goście interesow ali się rówież 
szerszymi kontak tam i ekum enicz
nym i, obejm ującym i nie tylko w spół
działanie charytatyw ne. Delegacji 
holenderskiej tow arzyszył am basa
dor K rólestw a H olandii w  Polsce, 
J.L. van der Kun.

0 Od 30 listopada do 1 grudnia 1982 
gościł w  W arszawie dyrektor A ka
demii Ewangelickiej z B erlina Za
chodniego dr F ranz von H am m er
stein oraz prof, dr N orbert Weber. 
Ich przyjazd m iał na celu omówie
nie w spółpracy z PRE i z insty
tucjam i naukow ym i, zajm ującym i 
się prob lem atyką historyczną i ży
dowską. Goście przeprow adzili roz
mowy w PRE, w  Żydowskim In 
stytucie H istorycznym  oraz w Pol
skiej Akadem ! Nauk.

0 Z inform acji otrzym anych od 
Brytyjskiego i Zagranicznego To
w arzystw a Biblijnego w  W arszawie 
w ynika, że ostatnio w yraźnie w zros
ło zainteresow anie Pism em  świętym. 
N aw et dw u- i trzykro tny  wzrost 
cen Biblii, spowodowany ^wielką 
zwyżką kosztów drukarskich , nie 
zaham ow ał tego trendu . Tow arzyst
wo B iblijne zaopatru je w  Biblie za
równo Kościoły, jak  też indyw idual
ne osoby a także ośrodki polonijne 
na świecie. W r. 1982 w ydrukow ano

160 tys. egz. Biblii, 85 tys. egz. No
wego T estam entu i 100 tys. egz. 
Ewangelii. Dużą popularnością cie
szy się Nowy Testam ent z ilu s tra 
cjami, k tóry  ukazał się już w  kilku  
nakładach. Dobiega końca praca nad  
tzw. dynam icznym  przekładem  No
wego Testam entu. Dotąd ukazały się 
Ewangelie. W r. 1981 Towarzystwo 
B iblijne w spółpracując z Insty tu tem  
Niewidomych w W arszawie w ydało 
22 tys. kaset z nagran iam i Ewen- 
gelii. Edycja cieszyła się tak  w ielka 
popularnością, że w r. 1982 nakład  
powtórzono. W księgarni Tow arzys
tw a Biblijnego (W arszawa, Nowy 
Świat 40) można nabyć całą Biblię 
lub jej części w tłum aczeniu na 80 
języków. Z możliwości te j korzysta
ją chętnie m. in. m isjonarze kato 
liccy, udający się do pracy w Azji 
lub Afryce. 12 w rześnia 1982 r. P o l
skie Radio nadało audycję pośw ię
coną działalności Tow arzystw a Bi
blijnego, h istorii polskich p rzek ła
dów oraz istocie i roli P ism a św ię
tego. W grudniu  natom iast nadano 
spraw ozdanie z uroczystości jub ileu 
szowych Biblii G dańskiej.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0 27 i 28 listopada 1982 p ara fia  e- 
w angelicko-reform ow ana w  Zelowie 
obchodziła swe święto. Jego datę 
wyznaczyło w ydarzenie sprzed 30 
lat — ordynacja i w prow adzenie w 
urząd duchownego tego zboru, ks. 
Zdzisława Trandy, obecnego b isku
pa Kościoła. Do uroczystości te j zbór 
przygotow yw ał się od dawna. Była 
to dobra okazja, aby przeprow adzić
1 zakończyć rem otny obu plebanii, 
uporządkować otoczenie i wykonać 
inne tego typu  prace.

Licznie przybyli goście przyjęci zo
stali z w ielką serdecznością i gościn
nością, z jak iej znani są członkowie 
zboru zelowskiego. W ładze Kościoła 
reprezentow ał prezes K onsystorza 
Jan  Baum. Obecne były również de
legacje parafia lne  z W arszawy, Ło
dzi, Kucowa, Żychlina i Żyrardow a. 
Przyjechało także w iele osób z d ia
spory, a w śród nich byli parafian ie 
zelowscy, którzy opuściwszy Zelów 
przed laty  w poszukiw aniu pracy, 
żyją odtąd bądź w rozproszeniu, 
bądź w środow isku reform ow anym  
w innych miejscowościach. Radoś
cią napaw ała duża liczba m łodych i 
bardzo młodych ludzi uczestniczą
cych zarówno w  nabożeństw ach, jak  
i w im prezach tow arzyszących św ię
tu  zboru.
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Podczas uroczystego nabożeństw a 
niedzielnego, połączonego z sa k ra 
m entem  W ieczerzy Św iętej, kazanie 
okolicznościowe wygłosił ks. Je rzy  
Stahl. N akreśliw szy kró tko  najw aż
niejsze fak ty  z życia ks. bp. Z. 
T randy i jego pracy  w  Kościele, 
mówca przypom niał, że zbór zgro
m adzony w  św iątyni z okazji tak  
szczególnej, jak  30-letnia służba 
duszpasterska sługi Słowa Bożego, 
musi tę  uroczystość obchodzić w ta 
ki sposób, jak i przystoi chrześcija
nom w yznania reform owanego, to 
znaczy oddając cześć i uw ielbienie 
nie drogiem u człowiekowi i m iłem u 
bratu , ale sam em u Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynem u. Bogu dziękujem y 
za życie i tru d  pracy  naszego Bis
kupa, Boga prosim y, aby zechciał 
nadal błogosławić i chronić nasz Ko
ściół, a ziemskiego przew odnika, ja 
kiego m u wyznaczył, n ieustannie o- 
bdarzał m ądrością, mocą i w rażli
wym sum ieniem , bo dzięki tym  d a 
rom będzie on um iał rozróżniać w o
lę P ańską od woli ludzkiej, będzie 
słyszał głos Boga pośród głosów 
św iata, będlziie w ybierał drogi Boże 
tak, iż naw et w  najtrudniejszych  
czasach i sytuacjach * pozostanie 
w ierny Ewangelii Chrystusow ej. K o
ściół zaś, patrząc na postępow anie 
swego przewodnika, na jeg'. w iarę 
i odwagę, zbliżać się będzie coraz 
bardziej do Jezusa C hrystusa, aż u- 
wolniony od obaw, lęku  i słabości 
zawierzym y Mu całkowicie swój los. 
Wiele m iejsca podczas nabożeństw a 
zajm owały pieśni o tem atyce dzięk
czynnej i ewangelizacyjnej, w ykony
wane przez cały zbór, przez m iejsco
wy chór oraz przez zespół „Deode- 
cym a” z Górnego Śląska. Solo śpie
w ała pan i pastorow a G ryniakow .

Bezpośrednio po nabożeństw ie n a 
stąpiła uroczystość otw arcia i poś
więcenia nowej sali lekcyjnej, p rze
znaczonej dla dzieci ze Szkoły N ie
dzielnej.

Po południu  (podolbnie jaik poprzed
niego dnia) odbył się kilkugodzinny 
koncert zespołu „Deodecyma”, połą
czony z ewangelizacją prowadzoną

przez członków zespołu. W arto od
notować zarówno ku ltu rę  muzyczną 
zespołu i wysoki poziom w ykonania 
utw orów  (ciekawa instrum entaliza
cja i aranżacje, czyste głosy, dobra 
dykcja), jak  też zaangażowanie 
wszystkich tych młodych ludzi w 
spraw ę głoszenia Ewangelii.

Wieczorem w sali p a ra fia ln e j. zgro
madziło się wiele osób, k tóre p ra 
gnęły osobiście złożyć życzenia ks. 
bp. T randzie z okazji jego 30-letniej

służby duszpasterskiej. Było wiele 
kw iatów  i prezentów . K ilka godzin 
ludzie spędzili na serdecznych, bez
pośrednich rozm owach przy stole. 
Dla w ielu z nich była to rzadka o- 
kazja spotkania się z ta k  liczną 
grupą współwyznawców, zasięgnię
cia u nich porady, u tw ierdzenia się 
we w łasnej tożsamości w yznaniow ej 
i w  słusznym  wyborze niełatw ej 
przecież drogi, jaką m a przed sobą 
chrześcijanin, k tóry  chce pozostać 
w ierny swem u M istrzowi.

Kalendarz
nabożeństw radiowych Kościołów członkowskich Polskiej Rady 

Ekumenicznej na rok 1983
1. 2 stycznia
2. 16 stycznia
3. 6 lutego

4. 20 lutego
5. 6 marca
6. 20 marca
7. 1 kwietnia
8. 3 kwietnia
9. 17 kwietnia

10. 1 maja
11. 8 maja
12. 12 maja

13. 15 maja
14. 22 maja

15. 2 czerwca

16. 5 czerwca
17. 19 czerwca
18. 3 lipca
19. 17 lipca
20. 7 sierpnia
21. 21 sierpnia
22. 4 września
23. 18 września
24. 2 października
25. 16 października
26. 31 października

27. 6 listopada
28. 20 listopada
29. 4 grudnia
30. 18 grudnia
31. 24 grudnia

32. 25 grudnia

niedziela 
niedziela 
niedziela 

(Światowy Dzień
Kościoła Baptystów) 

niedziela 
niedziela 
niedziela 

Wielki Piątek 
Wielkanoc 
niedziela 
niedziela

Wielkanoc prawosł. 
czwartek

(Wniebowstąpienie)
niedziela
niedziela

(Zesł. Ducha Sw.) 
czwartek 
(Boże piało) 
niedziela

poniedziałek 
(Święto Reformacji) 

niedziela
tt

»»

»»

piątek
(Wigilia Boż. Narodź.) 

sobota
(I Święto Boż. Narodź.)

Kościół Metodystyczny 
Kościół Prawosławny 
Kościół Baptystów

Zjedn. Kościół Ewang. 
Kościół Polskokatolicki 
Kościół Mariawitów  
Kościół Ewang.-Augsb. 
Kościół Ewang.-Ref. 
Kościół Baptystów  
Zjedn. Kościół Ewang. 
Kościół Prawosławny 
Kościół Polskokatolicki

Kościół Ewang.-Ref. 
Kościół Metodystyczny

Kościół Mariawitów

Kościół Ewang.-Augsb. 
Kościół Prawosławny 
Kościół Baptystów  
Kościół Polskokatolicki 
Kościół Ewang.-Ref. 
Kościół Mariawitów  
Kościół Metodystyczny 
Zjedn. Kościół Ewang. 
Kościół Prawosławny 
Kościół Baptystów  
Kościół Ewang.-Augsb.

Kościół Ewang.-Ref. 
Kościół Metodystyczny 
Kościół Polskokatolicki 
Kościół Ewang.-Augsb. 
Kościół Mariawitów

Zjedn. Kościół Ewang.
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