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CO WY NA ТО? CO W NUMERZE?
Skoro jest tak dobrze...

Trudny problem rozszerzania się narkomanii w naszym kraju przestał być 
tematem tabu. Więcej uwagi poświęcają mu środki masowego przekazu, 
w tym także telewizja, która wprowadza na antenę programy o „Mona- 
rze” i przedstawia filmy, nieraz wstrząsające, które ukazują dramat mło
dych ludzi uzależnionych od narkotyków i tragedię ich rodzin. Wydawać 
by się mogło, że coś się wreszcie w tej dziedzinie „ruszyło”. Ale czy jest 
tak rzeczywiście? „Ruszyło się” bez wątpienia w sferze propagandy, na
tomiast sfera konkretnych działań profilaktycznych i leczniczych pozo
staje nadal ugorem, który uprawia jedynie garstka zapaleńców. Sporo 
się mówi i pisze o „walce z narkomanią”, podobnie zresztą jak o „walce” 
z kalectwem, alkoholizmem i paru jeszcze innymi bolesnymi problemami 
społecznymi. Z alkoholizmem na przykład „walczy się” u nas od bardzo 
dawna, a skutki...? Wygląda na to, że ten niefortunny termin jest swego 
rodzaju kamuflażem, a cała „walka” działalnością pozorowaną, toczoną 
głównie w dziedzinie słów i pobożnych życzeń, nie zaś konkretnych czy
nów przynoszących dobry skutek.
Kwestia nazewnictwa jest jednak w tym felietonie sprawą marginesową. 
Dziś chcemy zwrócić uwagę Czytelników na dwa inne aspekty „walki 
z narkomanią”. Otóż zastanawia pewna prawidłowość dająca się zauwa
żyć w programach telewizyjnych poświęconych tej kwestii. Tak się bo
wiem składa, że wystąpienia Marka Kotańskiego i innych osób zaanga
żowanych w profilaktykę i leczenie narkomanów, dyskusje lub filmy 
związane z tą problematyką nasza telewizja nadaje bądź o bardzo póź
nych porach, bądź też tylko w drugim programie, mającym znacznie 
mniejszy zasięg, bądź też — д jedno, i drugie. Przy tym niemal regułą 
jest, że w tym samym czasie emituje się na innym kanale atrakcyjny 
program, dość skutecznie konkurujący z niewesołą rzeczywistością przed
stawianą w audycji programu równoległego. Taka polityka programowa 
powoduje, że zmniejsza się krąg odbiorców tych audycji, ą spośród ich 
adresatów eliminuje się praktycznie dzieci i młodzież. Powstaje zatem 
wrażenie, że także w tym wypadku są to działania pozorowane, miesz
czące się w sloganie „walki z...”, nie zaś dobra robota, w wyniku której 
ma nastąpić lepsze uświadomienie społeczeństwa i uczulenie go na pierw
sze objawy narkomanii w najbliższym środowisku.
Druga sprawa, którą chcemy zasygnalizować, dotyczy środków przezna
czonych na zapobieganie narkomanii i leczenie ludzi uzależnionych. Jak 
wynika z wypowiedzi Jerzego Urbana, rzecznika prasowego rządu, nie
prawdą jest „jakoby fundusz zapobiegania narkomanii został zmniejszony 
z 7 |mld do 300 min złotych. Siedem miliardów — wyjaśnił rzecznik — 
to kwota hipotetyczna i maksymalna. Ustawa przewiduje bowiem two
rzenie funduszu w wysokości nie p r z e k r a c z a j ą c e j  1 proc.  
w p ł y w ó w  ze s p r z e d a ż y  h l k o h o l u .  ; W tym roku na rzecz 
zapobiegania narkomanii przeznaczono 2,2 mld zł i praktycznie wszystkie 
wnioski o dofinansowanie działań profilaktyczno-leczniczych zostały zaak
ceptowane” (Podkr. nasze; cyt. za „Życiem Warszawy* z dn. 29 VIII1986, 
nr 201, s. 6).

W związku z przypadającą w tym 
roku 450 rocznicą Reformacji w Ge
newie poświęcamy tej sprawie spo
ro miejsca w tym numerze, druku
jąc blok materiałów związanych z 
uroczystościami, jakie miały miej
sce w tym mieście w maju. I tak, 
kazanie na s. 4 Cena nowego cudu 
(tytuł od redakcji), autorstwa ks. 
Henry Mottu, wygłoszone zostało 
podczas nabożeństwa inaugurujące
go Międzynarodowe Forum. Spra
wozdanie z przebiegu uroczystości 
komemoracyjnych, napisane przez 
ich dwóch uczestników — ks. Bog
dana Trandę i Wojciecha Karpiń
skiego — nosi tytuł Post tenebras 
lux i zamieszczone jest na s. 5. W 
Genewie przedstawiciel redakcji 
spotkał się z ks. Alanem Boesakiem. 
Treść ich rozmowy Czytelnicy po
znają z wywiadu zamieszczonego 
na s. 9.

Sprawom Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego poświęcone są jeszcze 
dwa inne artykuły: na s. 10 Wło
dzimierz Zuzga pisze Jeszcze raz o 
ordynacji kobiet, a na s. 14 zamie
szczamy sprawozdanie z posiedzenia 
Komitetu Europejskiego Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych, 
który obradował w Warszawie w 
sierpniu tego roku.

Problematyce ekumenicznej poświę
cony jest, ostatni już, odcinek cyklu 
Szalom (s. 15) i bardzo obszerny 
Przegląd ekumeniczny.

Sprawy społeczne obecne są w 
dwóch tekstach: na sąsiedniej szpal
cie, w rubryce Co Wy na to?, jesz
cze raz powracamy do problemów 
zapobiegania narkomanii w Polsce, 
a na s. 12 Andrzej Dębski w arty
kule Szczególne dni snuje refleksje 
z pozycji człowieka, który złożony 
chorobą znalazł się w szpitalu.

W wypowiedzi tej rzucają się w oczy dwie kwestie:

1) podobnie jak na „walkę z alkoholizmem”, tak i na ratowanie ludzi 
przed narkomanią rząd przeznacza określony procent wpływów uzyski
wanych ze sprzedaży alkoholu. Im zatem większe spożycie alkoholu, tym 
wyższy fundusz zapobiegania narkomanii. Nie jest to, naszym zdaniem, 
szczęśliwe rozwiązanie, kiedy nakłady na tę działalność będą zależne od 
ilości spożytego alkoholu.
2) Okazuje się też, że z sytuacji w dziedzinie zapobiegania i leczenia nar
komanii powinniśmy być zadowoleni. Funduszów na ten cel nie brak, su
ma 2,2 mld złotych pokryje zapewne wszystkie potrzeby. Będziemy więc 
mieli wystarczającą liczbę oddziałów odwykowych i rehabilitacyjnych, 
przeszkolony personel itd. itd. Bo jakże inaczej można zrozumieć sformu
łowanie rzecznika rządu, „że praktycznie wszystkie wnioski o dofinanso
wanie działań profilaktyczno-leczniczych zostały zaakceptowane”??? 
Nieodparcie nasuwa się więc pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego 
jest tak źle?

Ponadto drukujemy dwa listy od 
Czytelników (s. 18), jak zwykle
Wśród książek (s. 19) i wykaz Ksią
żek nadesłanych (s. 20).

N A S Z A  O K Ł A D K A :

„Krzyż Pięćdziesiątnicy” zapro
jektowany i wykonany w sre
brze przez Gilberta Albert z 
okazji 450-lecia Reformacji w  
Genewie
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KS. HENRY MOTTU

Cena nowego cudu

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na 
wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i mło
dzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny; nawet 
na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego 
i prorokować będą.
I uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, (krew 
i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w 
krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony 
będzie”.

Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie,

Ostatniej niedzieli w katedrze św. Piotra wie
lu z nas brało udział w nabożeństwie inaugura
cyjnym i słuchało relacji Dziejów Apostolskich 
o Pięćdziesiątnicy. Dziś, podczas otwarcia Mię
dzynarodowego Forum *, pragnę, abyśmy skon
centrowali się specjalnie na proroctwie Joela, 
które apostoł Piotr przytacza na początku swe
go zwiastowania. Do prawdziwie reformowanej 
tradycji należy powoływanie się na Stary Te
stament w celu zrozumienia chrześcijańskiego 
posłannictwa w całej jego historycznej głębi. 
Tak właśnie czyni apostoł Piotr, gdy to, co wy
darzyło się w Jerozolimie, wyjaśnia w świetle 
słów proroka (...)

Jak Jezus otworzywszy księgę Izajasza w syna
godze w Nazarecie stwierdził: „Dziś wypełniło 
się to Pismo w uszach waszych”, tak Pięćdzie
siątnica oznacza nowy początek, fundament i 
święto odnowienia Przymierza. Można rzeczy
wiście mieć wrażenie, że żyje się w rozstrzyga
jącym kairos (czasie), kiedy wszyscy — męż
czyźni i kobiety — w końcu rozumieją się wza
jemnie, i to każdy we własnym języku. Te 
„ostateczne dni” — wyjaśniła Kalwin w Komen
tarzu do Dziejów Apostolskich — oznaczają 
^wypełnienie czasów”, to zaś z kolei oznacza, 
że „prawidłowe funkcjonowanie Kościoła (inny
mi (słowy jego nieustająca służba) polega na ob
jawianiu Chrystusa”. Tak więc Duch jest tą si
łą, która pochodząc od Boga, a nie z ludzkich 
wyobrażeń, objawia Chrystusa pośród naszej 
rzeczywistości: ludzie wreszcie rozumieją się 
wzajemnie, prawdziwie się ze sobą porozumie
wają, pomieszanie języków z czasów wieży Ba
bel przemienia się w zadziwiającą harmonię.

☆

Zbyt często zapomina się, że reformatorzy mie
li poczucie, iż żyją w czasach ostatecznych. Nie 
tylko oczekiwali na pełne objawienie Ducha, ale 
byli także świadkami prawdziwie nowego stwo-

Dz. 2: 17—21

rżenia, w którym nowi ludzie, ludzie świeccy, 
dorastali do przemienienia świata dzięki odkry
ciu wiary we własne siły. (...) Na ich oczach 
upadał stary świat i rodził się nowy.

„I prorokować będą...” Ta służba prorocka nie 
będzie przywilejem niewielu szczęśliwców, ale 
wszystkich: synów i córek, młodzieńców i star
ców, sług i służebnic. Wszyscy oni będą mieli 
widzenia i sny. Odtąd wszelka dyskryminacja 
ze względu na płeć, wiek, rasę i pozycję spo
łeczną zostaje zniesiona. Pięćdziesiątnica ozna
cza, że wszelka dyskryminacja jest odrzucona 
nie tylko w teorii, ale w praktyce! Gdzie ogra
niczenia ze względu na płeć, wiek, przynależ
ność społeczną lub kolor skóry są przezwycię
żane, tam panuje Duch Chrystusa, Duch wol
ności. Żadne uprzednie ograniczenia nie liczą 
się wobec powszechnego zesłania Ducha „na 
wszelkie ciało”, tego Ducha, który nie należy 
do nas, jak jakiś przedmiot, bo jest Duchem 
Bożym: „mó j Duch”! Zdumiewające poselstwo 
wyzwolenia! (...)

Posłuchajmy słów Kalwina, który pisze w 
swym komentarzu, co następuje: „Ci, którzy 
ośmielają się twierdzić, że zwykli, prości chrze
ścijanie nic nie wiedzą o Bogu, są niegodziw
cami, świętokradcami i wrogami Ducha Świę
tego: ponieważ On nie tylko uznaje (akceptuje) 
ludzi, kobiety i mężczyzn, młodych i starych, 
ale wyraźnie powołuje ich”.

Czy my, w stopniu jaki od nas izależy, jesteśmy 
wrogami czy przyjaciółmi Ducha Świętego? Czy 
jako Europejczycy nie spłaszczamy wszelkich 
wizji i po prostu — siedząc w wygodnych fo
telach — krytycznie odnosimy się do budzą
cych się wizji i aspiracji naszych braci i sióstr

* Są to fragmenty kazania wygłoszonego 20 maja br. 
przez przewodniczącego Międzynarodowego Forum w 
Genewie, podczas nabożeństwa odbywającego się w 
ramach uroczystości 450-lecia Reformacji genewskiej.
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z Trzeciego Świata? Czarni z Ameryki i z Afry
ki często wyrażali swą nieufność mówiąc: „Bia
li mają Księgę, my mamy Ducha”. Zaiste, nie
bezpieczny to podział, ale czyż nie jesteśmy tu 
po to, aby raz na zawsze położyć temu kres, 
goić rany spowodowane zarówno kulturowymi, 
jak i politycznymi podziałami, połączyć nasze 
różne charyzmaty, tak aby dążenie w słowach 
i czynach do prawdziwego wyzwolenia mogło 
ujawnić się w naszych czasach? Kościół sforma
lizowany, bez szerokich planów i wizji przysz
łości dusi się sam w sobie, natomiast Kościół 
bez zdrowej myśli, bez teologii, będzie zjawis
kiem jedynie chwilowym. Z tego wynika, że 
ani tłumienie Ducha, ani pomniejszanie roli 
Księgi nie jest drogą właściwą, lecz takie wy
jaśnianie tego, co dzieje się w życiu ludu Bo
żego, aby świat uwierzył.
„Ekumeniczność” naprawdę nie oznacza po 
prostu jedności chrześcijan, lecz jedność ludzi 
pochodzących z „każdego narodu pod niebem”. 
Co w takim razie z problemem już nie tylko 
przemiany Kościoła, ale i świata — tak wyraź
nie nieobecnym w naszych kościelnych deba
tach? O tym mówią dalsze słowa naszego tek
stu (w. 19—21).

☆

Czym jest „dzień Pański”? Kiedy przyjdzie? 
Jaki przybierze kształt? Tutaj znowu chcę się 
powołać na zdanie Kalwina: ten dzień — mówi 
on — nie odnosi się do wcielenia Jezusa ani 
do chwalebnego zmartwychwstania, ale „moim 
zdaniem prorok pod tym pojęciem rozumie peł
nię Królestwa Jezusa Chrystusa. Prorok nie 
precyzuje jakiegoś szczególnego dnia, ale uwa
ża, że rozpoczyna się on wraz z początkiem gło

szenia Ewangelii i trwa aż po ostateczne zmar
twychwstanie”. Innymi słowy: „dzień Pański” 
nie może być rozumiany w sensie czasowym, 
jak gdyby był określony przez kalendarzową 
datę, ale w sensie nieograniczonej przestrzeni 
chrystologicznej.
Pięćdziesiątnica inauguruje nowe czasy, które 
już się rozpoczęły, aby ujawnić się tam — w 
niebie, i tutaj — na ziemi przez niezwykłe zna
ki i cuda (...). Nie mają one w sobie nic z fan
tazji. Są znakami danymi tu „na dole, na zie
mi”, na świadectwo, że nadeszły nowe niebio
sa i nowa ziemia. Są one świadectwem konty** 
nuowania służby Jezusa przez wierny zbór. 
O Jezusie z Nazaretu Piotr mówi jako o „mężu. 
którego Bóg wśród nas uwierzytelnił przez czy
ny niezwykłe, ale i znaki, jakie Bóg przez Nie
go między wami uczynił, jak to sami wiecie” 
(w. 22). Znaki i prorockie czyny, tak jak u Je
zusa, świadczyć mają o zwycięstwie nad moca
mi śmierci, uzdrawiać, chronić życie i ludzką 
godność w niesprawiedliwym i nieludzkim 
świecie. Pięćdziesiątnica jest więc wydarzeniem 
o wymiarze nie tylko religijnym, ale kosmicz
nym. Jezus przyszedł i zesłał swego Ducha, a 
świat dochodzi do punktu przełomowego {w. 20).
Ani Joel, ani Piotr nie mówią o tym, co pewien 
typ dzisiejszych dziennikarzy nazywa „apoka
lipsą nuklearną”. Tu nie chodzi o Day After ** 
— dzień po zagładzie — lecz o Day before, czy
li dzień przed. Nie o dzień po kataiklizmie, ale 
o chwilę poprzedzającą, kiedy moce i zwierzch
ności tego świata zostają postawione w punk-

** Kaznodzieja robi tu aluzję do głośnego filmu pod 
takim właśnie tytułem — tłum.

Psalm 23
Pan jest pasterzem moim.
Na niczym mi nie zbywa.
Na zielonych pastwiskach położył mnie, 
nad spokojne wody mnie prowadzi.

Duszę moją posila,
prowadzi mnie po ścieżkach prostych
dla chwały swego imienia.
A choćbym zeszedł w ciemną dolinę śmierci, 
nie będę lękać się złego, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij pasterski i laska: one mnie będą wiodły.
Ty stół biesiadny zastawiasz przede mną 
na przekór moim wrogom, 
głowę moją olejkiem namaszczasz, 
a mój kielich przelewa się.

Szczęście i łaska podążają za mną 
po wszystkie dni mego życia.

I zamieszkam w domu Pańskim 
na długie czasy.
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cie przełomowym. Sama przyroda wkracza w 
stadium przełomu, wywołanego zesłaniem Du
cha, który podając w wątpliwość wiedzę i moc 
wielkich tego świata, wywraca jego porządek 
do góry nogami. Ten dzień będzie osądzał, i  już 
zaczął od kosmicznych mocy, królów, bogów i 
bogiń, potentatów, którzy swoją moc traktują 
jak boską, choć jest ona tylko ludzka. Ludwik 
XIV — król Słońce — był nim tylko na swoim 
dworze w Wersalu. Kiedy prześladował huge- 
notów i odwoływał edykt nańtejski, który miał 
trwać „wiecznie”, stał się królem ciemności. 
Z punktu widzenia tych, co mają władzę, słoń
ce rzeczywiście daje ciepło, a księżyc — światło, 
ale z pozycji tych, którzy cierpią, tych wszyst
kich uciśnionych na ziemi, to samo słońce i ten 
sam księżyc mogą przemienić się w ciemność 
i krew. Wszystko to, co na ziemi najwznioślej
sze, najbardziej religijne i chwalebne (nawet 
Reformacja) może stać się nie światłem, lecz 
ciemnością, nie miłością, lecz krwią, nie pojed
naniem, lecz uciskiem. (...)

Nie możemy jednak żyć bez nadziei, bez nadziei 
Królestwa-, bez nadziei, że Reformacja będzie 
nieustannym działaniem ku odnowie, zgodnie z 
semper reformanda (...). Ten maj 1986 roku da
je nam nie tylko sposobność do wyrażenia 
wdzięczności, ale także uświadamia nam nasze 
zadania. Mamy zachować nadzieję wbrew 
wszelkiej nadziei i uznać, że Duch Święty, 
Duch stwórczy, mówi i działa, nawet jeśli bę
dzie to dla nas nieoczekiwane i zadziwiające; 
a profetyczne znaki potwierdzą — tutaj na zie
mi — że sąd i łaska ogarniają także cały 
wszechświat. "Tak jak u Chrystusa, proroctwo 
i nadzieja nabierają nowej mocy: „Wyleję Du
cha mego”, „prorokować będą synowie wasi i

córki wasze”, a wtedy „każdy, kto będzie wzy
wał imienia Pańskiego, zbawiony będzie”.

K a ż d y ?  Tak, naprawdę każdy! Wspominałem 
już tutaj Łukasza, Joela, Piotra, Kalwina i na
wet Ludwika XIV. A na zakończenie pragnę 
oddać głos kobiecie, Marie Dentiere, małżonce 
kaznodziei iz czasów Reformacji, Antoine^ 
Frommenta. Będzie to dobre podsumowanie tej 
Ewangelii o Pięćdziesiątnicy:

„Pytam: czy Jezus nie umarł za ludzi biednych, 
niewykształconych i prostych tak samo, jak za 
gładko wygolonych dżentelmenów, z tonsurą i 
mitrą (to jest duchownych, mnichów i bisku
pów)? Czy gdziekolwiek powiedziano: Idźcie i 
głoście mą Ewangelię mądrym i uczonym dok
torom? Czyż nie powiedziano: w s z y s t k i m ?  
Czy mamy dwie Ewangelie — jedną dla męż
czyzn, drugą dla kobiet? Jedną dla mądrych, 
drugą dla głupich? Czy wszyscy nie jesteśmy 
jedno w naszym Panu? W czyim .imieniu zo
staliśmy ochrzczeni? W Pawła, Apollosa, Papie
ża czy może Lutra? Czyż nie w Chrystusa imie
niu? Oczywiście, bo On nie jest podzielony”.

Zgodnie z zaszczytną nazwą, jaką nosimy: „re
formowani według Słowa Bożego”, będziemy 
naprawdę musieli słuchać nie tylko Kalwina, 
ale także Marie Dentiere, nie tylko Marcina 
Bucera, ale także Catherine Zell, żony kazno
dziei ze ' Strasburga, nie tylko wielkich, sław
nych ludzi, ale także tych skromnych i małych. 
Jest to bez wątpienia cena nowego cudu, tak, 
znaku Pięćdziesiątnicy, jaki będzie się mógł 
spełnić pośród nas. Boże nasz, przybądź z po
mocą! Amen.

Tłum. B.J.St.

KS. BOGDAN TRANDA 
WOJCIECH KARPIŃSKI

POST TENEBRAS LUX
450 rocznica Reformacji w Genewie

W niedzielę 21 maja 1536 roku obywatele Genewy, 
wszyscy mężczyźni należący do gminy, w następstwie 
decyzji Rady Miejskiej zgromadzili się przy dźwię
kach dzwonów i trąbki, zgodnie ze zwyczajem, na 
placu w pobliżu katedry. Ustami pana Claude Savoye, 
pierwszego syndyka, Mała Rada i Rada Dwustu 
przedstawiły projekt ustawy dotyczącej sposobu, w 
jaki będziemy żyli. Zdecydowano i uzgodniono przez 
podniesienie rąk, przyrzeczono Bogu i potwierdzono 
jednomyślną przysięgą, że z pomocą Bożą będziemy 
teraz żyć zgodnie ze świętym prawem Ewangelii i 
Słowa Bożego, tak jak nam je głoszono, odrzucając

wszelkie msze, ceremonie, błędy papieskie, obrazy, fi
gury i tym podobne rzeczy, a żyć będziemy jed
ności i posłuszeństwie wobec sprawiedliwości.
Tak brzmi fragment protokołu zgromadzenia członków 
gminy genewskiej odbytego pamiętnego dnia, kiedy 
to podjęto ostateczną decyzję o wprowadzeniu w Ge
newie Reformacji. Była ona skutkiem znamiennych 
wydarzeń? Pięć lat wcześniej biskup Pierre de la 
Baurne opuścił miasto. Wrócił na kilka dni w lipcu 
1533, ale szybko uciekł, aby już więcej się nie po
kazać. Ogłoszono więc vacat na tym stanowisku. Wil
helm Farel i Piotr Yaret, zwolennicy kierunku refor-
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macyjnego, nasilili działalność wyczuwając zbliżanie 
się decydującego momentu. Konflikt religijny na
brzmiewał z każdą chwilą, prowadzono zawzięte spo
ry na temat tego czy tamtego kaznodziei, takich czy 
innych obrzędów, dochodziło do gwałtownych rozru
chów, ofiarą padały obrazy i figury w kościołach, 
obrazoburcy wtargnęli nawet do katedry. Odprawia
nie mszy zostało oficjalnie zniesione już 10 sierpnia 
i powtórnie 29 listopada 1535 r. Mieszczanie, nad któ
rymi władzę sprawował książę biskup, cieszyli się 
względną niezależnością od 1387 r., teraz jednak w 
powszechnym głosowaniu przyjęli Reformację. Był to 
akt religijny i jednocześnie polityczny, ponieważ wy
rażał zdecydowane pragnienie utrzymania wolności 
i doprowadził później do unii z Konfederacją Szwaj
carską.

Miasto jako warowna twierdza leżało w strategicz
nym punkcie nad brzegiem Lemanu, skąd bystrym 
nurtem wypływa Rodan. Mieszkańcy czuli się bez
pieczni za potężnymi murami, na których napastnicy 
nieraz połamali sobie zęby. Ale nawet najpotężniejsze 
mury nie stanowiły dostatecznej ochrony maleńkiej 
republiki genewskiej ściśniętej z trzech stron przez 
księstwo Sabaudii, Francję i kantony szwajcarskie. 
W okresie nas interesującym, kiedy dokonywał się w 
jej dziejach zasadniczy zwrot, weszła Genewa w przy
mierze z Bernem, dzięki czemu zachowała swą poli
tyczną niezależność i mogła bez przeszkód wprowa
dzać w życie postanowienie o wejściu na drogę Re
formacji. Berneńczycy stanowili wówczas potężną siłę 
militarną. W styczniu 1536 zdecydowali się interwe
niować, aby położyć kres nieustannym walkom Ge-

Pomnik reformatorów w Genewie

newy z księciem sabaudzkim i zapobiec uzależnieniu 
jej od króla Francji. Błyskawiczną akcją zajęli krai
nę Vaud z zamkiem Chillon i Lozanną, stając w bez
pośrednim sąsiedztwie republiki genewskiej. Uchro
nili ją w ten sposób od utraty wolności na rzecz nie
bezpiecznych sąsiadów, sami bowiem nie narzucili 
przemocy ambitnym genewczykom, którzy za wszelką 
cenę chcieli uniknąć zależności od kogokolwiek. Przez 
przymierze z Bernem republika genewska rozwiązała 
problem polityczny, a jednocześnie zyskała pomoc w 
ustanowieniu nowego porządku kościelnego, ku któ
remu zmierzała już od pewnego czasu. Berneńczycy 
chętnie na to przystali, sami bowiem od sześciu lat 
cieszyli się nowym porządkiem, który przyjęli w 
1528 r. od Zwingliego z Zurychu.

Głosowanie z 21 maja 1536 r. zdeterminowało przy
szłe losy miasta i niewielkiego terytorialnie kantonu, 
który jednak przystąpił do Konfederacji Szwajcar
skiej dopiero w 1815 r., tj. niespełna trzysta lat 
później.

Uroczystości rocznicowe, jakie wiosną tego roku od
bywały się w Genewie, miały więc charakter zarów
no kościelny, jak i państwowy. Obie strony zgodnie, 
w partnerski sposób obchodziły czterechsetpięćdZiesiię- 
ciolecie wprowadzenia reformy. 21 maja przypadał w 
tym roku w środę. Słońce od rana pięknie świeciło, 
zapowiadając dzień pogodny, upalny, co było rzeczą 
nader pomyślną, ponieważ wielkie zgromadzenie mie
szkańców Genewy miało się odbyć pod otwartym 
niebem, w parku pod dawnymi murami, koło pomni
ka Reformacji. Tymczasem po południu rozszalała się 
nad miastem gwałtowna burza. Ulewny deszcz prze
szkodził wiernym w punktualnym dotarciu na nabo
żeństwa, które we wszystkich kościołach rozpoczyna
ły się o godzinie 18 i poprzedzały uroczystość u stóp 
pomnika. Miały one charakter modlitewno^dzdękczyn- 
ny, a kończyły się wspólnym posiłkiem według sta
rego zwyczaju, praktykowanego jeszcze za czasów 
apostolskich. Około godziny dwudziestej na ulicach 
prowadzących w kierunku bastionów pojawiły się 
sznury pieszych zmierzających z różnych stron przed 
pomnik Reformacji, gdzie odbyła się uroczystość po
święcona pamiętnemu wydarzeniu. Orkiestra dęta 
Szwajcarii romańskiej witała muzyką schodzące się 
tłumy, które ze względu na nagłą zmianę pogody i 
gwałtowny spadek temperatury nie były tak liczne, 
jak się spodziewano, ale jednak zwartą masą otoczy
ły miejsce uroczystości. Punktualnie o godzinie 20.30 
przy dźwięku fanfar ukazały się kolorowe oddziały 
zbrojnych w historycznych strojach, a za nimi wła
dze miejskie, kantooalne i federalne oraiz przedsta
wiciele Kościoła kantonalnego, Związku Kościołów 
Szwa j carskich i Światowego Alians u Kościołów Re
formowanych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Armand 
Lombard dokonał otwarcia uroczystości, po czym pro
fesor Uniwersytetu Genewskiego ks. Olivier Fatio 
przedstawił rys historyczny wydarzenia, które dało 
okazję do obecnego zgromadzenia. Następnie prezes 
synodu genewskiego ks. Etienne Sordet wygłosił ka
zanie. Po dnterludium w wykonaniu orkiestry krótkie 
przemówienia wygłosili przedstawiciele władz świec-
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Genewa — widok na katedrę św. Piotra

kich: prezydent Konfederacji Szwajcarskiej (głowa 
państwa) Alphons Egli, mer miasta Genewy oraz 
przewodniczący Rady Kantonu. Alphons Egli przypo
minając, że jest katolikiem z Lucerny, z naciskiem 
wskazał ogromny wpływ Kalwina, który szczególnie 
zaznaczył się we wprowadzeniu w życie wartości mo
ralnych chrześcijaństwa i w rozwijaniu u obywateli 
poczucia odpowiedzialności. Ks. Jean Pierre Jormod, 
prezydent Związku Szwajcarskich Kościołów Ewange
lickich *, w krótkich słowach podkreślił znaczenie Re
formacji genewskiej dla utrwalania i rozwoju tego 
ruchu w całej Szwajcarii. Po angielsku przemówił 
ks. Alan Boe-sak, prezydent Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych. Reformacja — powiedział — 
była punktem zwrotnym w dziejach świata, wpro
wadziła szereg głębokich przemian w życie ludzi, była 
siłą, która przemieniała moralność, zwalczała niespra
wiedliwość, oczyszczała państwo. Tę siłę gdzieś utra
ciliśmy. Trzeba ją odzyskać w imię Jezusa Chrystu
sa, w jedności chrześcijan, przy Bożej pomocy, dla 
doibra ludu Bożego. Ksiądz rzymskokatolicki, Franz 
Murbach, wypowiadając się w imieniu innych genew
skich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, zwrócił 
uwagę na to, że niegdyś, gdy jakiś Kościół cierpiał, 
inne się cieszyły. Dzisiaj możemy wspólnie się rado
wać, obchodząc tę jubileuszową uroczystość. W 1536 r. 
doszło do rozłamu bolesnego, lecz koniecznego. Dzisiaj 
powinniśmy umieć razem cierpieć i razem się cie
szyć.

Uroczystość komemoracyjna zakończyła się modlitwą 
i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Otwiera 
Labarthe, przewodniczącego Kolegium Pastorów.

Jeszcze tego samego wieczora odbyła się premiera 
wielkiego widowiska „obraz-światło^dźwięk”, zatytu
łowanego „Żywe kamienie, płomienne słowa”. W cią
gu czterdziestu pięciu minut przedstawiono obrazy 
ilustrujące 2000 lat przemian pod wpływem płomien
nego Słowa (nawiązanie do płomieni Ducha Święte
go), przyjmując jako punkt wyjścia Ukrzyżowanie. 
Całość uzupełniały różnorodne teksty (między innymi 
Jana Kalwina) oraz muzyka. Wykorzystano kompo
zycję Gustawa Holsta, po raz pierwszy wykonaną 
podczas odsłonięcia pomnika Reformacji w 1917 roku.

Uroczystości jubileuszowe trwały przez cały tydzień, 
a rozpoczęły się w niedzielę, 18 maja, w Święto Ze
słania Ducha Świętego. Przepiękny wiosenny ranek 
pozwolił licznym mieszkańcom Genewy podążyć na 
wzgórze, do katedry św. Piotra, by wziąć udział w 
nabożeństwie inaugurującym obchody komemoracyj- 
ne. Pięć tysięcy osób wypełniło starą gotycką katedrę 
i plac wokół niej. Każdy otrzymał pięknie drukowa
ny porządek nabożeństwa, wydany w trzech językach: 
po francusku, niemiecku i angielsku. W obszernym 
prezbiterium koło Stołu Pańskiego zajęło miejsce 250 
pastorów i świeckich członków rad parafialnych, rząd 
kantonu genewskiego, przedstawiciele rządu federal
nego a także liczni reprezentanci wszystkich władz 
i urzędów. Obok nich zasiedli goście z całego świata, 
delegowani przez Kościoły reformowane i inne Koś
cioły chrześcijańskie. Osobny sektor zajęli głuchonie
mi, którym pastor Pierre Menu tłumaczył przebieg 
nabożeństwa na język migowy.

Punktualnie o godzinie dziesiątej rozległ się koncert 
dziewięciu dzwonów katedralnych, a przy ich dźwię
ku wkroczył do świątyni pochód duchownych, pro
wadzony przez pastora parafii św. Piotra, Henry Ba- 
bela. On też wygłosił słowa powitania, wspominając 
niedzielę 21 maja 1536 r., kiedy to przez przyjęcie 
Reformacji Genewa dokonała zasadniczego zwrotu w 
swych dziejach. Z miasta prowincjonalnego przeksz
tałciła się w ciągu niecałych trzydziestu lat w *du- 
chową stolicę ruchu reformacyjnego.

Ks. Robert Martin-Achard, profesor uniwersytetów w 
Genewie i Neuchatel, wygłosił płomienne kazanie, 
szeroko potem przez słuchaczy i prasę komentowane. 
Oto, co (w skrócie) powiedział:

Z Genewy przenieśmy się do Jerozolimy, tam, gdzie 
rozegrały się losy ludzkości, tam, dokąd wzywają nas 
dziś, w majowy ranek 1986 roku, obchody święta 
Pięćdziesiątnicy. W opisie wydarzenia, przedstawio
nym przez księgę Dziejów Apostolskich, zatrzymam 
się na dwóch elementach. Na Bożej inicjatywie wy
rażonej w zesłaniu Ducha Świętego i na odniesieniu 
do słów proroka Joela, czytanych przez pokolenia 
i zawartych w iPiśmie świętym.

Duch Święty i Pismo. Nie ma jednego bez drugiego. 
Kto pamięta tylko o pierwszym, o Duchu, ten po
nosi ryzyko wywołania nieładu, zamieszania. Pod po
zorem natchnienia opowiada o sobie, znajduje upo
dobanie w samym sobie, wsłuchuje się w samego sie-

* Z w iązek jednoczy oprócz kantonalnych  K ościołów  refor
m ow anych inne w yznania protestanckie
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bie, pozwala się unosić własnym pragnieniom. Zna
my gorzkie owoce takich postaw! Kto trzyma się tyl
ko drugiego, tj. Pisma świętego, ten zapomina, że li
tera zabija, paraliżuje i krępuje. Taki człowiek za
myka się w przebrzmiałych formułkach, w skostnia
łej tradycji. Niezdolny stawić czoła temu, co nowe, 
ucieka w przeszłość. Nie żyje już, tylko przedłuża 
swe istnienie.

Reformacja narodziła się właśnie ze spotkania Ducha 
Świętego i Pisma. Trwałe i autentyczne owoce jej 
istnienia w dziejach Kościoła wynikają z tego spotka
nia. Z  jednej strony zależy ona od Boga, od Jego 
odkrywczego i wyzwalającego Ducha, który tworzy i 
sprawia odrodzenie, z drugiej strony zależy od Słowa, 
wszelkimi sposobami rozpowszechnianego, studiowa
nego, czytanego, komentowanego przez całe wieki. Pi
smo, niewyczerpane źródło głoszonej przez Kościół 
prawdy, świadectwo wielkich dzieł Bożych, o których 
mówią prorocy i apostołowie, wzywa jednocześnie do 
wolności i posłuszeństwa. Genewa przeżyła to spotka
nie, poznała zbieżność Ducha i Pisma. Nie ona jedna. 
W różnych miejscach i w różnych czasach byli przed
tem, równolegle z nią i potem świadkowie tej jedno
ści Ducha Świętego i Biblii.

A co dzisiaj? Nie ma powodu wstydzić się swego 
dziedzictwa ani się go wyrzekać w imię jakiegoś „ter
roryzmu ekumenicznego**. Trzeba być tym, kim  się 
jest, i z całą pokorą i spokojem wnosić swój udział 
do tego, czym jest Kościół. Być dzięki łasce — to 
znaczy dzięki niezasłużonemu darowi od Boga — 
człowiekiem Ducha i Pisma, świadkiem Bożej wol
ności. Być dzięki łasce — to znaczy bez żadnej z na
szej .strony zasługi — świadkami Biblii, świadkami 
przepełnionymi jej treścią, przez nią ukształtowany
mi na wzór minionych pokoleń. Być dzięki łasce — 
to znaczy w imię miłości Bożej — głosicielami Pięć
dziesiątnicy, którzy opowiadają „cuda Boże” we wszy
stkich językach, aby każdy mógł się o nich dowiedzieć 
i cieszyć się nimi.

Reformacja nie należy do przeszłości, lecz do przy
szłości. Trzeba ją ciągle realizować. Jest ona zawsze 
owocem spotkania Ducha Świętego i Pisma.

Całe nabożeństwo, transmitowane przez Euro wizję dla 
milionów telewidzów, przygotowane było w najdrob
niejszych szczegółach. Psalmy i pieśni śpiewane przez 
zgromadzony zbór odbijały się potężnym echem od 
gotyckiego sklepienia katedry. 250 pastorów i człon
ków rad kościelnych usługiwało przy Wieczerzy Pań
skiej wewnątrz i na zewnątrz świątyni, roznosząc 
chleb w koszyczkach a wino w glinianych kubkach, 
co było symbolem prostoty i skromności. Przedłuże
niem uroczystości stało się spotkanie przy rozstawio
nych wzdłuż ulic stołach, gdzie wychodzących z koś
cioła częstowano różnymi napojami, co stworzyło ro
dzinną atmosferę. Słychać było wszędzie najróżniej
sze języki świata, wszyscy zdawali się znać nawza
jem, rozmawiali ze sobą przyjaźnie ludzie różnych 
ras i (narodowości. Wielu z radością skupiało się wo
kół bojownika o równość między ludźmi, ks. Alana 
Boesaka, prezydenta Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych, który przybył do Genewy, otrzy

mawszy w ostatniej chwili paszport, zezwalający mu 
po długiej przerwie na opuszczenie granic Republiki 
Południowej Afryki.

Osobnym akcentem uroczystości było Forum Między
narodowe, zorganizowane dla gości z zagranicy w sali 
zgromadzeń Ekumenicznego Centrum. Przez trzy dni 
słuchano tam referatów i dyskusja okrągłego stołu. 
Również słuchacze mogli się wypowiadać w swobod
nej debacie nad „Wiarą reformowanych w dniu dzi
siejszym”, jak sformułowano temat Forum. Każdego 
dnia koncentrowano uwagę na zagadnieniach szczegó
łowych, takich jak „Reformacja, ferment w Koście
le Powszechnym”, „Protestantyzm wobec innych re- 
ligii”, „Odpowiedzialność etyczna chrześcijan w spo
łeczeństwie: reformowani czy reformatorzy?”, „Bóg 
przymierza — jakie to ma dla nas konsekwencje?”

Wielkie święto nie mogło się obyć bez wielkich festy
nów. Na Starym Mieście od piątku Wieczorem do nie
dzieli bawiono się na festynie nazwanym „Targowi
skiem pistoli”, bo walutą obiegową nie były franki,, 
lecz specjalnie na tę okazję wybite pistole, moneta 
współczesna Reformacji. Kupowano je w kantorach 
po kursie: 1 pistol =  1,10 franka. Stoiska były zorga
nizowane i obsługiwane przez gminy, parafie, przed
stawicielstwa różnych Kościołów oraz liczne organi
zacje i niektóre autoryzowane przedsiębiorstwa. Cały 
personel przy straganach i w karczmach nosił stroje 
z epoki. Sprzedawano wyroby rzemieślnicze oraz po
trawy z różnych regionów Szwajcarii. Starano się 
także pokazać „handlową” Genewę z okresu Refor
macji. Na niektórych przeto stoiskach pieczono ba- 
rany i inne mięsiwa, pieczono chleb według starych 
przepisów i sprzedawano go w wielkich pajdach sma
rowanych masłem, konfiturami, miodem. Głodny mógł 
zjeść posiłek również współczesny, spragnionoy — na
pić się wiina, piwa lub innego, całkiem dzisiejszego 
napoju, jak np. Coca-cola. Nad wszystkim unosiły się 
dźwięki muzyki w wykonaniu orkiestr ludowych z 
kraju i zagranicy. Szczególne zainteresowanie wzbu
dzali szkoccy kobziarze.

Majowe obchody jubileuszowe nie wyczerpały całego 
programu, który rozłożono na rok. Odbywają się w  
związku z tym wydarzeniem wystawy, spektakle, kon
certy, wykłady, pokazy filmów, audycje radiowe i te
lewizyjne, ukazują się okolicznościowe wydawnictwa 
dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Na zakończenie tego niepełnego obrazu uroczystości 
warto wspomnieć o emblemacie tej rocznicy, opraco
wanym przez genewskiego grafika, Mikołaja Lehra. 
Przedstawia on białego gołębia na tle słońca w żół
tych i czerwonych promieniach, kolorach Genewy. 
Nawiązuje w ten sposób do wypuszczonej z arki przez 
Noego gołębicy, która potem wraca z gałązką oliwną, 
jako znakiem pojednania między człowiekiem a Bo
giem, a także do symbolu Ducha Świętego, który jest 
warunkiem odrodzenia człowieka. Promieniste słońce 
przypomina znak Kościoła genewskiego: Jesus, sol et 
scutum ecclesiae genevensis (Jezus słońcem i tarczą 
Kościoła genewskiego) i dewizę miasta przyjętą wraz 
z Reformacją: POST TENEBRAS LUX (po ciemnoś
ciach światło).

Wojciech Karpiński 
ks. Bogdan Tranda
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M Ó W I ALAN BOESAK

Podczas uroczystości 450-lecia Reformacji w Genewie 
honorowym gościem był prezydent Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych, ks. dr Alan Boesak, 
znany z tego, że — inspirowany Ewangelią — podob
nie jak laureat pokojowej nagrody Nobla, anglikań
ski biskup Desmond Tutu, walczy o ludzkie prawa 
swych czarnych i kolorowych braci w Republice Po
łudniowej Afryki. Za tę działalność byl wiele razy 
represjonowany, osadzany w więzieniu, pozbawiany 
prawa opuszczania granic RPA. Korzystając z nieocze
kiwanego spotkania, reprezentant naszego Kościoła 
przeprowadził z nim 23 maja 1986 r. krótką rozmowę 
tuż po zakończeniu obrad Międzynarodowego Forum, 
które odbywało się w Centrum Ekumenicznym w Ge
newie stanowiąc część składową jubileuszowych uro
czystości. Ks. Alan Boesak miał czas bardzo wypeł
niony, a mimo to znalazł chwilę na rozmowę, której 
treść publikujemy poniżej.

Ks. BOGDAN TRANDA: Przed dwoma tygodniami 
obradował Synod naszego Kościoła zgromadzony na 
dorocznej sesji. Modliliśmy się wtedy za Księdza Pre
zydenta, wiedzieliśmy bowiem, że był Ksiądz więzio
ny, a potem odmawiano Księdzu prawa opuszczania 
Republiki Południowej Afryki. W tydzień po sesji 
Synodu, gdy przybyłem na uroczystości 450-lecia Re
formacji w Genewie, organizowane przez Kościół re
formowany w Genewie i kantonie Vaud, nagle spot
kaliśmy się w zielonoświątkowy poniedziałek na po
kładzie statku, który przewoził gości zagranicznych 
z Genewy do St. Prcx. Było to dla mnie spotkanie 
niezwykłe, nie tylko dlatego, że widzieliśmy się po 
raz pierwszy w życiu, ale także dlatego, że widząc 
Księdza na wolności znalazłem potwierdzenie wysłu
chania modlitw wielu ludzi na całym świecie* w tym 
i naszej modlitwy. W związku z tym nasuwa mi się 
pytanie, czy w tak wielu trudnych sytuacjach, jakie 
Ksiądz przeżywał, doznawał Ksiądz mocy modlitwy?

Ks. ALAN BOE|SAK — O tak! Bez cienia wątpliwo
ści. Kiedy siedzi się w więzieniu, tak jak ja, w cał
kowitym odosobnieniu, kiedy nile ma się do kogo ode
zwać, nie ma radia, nie ma gazet, niczego prócz Bi
blii, trzeba odwoływać się do czegoś pewnego, co się 
naprawdę liczy. Jedno, czego byłem pewien, to fakt, 
że wspólnota braci i sióstr na całym świecie modli 
się za mnie. To jest nije do pojęcia, nie umiem sło
wami opisać tego, co wtedy czułem, jaka siła we 
mnie wstępowała, gdy dowiadywałem się, jak wielo
ma ludźmi Bóg się posługiwał, aby mnie podtrzymać 
na duchu. Jestem ogromnie wdzięczny tym wszyst
kim, którzy trwali w nieustannej modlitwie, również 
waszemu Kościołowi.

B.T. —. Przejdźmy teraz do tego, co się tu dzieje. 
Właśnie skończyło się Międzynarodowe Forum na te

mat „Wiary ewangelików reformowanych w dniu dzi
siejszym”. W związku z tym chciałbym zapytać, na 
czym polega dzisiaj nasza wierność dziedzictwu Re
formatorów?

A. B. — Myślę, że chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze 
o to, by Słowo Boże zajmowało centralne miejsce w 
naszym życiu. Ono musi być gruntem, na którym 
stoimy, niezawodną ochroną i inspiracją naszej dzia
łalności. Nikt nie może nam go odebrać. Dzięki nie
mu czujemy się wolni, gdy głosimy Ewangelię, uka
zując całą jej jasność i zadania, jakie ona stawia 
przed każdym człowiekiem. Po drugie, o panowanie 
Jezusa Chrystusa nad nami i światem. My wiemy, że 
cokolwiek działoby się na świecie, Jezus Chrystus jest 
Panem. Teraz czy w przyszłości Jego Królestwo musi 
w jakiś sposób przejawić się w naszym życiu osobi
stym, w naszej społeczności kościelnej, narodowej. 
Moce tego świata ani nie mogą zmienić faktu, że On 
jest Panem, ani też nie są w stanie przeszkodzić Jego 
panowaniu. Myślę, że tego powinniśmy się mocno 
trzymać, gdy walczymy o to, aby Królestwo Boże 
urzeczywistniać w naszym życiu.

B. T. — Jest to szczególnie ważne w chwili, gdy sobie 
uświadamiamy, jak niebezpieczne moce ludzie mają 
w swych rękach. Mam tu na myśli tragiczną kata
strofę siłowni nuklearnej w Czernobylu. Wiara w to, 
że Jezus panuje nad światem, mimo naszych ludz
kich błędów i naszej zarozumiałości, ma ogromne 
znaczenie.

A. B. — O, tak!

B. T. — Jesteśmy teraz w Genewie. Uczestniczymy w 
jubileuszowych uroczystościach. Kiedyś tutaj był ośro
dek odnowy Kościoła, stąd szły impulsy na cały świat.
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Czy jest tak nadal? Gdzie obecnie jest ośrodek od
nowy?

A. B. — Genewa przestała być ośrodkiem Reformacji. 
Dzisiaj Reformacja urzeczywistnia się wszędzie tam, 
gdzie prości wyznawcy Boga, słabi, uciskani pozosta
ją wierni Ewangelii, wierni reformowanej tradycji. 
Tutaj, w Szwajcarii, łatwo jest mówić o wierności 
Ewangelii, gdzie indziej, w innych warunkach, nie 
jest tak łatwo. Powtórzę jeszcze raz: wszędzie tam, 
gdzie skromni wyznawcy Boga, ludzie pozbawieni 
władzy, bez wpływu na sprawujących rządy, bez po
wiązań z wysoko postawionymi, pozostają wierni, a 
światło Ewangelii jasno płonie — tam właśnie bije 
dzisiaj źródło Reformacji.

B. T. — Znajdujemy się właśnie w Centrum Ekume
nicznym, chciałbym się zapytać o rolę Kościołów re
formowanych, ale nie tyle w samej Światowej Ra
dzie Kościołów, ile w ekumenicznym ruchu.

A.B. — Na początku, jak sądzę, Kościoły reformowa
ne przystąpiły do ruchu ekumenicznego z zamiarem 
nauczenia czegoś innych. I chyba czegoś nauczyły. 
Z czasem jednak przekonały się, że same powinny 
wiele nauczyć się od innych. Nasza rola jako refor
mowanych polega na tym, aby wiernie trwać przy 
tych cechach, które są dla nas szczególne, i służyć 
nimi Kościołowi Powszechnemu. Jeśli mówimy lu
dziom, że powinniśmy, właśnie jako chrześcijanie, 
uczestniczyć w tym, co się w świecie dzieje, aby wy
wołać odzew ludzkości na apel Chrystusa — to jest 
to nasz udział. Jeśli uważamy, że naszym głównym 
zadaniem i obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii nie

w oderwaniu od tego, co dzieje się na świecie, ale 
w ścisłym związku z realiami społecznymi, ekonomicz
nymi i politycznymi, pośród których ujawnia się cała 
jej aktualność i moc — to jest to także nasz udział. 
Moim zdaniem nasze uczestnictwo w ruchu ekume
nicznym nie polega na rządzeniu się i pouczaniu in
nych, czym powinien być ruch ekumeniczny, lecz na 
tym, aby skromnie, bez cienia wyniosłości stwierdzać: 
tego oto nauczyliśmy się od was, a to możemy wnieść 
do ogólnej skarbnicy od siebie. Mam nadzieję, że Ko
ścioły reformowane na całym świecie tak właśnie bę
dą postępowały — zarówno w łonie Światowej Rady 
Kościołów, jak też we własnych krajach, gdzie ruch 
ekumeniczny coraz bardziej się rozwija.

B.T. — Na koniec chciałbym spytać, czy i kiedy 
Ksiądz odwiedzi Kościół Ewangelicko-Reformowany 
w Polsce? Począwszy od ks. dr. Lloyda każdy prezy
dent Aliansu odwiedzał nas.

A. B. — Byłem już na Węgrzech, byłem też w Czecho
słowacji. Z pewnością przyjadę, jeśli mnie zaprosicie. 
Czekam tylko na odpowiednią sposobność, bo od daw
na pragnę być z wami. Proszę powiedzieć w Kościele, 
że z niecierpliwością wyglądam chwili, kiedy się spot
kamy. Skoro tylko nadejdzie zaproszenie, natychmiast 
wpiszę tę wizytę do programu mych zajęć.

B. T. — Dziękuję za to zapewnienie. Niech Ci Bóg bło
gosławi, Bracie, w Twej pracy i w dawaniu świadec
twa prawdzie.

A.B. — Proszę przekazać członkom Kościoła moje poz
drowienia, a zwłaszcza podziękowanie za wytrwałą 
modlitwę.

WŁODZIMIERZ ZUZGA

Jeszcze raz o ordynacji kobiet

Artykuł o ordynacji kobiet w Kościołach członkow
skich Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych 1 
wywołał duże zainteresowanie czytelników naszego 
pisma, i to zarówno z Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, jak i z innych Kościołów chrześcijańskich. 
Wiele osób zwróciło się do mnie bezpośrednio, pro
sząc o dodatkowe szczegóły lub zadając pytania. Cie
kawe, iż niektórzy współwyznawcy przyznali się, że 
nie mieli dotąd pojęcia, jak te sprawy wyglądają u 
naszych braci reformowanych w innych krajach, prze
de wszystkim zaś nie zdawali sobie sprawy, że ordy
nacja kobiet nie jest żadną nowinką i ma już cha
rakter dość powszechny. Wszystko to oznacza, że ar
tykuł był potrzebny, spełnił swoją rolę informacyjną 
i może stać się przedmiotem dyskusji. Mam nadzie
ję, że niektórzy czytelnicy nadeślą korespondencję w 
tej sprawie.

Niedawno opublikowano drugą część raportu ks. Hen
ny G. Dinks-Blatt2 o ordynacji kobiet w Kościołach 
członkowskich SAKR. Ponieważ cały raport został z 
konieczności ujęty w bardzo skondensowanej formie, 
redakcja „Reformed World” jest gotowa na życzenie 
przesłać wszystkim zainteresowanym pełny tekst 
opracowania, zawierający szczegółowe dane z badań, 
oraz wykaz literatury przedmiotu. W tej sprawie na
leży pisać pod adresem: „Reformed World”, 150 Route 
de Femey, 1211 Geneva 20, Szwajcaria. Wydawcy ra
portu oraz jego autorka liczą na dyskusję zarówno 
wewnątrz Kościołów lokalnych, jak i na płaszczyźnie 
Aliansu.

1 „Jedaiota” 1986, nr 4
2 ^Reformed World” 1986, vol. 39, nr 1, s. 484—489

10



Druga część omawianego raportu ma charakter uzu
pełnienia części pierwszej, w której sformułowano 
wszystkie podstawowe wnioski i uogólnienia. Tekst 
zawiera szczegółowy wykaz argumentacji Kościołów 
członkowskich Aliansu, uwagi na temat specyficznych 
cech kształcenia kobiet-księży, informacje o różnego 
rodzaju organizacjach zrzeszających ordynowane ko
biety oraz o ich pracy teologicznej. Do najciekawszych 
materiałów należą cytowane wypowiedzi kobiet-księży 
na temat ich problemów duszpasterskich i wzajem
nych relacji z kolegami płci męskiej. Uwzględniono 
także wypowiedzi na temat pracy kobiet na innych 
stanowiskach kościelnych. Wszystkie te dane potwier
dzają wnioski sformułowane już w poprzednim arty
kule: kobiety świetnie dają sobie radę jako księża, ^ 
a początkowe uprzedzenia niektórych grup wyznaw
ców szybko znikają. Tylko w nielicznych wypadkach 
kobiety czują się lekceważone lub nie doceniane przez 
księży-mężczyzn. Proces równouprawnienia kobiet w 
Kościele jest czasami powolny, ale zdecydowanie 
ukierunkowany. Od siebie dodam, że jako członek 
Komitetu Europejskiego Aliansu Kościołów Reformo
wanych miałem okazję poznać kobiety-duchownych 
z różnych 'krajów (z Europy, z Ameryki, a także z 
krajów rozwijających się) i zaprzyjaźnić się z nimi. 
Niektóre kierują parafiami od wielu lat, mają pro
blemy różnego rodzaju, zwykle jednak nie z powodu 
swojej płci. Wielokrotnie miałem też okazję przeko
nać się, że różnego rodzaju instytucje Aliansu i dzia
łacze z zainteresowaniem śledzą rozwój sytuacji w 
polskim Kościele, a jedną ze spraw, której poświęca
ją szczególną uwagę, jest ordynacja kobiet.

Raport w sprawie ordynacji kobiet w Kościołach 
członkowskich SAKR jest okazją do zastanowienia 
się nad tym zagadnieniem w odniesieniu do naszego 
własnego podwórka. Jako zwolennik ordynacji kobiet 
w naszym Kościele pragnę podzielić się z czytelnika
mi „Jednoty” osobistymi przemyśleniami na ten te
mat. Opinię swą całkowicie opieram na argumentacji 
biblijnej, potwierdzonej autorytetem współczesnej teo
logii reformowanej. Nie różnię się w tym od ogółu 
ewangelików reformowanych w Polsce: wszak zarów
no na Synodach,, jak i w innych gremiach nikt nie 
polemizował z opinią Konferencji Duchownych na
szego Kościoła, która jednoznacznie — na podstawie 
analizy biblijnej — wypowiedziała się za ordynacją 
kobiet. Oznacza to, że świeccy członkowie Kościoła 
zadają sobie sprawę, że z perspektywy Ewangelii nie 
ma różnicy między mężczyzną a niewiastą, także w 
odniesieniu do pełnienia przez nich urzędów w Ko
ściele. W różnego rodzaju dyskusjach pojawiały się 
jednak argumenty przeciwko ordynacji kobiet. Posta
ram się je tu krótko omówić i ustosunkować się do 
nich.
W poprzednim artykule pisałem już, że przeciw
nicy ordynacji kobiet chętnie posługują się argumen
tami socjologicznymi lub wynikającymi z innych uwa
runkowań, na przykład z tradycji. Ta^ie uzasadnie
nia pojawiały się również w dyskusjach prowadzo
nych wśród ezłoników naszego Kościoła. Wydaje się, 
iż najwięcej zwolenników miał pogląd, że — żyjąc 
w społeczeństwie w większości katolickim — nie mo
żemy pozwolić sobie na wprowadzanie reformy, która 
jeszcze bardziej oddali nas od ogółu i utrudni sy
tuację Kościoła jako mniejszości wyznaniowej. Jeden 
ze współwyznawców stwierdził wręcz, że i tak ma

już mnóstwo kłopotów, by wytłumaczyć znajomym w 
pracy, skąd się wzięli w Polsce ewangelicy, dlaczego 
„nie wierzą” w Matkę Boską, dlaczego ich księża mo
gą się żenić itd. Wprowadzenie kobiet na urząd du
chownego jeszcze bardziej skomplikuje życie reformo
wanych, którzy i tak są wyizolowani oraz osamotnie
ni w wierze. Tego rodzaju argumentacja — moim 
zdaniem — nie wytrzymuje krytyki. Pisałem już, iż 
historia dowodzi, że niechęć wyznaniowa jest raczej 
odwrotnie proporcjonalna do liczby różnic między Ko
ściołami. Nie jest to jednak najważniejsze. Wyznaw
ców danego Kościoła — w dużym uproszczeniu — 
można podzielić na światłych, otwartych w duchu 
Ewangelii, oraz na fanatyków, często nie rozumieją
cych zasad własnej wiary, dalekich od postawy eku
menicznej. Tych ostatnich można spotkać także wśród 
członków naszego Kościoła, a cóż dopiero w masie, 
jaką w Polsce stanowią nominalni rzymscy katolicy. 
Wśród nich są *i tacy, którzy wyśmiewają się ze wszy
stkiego, co jest różne od katolicyzmu, chociaż sami 
do Kościoła należą tylko formalnie, nie uczęszczają 
wcale na nabożeństwa i nawet nie znają podstawo
wych zasad chrześcijaństwa. Moim zdaniem właśnie 
tacy są najmniej tolerancyjni. Czy na ich opinii po
winno nam zależeć przede wszystkim? Jestem prze
konany, że współczesny otwarty katolik w Polsce, 
świadomy tego, w co wierzy i jak wierzy, a więc 
charakteryzujący się jakąś postawą ekumeniczną (a 
takich ludzi jest coraz więcej), będzie cenił przede 
wszystkim takiego partnera w praktycznym ekume
nizmie, który nie zaciera własnej tożsamości religij
nej. lecz przeciwnie — potrafi jej bronić. Tylko uczci
we stawianie sprawy może lec u podstaw prawdzi
wie ekumenicznych stosunków międzywyznaniowych. 
Postawa ekumeniczna to przede wszystkim szukanie 
u innych tego, co wynika z ducha Ewangelii, a czego 
braik we własnym środowisku. Fanatyków — także 
tych po stronie ewangelickiej — zgorszy wszystko, 
na przykład stosunek do celibatu duchownych. Nato
miast ewangelik o postawie ekumenicznej może się 
nawet cieszyć z tego (zwłaszcza wtedy, gdy rozumie 
argumentację kryjącą się za takim stanem rzeczy), 
że istnieje Kościół, w którym księża nie mogą za
kładać rodziny. „Jedność w różnorodności” nie jest 
tylko hasłem, ale niesie pewną treść, pod którą i ja 
się całkowicie podpisuję.

Innym argumentem, który wysuwają nasi współwy
znawcy przeciw ordynacji kobiet jest argument „bio- 
logiczno-socjologiczny”. Jego zwolennicy głoszą, że nie 
wolno zacierać różnic między kobietą a mężczyzną. 
Są to różnice biologiczne, wręcz fizjologiczne, ściśle 
związane z różnicami psychicznymi. Kobieta jest ną 
ogół słabsza fizycznie od mężczyzny, ma inne cechy 
charakterologiczne, rodzi dzieci i spełnia związane z 
tym specyficzne funkcje macierzyńskie. Wszystko to 
prawda i nikt temu nie próbuje zaprzeczać. Ale zwo
lennicy argumentu „biolog iczno^socjologicznego” na 
tym nie poprzestają. Idą dalej i głoszą, że „zawód” 
duchownego wymaga właśnie cech typowo męskich, 
jego zaś wykonywanie jest nie do pogodzenia z ko
biecością, a zwłaszcza z macierzyństwem. Ani Pismo 
św., ani teologia nic nie mówią o męskich cechach 
głosicieli Ewiangelii. Zdaję sobie sprawę z różnic mię
dzy ojcostwem a macierzyństwem, ale przecież du
chowny reformowany, niezależnie od płci, może być 
urlopowany z różnych powodów. Mówienie zaś, że
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uczucia macierzyńskie — w przeciwieństwie do oj
cowskich — uniemożliwiają odpowiedzialną pracę du
szpasterską, nie wynilka ani z doświadczenia historycz
nego, ani z nauk o człowieku. Moim zdaniem wszel
kie dobre uczucia mogą tylko w takiej pracy pomóc. 
W świetle nauczania ewangelickiego właśnie kobie
cość może wnieść nowe, pozytywne elementy do du
szpasterstwa. Odnoszenie problemu do sytuacji księ
dza katolickiego jest niecelowe — teologia katolicka 
nie wyklucza kobiet z duszpasterstwa, lecz z kapłań
stwa, które jest rzeczą obcą protestanckiemu rozu
mieniu urzędu duchownego. A już zupełnie nie na 
miejscu jest porównywanie ordynacji kobiet do prób 
umieszczania ich „na traktorach,, w smutnym okresie 
lat pięćdziesiątych (taki argument też można było 
usłyszeć od naszych współwyznawców!). Czyż można 
stawiać obok siebie zastosowanie praw Bożych w ży
ciu Kościoła i dążenia ideologów bez wyobraźni? 
Gdzie tu logika? Jest jej z pewnością znacznie więcej 
w praktyce katolickiej (zarzuconej przez protestan
tów),, która zupełnie wyklucza wszelkie uwikłania ro
dzinne kapłana. To prawda, że kobiety nie powinny 
pracować przy wydobywaniu węgla. Prawdą jest rów
nież, że oddzielni^ organizuje się turnieje szachowe 
dla kobiet i mężczyzn. Kobiety rzeczywiście pod wie
loma względami różnią się od mężczyzn, ale w świe
tle nauki Chrystusa ich człowieczeństwo ma tę samą 
wartość, co człowieczeństwo mężczyzn. Kościół to nie 
kopalnia ani nie szachownica.

Jest tylko jeden argument — o ile wifcm nie podno
szony publicznie w naszym środowisku — który po
winien być brany pod uwagę przy rozważaniu możli
wości ordynowania kobiet. Chodzi o zgorszenie. Tak. 
właśnie o zgorszenie. Apostoł Paweł w Liście do Rzy

mian (14: 13—23) przestrzega przed praktykami, któ
re same w sobie nie są złe, ale mogą gorszyć innych, 
oddalać ich od Żywego Słowa. Tak mogłoby się stać 
i w tym wypadku, gdyby ordynację kobiet wprowa
dzać bez przygotowania, nagle, przez zaskoczenie, 
zwłaszcza jeśli parafianie przywiązują dużą wagę do 
tradycji. Rzecz sama w sobie słuszna, zgodna z du
chem nauki Jezusa, mogłaby wtedy wywołać zgorsze
nie, wprawdzie nieuzasadnione — ale zgorszenie. Na
wet zmiana stroju duchownego powinna być uprzed
nio wyjaśniona i przygotowana, a cóż dopiero ordy
nowanie kobiet! To trzeba sobie głośno powiedzieć — 
milczenie, unikanie tematu, zbywanie sprawy komu
nałami i żartami nie może doprowadzić do cz/egoś do
brego. Rozumiem, że z powodu obawy przed zgorsze
niem, kobiety nie mogą jeszcze u nas pełnić urzędu 
duchownego. Wierzę jednak, że nadszedł czas przy
gotowania, nauki, dyskusji, a nie czas stagnacji i mil
czenia. Tym bardziej, że nie chodzi o praktyki w ro
dzaju spożywania czy niespożywania określonych po
karmów. lecz o rzecz istotną dla Kościoła — wdro
żenie idei ewangelicznych w życie chrześcijańskiego 
zboru.

Jeszcze jedno wyjaśnienie. Ci, którzy mnie znają oso
biście, wiedzą, że nie należę do „kobietomanów”. Da
leki jestem również od popierania tzw. teologii femi
nistycznej. Wiele kobiet, które pełnią różne funkcje 
w naszym Kościele, chętnie zastąpiłbym mężczyznami: 
konkretne kobiety — konkretnymi osobami płci mę
skiej. Nie mogę się również zdeklarować, że będę po
pierał pierwszą kandydatkę na księdza w naszym Ko
ściele tylko dlatego, że będzie nią kobieta. Mogę obie
cać natomiast tylko jedno: płeć nie będzie w kształ
towaniu mojej opinii odgrywała żadnej roli.

ANDRZEJ DĘBSKI

STAJESZ SIĘ PACJENTEM

Jest z tobą źle, bardzo źle. Musisz 
zamienić swój dom na szpital, prze
rwać pracę, opuścić tych, których 
kochasz, by móc do nich powrócić 
po odzyskaniu zdrowia. Co za pa
radoks! W dodatku musisz to zro
bić nie mając żadnych gwarancji, 
że w zamian rzeczywiście zdrowie 
odzyskasz. Uważasz to za krzyczącą 
niesprawiedliwość, ale godzisz się 
z sytuacją, gdyż podpowiada ci to 
rozsądek, a poza tym nie masz si
ły, by się bronić, proponować inne, 
choćby hipotetyczne, rozwiązania. 
Za chwilę staniesz się więc pacjen
tem. Nie będziesz wprawdzie nume
rem, ale i nie w pełni człowiekiem. 
Będziesz przypadkiem klinicznym, 
wyobcowanym pośród innych kii-

S z c z e g ó l n e  dni
nicznych przypadków, z daleka na
wet od znajomych, często w obcym 
mieście, którego nie znane ulice bę
dą krzyczeć do ciebie zza okna, ile
kroć je otworzysz.
Aby stać się „przypadkiem”, aby 
znaleźć się wśród innych, tak samo 
niepewnych swego losu, musdsz je
szcze dopełnić niezbędnych formal
ności. Musisz przekroczyć pewien 
próg. Wypiszą twoją kartę, dadzą 
ci szpitalne ubranie, skierują arbit
ralnie do sali numer..., przydzielą 
to, a nie inne łóżko. Boisz się. Za
mykasz oczy i próbujesz zasnąć... 
Od tej chwili łóżko, na którym cię 
położono, będzie „twoim” łóżkiem. 
Szafka, kubek, kilka przedmiotów, 
które otrzymałeś w przydziale — 
to wszystko jest już „twoje”. Za 
kilka dni oswoisz się z nimi, przy
zwyczaisz, a może je polubisz?

TWÓJ BRAT

Do tej pory spostrzegałeś tylko sie
bie. Nie mogło być inaczej, przecież 
to ciebie boli, to ty niedomagasz, 
to ty cierpisz. Masz prawo do od
robiny egoizmu na tej białej sali. 
To twój przywilej pacjenta. Dzięki 
niemu będziesz mógł pomóc leka
rzom, zdając im szczegółowe rela
cje ze swojego zmieniającego się 
samopoczucia. Lecz na sali, na two
jej sali, są także inna. Zaczynasz ich 
dostrzegać, przedstawiacie się sobie, 
próbujecie rozmawiać. Rozpoczyna
cie współżycie w cierpieniu. Odtąd 
towarzyszyć będziecie sobie tak dłu
go, aż tak zwany „wypis” jednego 
z was stanie się faktem. Ale nie 
myśl, że będzie łatwo. Czy wiesz, 
że ten pan koło okna nie śpi co noc 
i nie daje spać innym? Przez niego
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i ty nie będziesz mógł zasnąć. A 
tamten? Być może, za kilka godzin 
dostanie ataku. Przeżyjesz wiele 
trudnych sytuacji a twoje oczy zo
baczą wiele drażliwych scen. Ale 
cóż znaczą twoje oczy? Ty masz 
posługiwać się sercem, nawet jeśli 
znalazłeś się tu z powodu jego nie
domagam Cóż znaczy uciążliwość 
bezsennej nocy, jeżeli tę bezsenność 
powoduje twój brat! Nie rodzony, 
co prawda, ale ty, jako chrześcija
nin, wiesz, o co chodzi. Bądź uczci
wy. Staraj się — pomimo wszystko 
— być mu bratem. I nie wydawaj 
sądów, bo nie wiesz, co naprawdę 
dzieje siię w duszy drugiego czło
wieka pogrążonego w chorobie. Ile 
w nim bólu, ile walki z sobą, a tak
że z Bogiem. Ile zwycięstw i pora
żek! Milcz, jeśli nawet Pana prze
klina. Bóg sam upomni się o swoje 
imię! Zdziwisz się, jeżeli uczyni to 
przez przebaczenie.

CZAS DAROWANY
Sądziłeś, że każdy dzień będzie łat
wiej sizy. Teraz widzisz, że się my
liłeś. Z każdym tygodniem może 
być nawet trudniej, mimo że znasz 
już ludzi — personel i pacjentów, 
znasz szpital i wszedłeś w rytm 
szpitalnego życia, a leczenie przy
nosi efekty. Jest jednak coś, co nie 
pozwala ci wracać do dobrej kon
dycji psychicznej, chociaż fizycznie 
jest ci lepiej... Nie czujesz się już 
bezpośrednio zagrożony, niebezpie
czeństwo minęło, chciałbyś więc, by 
jak najszybciej się to wszystko 
skończyło. Czekają cię jeszcze ty
godnie tego szpitalnego bytowania, 
a ty chciałbyś wracać. Natychmiast, 
zaraz! Powstrzymuje cię obiektyw
na ocena sytuacji: jesteś zdrowszy, 
ale wciąż chory! Jeżeli wypiszesz 
się za wcześnie, znów tu powrócisz 
i to niedługo. A zatem tylko po
zornie oddasz się tym, do których 
pragniesz powrócić. Wytrzymaj i 
naucz się wykorzystywać ten nie
jako darowany ci czas. Przypomnij 
sobie znaczenie słów, których chyba 
nie brałeś serio od czasu swojej 
konfirmacji: opamiętanie, Bóg, md
łość, bliźni... Czy masz Biblię? Nie 
w domu, lecz tutaj, w szpitalnej 
szafce? Jeżeli możesz czytać, poproś 
natychmiast, by jak najszybciej ci 
ją doręczono. Ona jest lekarstwem 
na twroje wyobcowanie. Wyobcowa
nie — w najszerszym znaczeniu te
go słowa.

LEKARZE
Dopóki byłeś zdrowy, stykałeś się 
z nimi sporadycznie i — na ile to

było możliwe — wolałeś ich unikać. 
Dzisiaj natomiast lekarz stał się 
kimś, z kim obcujesz na co dzień. 
Nie masz wyboru. Jesteście na sie
bie skazani. Kim zatem ma się on 
dla ciebie stać? Zleceniodawcą, prze
ciwnikiem czy partnerem? On też 
zadaje sobie to pytanie. Pomóż wam 
obu wybrać to trzecie rozwiązanie. 
A to znaczy: zaufaj mu, by on mógł 
zaufać tobie. .Współpracuj z nim. 
Staraj się widzieć swoją chorobę 
tak, jak on ją widzi — to bardzo 
cenny dla niego element waszej 
partnerskiej współpracy. Masz, o- 
ozywiście, prawo decydowania o so
bie, o tym, czy poddać się propono
wanemu sposobowi terapii. Masz 
prawo się wahać, odmówić. Masz 
nawet prawo zmienić lekarza. Ale 
czy sądzisz, że nowy towarzysz twej 
drogi, który w białym kitlu stanie 
obok twojego łóżka, nie będzie ocze
kiwał, byś był jego partnerem? Że 
zwolni cię od tego obowiązku?

BADANIA, LECZENIE

Boisz się każdego zabiegu. To nor
malne. Ale właściwie nie masz wy
boru. Wiesz o tym i pomimo ,obaw 
zgadzasz się. A potem wyczekujesz 
na rezultaty. Chwytasz się naj
mniejszej nadziei, radujesz się z 
najmniejszej poprawy, odliczasz dni, 
notujesz w pamięci sukcesy odnie
sione na samym sobie... To wszyst
ko będzie potem, na razie zaś — 
boisz się. I w tym lęku spotyka cię 
Jezus, ale o tym powiemy nieco 
później, bo ty Go tymczasem nie 
dostrzegasz. Każdy zabieg burzy 
twój rytm, któremu się podporząd
kowałeś, i rujnuje z trudem w wa
runkach szpitalnych skonstruowany 
plan tygodnia. Tego dnia nie jesz 
śniadania, pod znakiem zapytania 
staje obiad i kolacja. Rozpoczęta 
książka, którą czytasz codziennie po 
rozdziale, nie doczeka się tego dnia 
lektury. I najważniejsze pytanie: 
czy w ogóle powrócę na swoją sa
lę? Czy od razu? I w tej obawie 
spotyka cię Jezus, lecz ty znowu 
Go nie dostrzegasz.
Jeżeli obudzisz się z narkozy, to 
znaczy, że dano ci znów szansę. Nie 
wracaj więc tylko na salę do poga
wędek i wieczornego brydża z są
siadami. Powróć do swojego serca. 
Ono czeka i potrzebuje czegoś wię
cej niż terapii medycznej.

ODWIEDZINY

Czekałeś na nie. Innych odwiedzali 
przyjaciele, zinajomd, czekałeś, że 
wreszcie odwiedzi ktoś ciebie. I

przyszli. Ale jeden cały czas mono
loguje i zdają się go twoje proble
my nic a nic nie obchodzić. Nie ro
zumie, że ty liczysz czas inaczej, że 
inne jest twoje wartościowanie. 
Wiesz, że z nim się nie porozu
miesz; on przyszedł tu tylko dla 
siebie. Inny natomiast milczy. U- 
siadł przy twoim łóżku i nic nie 
mówi. To twój wygląd sprawił, że 
nie może wydobyć z siebie ani jed
nego słowa. Spodziewał się, że jest 
lepiej, a w każdym razie — inaczej. 
Zaskoczyłeś go. I do końca tej wi
zyty nie zdobędzie się, by to zasko
czenie przezwyciężyć. Wybacz mu, 
chociaż jego obecność jest dla cie
bie męcząca i niepotrzebna. 
Wreszcie przyszedł ktoś, z kim mo
żesz naprawdę serdecznie porozma
wiać! Tę osobę zaprosił Pan Jezus. 
Możesz być tego pewien.

PRZEPUSTKI
Nie tylko do ciebie mogą przyjść. 
Czasem, rzadko, i ty możesz odwie
dzić kogoś — może rodzinę? — pod
czas tak zwanej przepustki. Natu
ralnie pytasz: czy podołam temu 
wysiłkowi, czy sprostam temu zada
niu nie tylko fizycznie, ale i emo
cjonalnie? Musisz ^sprostać! Bo opu
szczając szpital jesteś dla innych, 
zwłaszcza obcych i niewtajemniczo
nych bliźnich, zdrowy. A rodzina? 
Ona takiego chce cię widzieć przy
najmniej .w swoich wyobrażeniach. 
Dlatego wznieś się ponad ból! Wzięć 
ponad niemoc. I zdobądź się na bo
haterstwo dla swojej żony i dzieci. 
Czy czujesz, jak szlachetnie smaku
je każdy uśmiech, który potrafisz 
wywołać na swej twarzy?

DO DOMU!
Nastaje i ten moment, chociaż w 
najbardziej (śmiałych przewidywa
niach nie wyobrażałeś go sobie, gdy 
cię tu przywieźli. Nie miałeś odwa
gi a może siły... I oto nadszedł. Mo
żesz spakować swoje rzeczy i jak 
najszybciej biec do odłożonych 
spraw, zakurzonych przedmiotów, 
drogich osób. Możesz, ale po co 
biec? Ostatnie godziny, minuty in
nego życia są ostatnią okazją. Czy 
jesteś pewien, że dostatecznie prze
myślałeś wszystko w sprawach swo
jego serca? Czy jest ono na tyle 
odnowione, by i inni mogli usłyszeć 
jego nowy, ożywczy rytm? Jesteś te
go pewien?

SZANSA
Prześledźmy jeszcze raz twój pobyt 
w szpitalu, ale od nieco innej stro
ny. Czy wiesz, że był z tobą Jezus?
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Ty Go zapewne nie dostrzegłeś lub 
co najwyżej przeczuwałeś Jego o- 
beemość. Ale On był. Nie tylko, jak 
to się wzniosie mówi, „w twoim 
cierpieniu”. Był nade wszystko w 
pomocy dla ciebie. To prawda, że 
pobyt w szpitalu nie .należy do przy
jemności, zważ jedinak, czy nie był 
błogosławieństwem fakt, że się tam 
w porę znalazłeś, że trafiłeś w ręce 
niezłego lekarza i otrzymałeś wszel
ką medyczną pomoc? To wszystko 
stało się dzięki Niemu i przez Nie
go. Najważniejsze były maleńkie 
znaki okazywane ci przez Boga nie
mal każdego dnia. Takie serdeczne 
machanie ręką z niebios. Ktoś podał 
ci herbatę, byłeś spragniony, a nie 
miałeś sił, by po nią sięgnąć, pie
lęgniarka poprawiła zsunięty koc, 
niespodziewanie spotkałeś bratnią 
duszę przy szpitalnym kiosku z ga
zetami. odwiedził cię przyjaciel, na

pisał krewny, doznałeś wiele życz
liwości od bliskich i obcych, a co 
najważniejsze, jesteś żywy i zdro
wy! To właśnie uczynił dla ciebie 
Pan Bóg.
Bóg chciał jednak uczynić coś wię
cej, a raczej coś zupełnie innego. 
Pragnął zmienić twe serce. Ale ty 
to uniemożliwiłeś. Najpierw cier
pienie i ból zagłuszały wszystko i 
wszystkich wokół ciebie, a potem 
zacząłeś się upajać odzyskiwanym 
zdrowiem i snułeś plany dotyczące 
powrotu do domu, do normalnego 
życia. Zmarnowałeś darowany ci 
czas. Gdzie był twój czyn dla dru
giego człowieka? Co czytałeś, a co 
mogłeś czytać? Jakie były tematy 
twoich rozmyślań? A modlitwa? 
Wszak dano ci na nią więcej czasu 
niż kiedykolwiek przedtem. Pan 
dał ci szansę uzyskania czegoś wię
cej niż tylko uzdrowienie ciała, ale

ty jej nie wykorzystałeś. Bóg jed
nak przebacza. I dlatego, jeśli na
wet zmarnowałeś tę szansę wczoraj, 
możesz ją wykorzystać jutro; masz 
ją nadal — póki żyjesz.
Będąc w szpitalu pytałeś Boga: dla
czego tu jestem, za co mnie to spo
tyka? Potem przestałeś pytać, gdyż 
powrót do zdrowia wydawał ci się 
rzekomą odpowiedzią.
A odpowiedź prawdziwa zawarta 
jest przecież w słowach Ewangelii 
Jana: „Przechodząc ujrzał człowie
ka ślepego od urodzenia. I zapytali 
Go uczniowie Jego, mówiąc: Mistrzu, 
kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, 
że się ślepym urodził? Odpowiedział 
Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani ro
dzice jego, lecz aby się na nim o- 
bjawiły dzieła Boże” (9:1—3). I da
lej: „Ta choroba nie jest na śmierć, 
lecz ,na chwałę Bożą, aby Syn Boży 
był przez nią uwielbiony” (11:4).

Posiedzenie Komitetu Europejskiego 
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych

W dniach 22—25 sierpnia 1986 roku 
w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Komitetu Europejskiego Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowa
nych. Obrady toczyły się w budyn
ku parafii warszawskiej, a ich ucze
stnicy korzystali z gościnności kil
ku rodzin oraz domu akademickie
go ChAT.
Komitet składa się z 20 osób repre
zentujących różne Kościoły refor
mowane na naszym kontynencie. 
Od 1980 r. członkiem Komitetu jest 
również przedstawiciel naszego Ko
ścioła. Na spotkanie warszawskie 
nie przybyli — z przyczyn niezależ
nych — przedstawiciele Rumunii, 
Węgier, Słowacji i Portugalii, nato
miast obrady zaszczyciło pięć osób 
z biura Aliansu w Genewie, w tym  
sekretarz generalny ks. dr E d- 
m o n d  P e r  r e t .  Specjalny pro
gram kulturalno-tury styczny przy
gotowano dla sześciu osób towarzy
szących. Obradom przewodniczył 
Przewodniczący Komitetu, którym  
w obecnej kadencji jest prof. D o u 
g la s  W. D. S h a w ze Szkocji. 
Zebranie Komitetu poprzedziło w 
piątek 22 sierpnia okolicznościowe 
nabożeństwo. Następnie, po powita
niach, przemówienie wygłosił ks. bp 
Zdzisław Tranda, który przedstawił 
aktualny stan i problemy Kościoła 
reformowanego w Polsce. Mówca

skoncentrował się przede wszystkim  
na tych zadaniach naszej niewiel
kiej społeczności, które mogą być 
istotne w najbliższej przyszłości. 
Podkreślił przy tym służebny cha
rakter Kościoła wobec jego człon
ków oraz społeczeństwa naszego 
kraju. Niewielka wystawa fotogra
fii dobrze ilustrowała główne m y
śli przemawiającego, który opero
wał licznymi przykładami. Resztę 
wieczoru poświęcono sprawozdaniom 
z prac Komitetu za ostatni rok oraz 
raportowi sekretarza generalnego 
Aliansu, omawiającemu działalność 
tej organizacji na polu teologicznym, 
ekumenicznym i społecznym.
Drugi dzień spotkania — po poran
nym nabożeństwie — wypełniły re
feraty. Szczególnie cenne było wy
stąpienie ks. prof. A m a d e o M o l- 
n a r  a z Wydziału Teologicznego im. 
Jana Amosa Komeńskiego w Pra
dze. Referat został zatytułowany 
,,Biblia, świadectwo i Europa” i za
wierał wiele cennych myśli. Mów
ca nawiązał do historii Europy, pod
kreślając specyficzne dzieje Europy 
Wschodniej, bez których nie można 
we właściwej perspektywie ująć 
tradycji kościelnej w tej części na
szego kontynentu. Referent omówił 
następnie zagadnienia kulturalne, by 
wreszcie skoncentrować się na roli

Biblii i chrześcijańskiego świadec
twa we współczesnej, pełnej po
działów Europie. Następnie odbyła 
się żywa dyskusja, wnosząca wiele 
nowych myśli, zwłaszcza w zakre
sie „europejskości” świadectwa re
formowanego. Kolejnym referentem 
był ks. dr A la n  P. F. S e l l  z ge
newskiego Wydziału Teologicznego 
Aliansu, który przedstawił temat 
„Kontekst, teologia i Ewangelia”.
Mówca próboioał usystematyzować 
główne kierunki teologii reformo
wanej, posługując się szeroko rozu
mianym pojęciem teologii kontek- 
stualnej. Nie jest to zadanie proste, 
gdyż współczesna teologia reformo
wana jest uwikłana w różnorodne 
konteksty (zagadnienia ekonomiczne 
i społeczne Trzeciego Świata, różne 
tradycje kulturalne, polityczny po
dział świata itd.). Wykład wywołał 
ożywioną dyskusję i liczne polemi
ki. Referent pragnie wykorzystać 
tę dyskusję do przygotowania osta
tecznej wersji tekstu, który zosta
nie rozesłany do Kościołów człon
kowskich przed generalnym zgro
madzeniem Kościołów reformowa
nych z Europy, które odbędzie się 
w przyszłym roku w Wiedniu. 
Ostatni referat — wygłoszony przez 
ks. J i l l  S c h a e f f e r ,  przedstawi-

Dokończenie na s. 21
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SZALOM

Neve Szalom

S. KINGA — Czy plany i marzenia Ojca wkraczały 
kiedyś bezpośrednio w dziedzinę polityczną?

O. BRUNO HUSSAR — „Wo-j-na Sześciu Dni”* w jas
krawym świetle ukazała dramatyczny charakter sto
sunków między państwem Izrael a Arabami pales
tyńskimi. Chciałbym mocno podkreślić, że konflikt 
nie jest, jak się to zwykło mówić, walką między 
sprawiedliwością a niesprawiedliwością, lecz walką 
między dwiema sprawiedliwościami.** Właśnie rozmyś
lałem o tym, gdy przyjaciel z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Yeheskel Ilsar, zapytał mnie, czy nie 
zgodziłbym się pojechać jako doradca delegacji izra
elskiej na specjalne posiedzenie ONZ, które miało się 
odbyć w Nowym Jorku w połowie czerwca 1967 r. 
Zapytałem o zdanie braci z Maison St Isaie. Uważali, 
że jako zakonnik nie powinienem podejmować dzia
łań o charakterze politycznym, że nasze świadectwo 
musi mieć raczej charakter intelektualny i duchowy. 
Zareagowałem gwałtownie. Obudził się we mnie Żyd. 
Zacytowałem biblijne, żydowskie słowa: „Będziemy 
czynili i będziemy posłuszni”. Jeżeli odmówimy, nasi 
przyjaciele powiedzą: „wszystkie ich piękne słowa 
to tylko wiatr”. Ostatecznie bracia zgodzili się, a 
przełożeni z Paryża przysłali telegram przyzwalający. 
Pojechałem. Ale sesje ONZ zawiodły mnie całkowi
cie. Miałem wrażenie, że w większości wypadków 
cała gra ustalana była wcześniej, a głosowania, będą 
ce wynikiem zakulisowych rozgrywek i koalicji, nie
wiele miały wspólnego ze sprawiedliwością.

S. K. — A czy tu na miejscu, w Izraelu, zdarzało 
się Ojcu występować publicznie?

B. H. — Owszem, np. w 1971 r. szedłem w pochodzie 
z kilkoma przyjaciółmi ulicami Jerozolimy, niosąc 
transparent z napisem „IKRIT”. Manifestacja ta za
inicjowana była przez greckokatolickiego' biskupa Jo
sepha Raya na rzecz powrotu mieszkańców miaste
czek arabskich w Izraelu — Ikrit i Biraam — wy
pędzonych stamtąd przez woj:sko w 1948 r. Innym 
razem brałem udział w audycji telewizyjnej „Dossier 
de 1’ecran” jako członek ekipy izraelskiej w dys
kusji z ekipą arabską. Uczestniczyłem także w mani
festacjach ruchu „Teraz pokój” w Jerozolimie i Tel 
Awiwie.

S. K. — Jak Ojciec ogólnie określiłby ;swoją postawę?

B. H. — Jestem syjonistą w tym sensie, że przyznaję 
narodowi żydowskiemu prawo do istnienia na ziemi 
ojców, gdzie każdy Żyd, który tego pragnie, może 
znaleźć swoją ojczyznę. Syjonizm sam w sobie nie

Bruno Hussar OP znany jest Czytelnikom 
z tekstów drukowanych w kilku po
przednich numerach. Tą jego wypowie
dzią zamykamy cykl „Szalom”, rozpoczę
ty w roku 1984 w numerze 10.

przeciwstawia się prawom Arabów palestyńskich 
i ich narodowemu istnieniu na tym samym teryto
rium. Żyd, naprawdę żyjący duchem Tory, musi być 
uwrażliwiony na ich los i aspiracje. Wszelkie prob
lemy pozornie nierozwiązalne, w ogromnej mierze 
powodowane strachem, być może znajdą rozwiązanie, 
jeśli po obu stronach partnerzy gotowi będą uznać 
krzywdę wyrządzoną drugiemu i zrezygnować z czę
ści swoich praw. To jest cena, za którą można nabyć 
nieporównywalny z niczym skarb — pokój.
Ale jesteśmy na Wschodzie i pokój nastąpi tu tylko 
w wyniku wschodniego targu, gdzie propozycje jed
nej strony będą zbyt wygórowane, drugiej zaś — 
zbyt zaniżone, gdzie po obietnicy nastąpi odmowa, 
a już uchylone drzrwi — czasem się zamkną. Trzeba, 
abyśmy w Izraelu „od zachód nil i się” i nauczyli ro
zumieć język Arabów, którzy równie dobrze mówią 
ustami, jak oczami i rękami. Jest takie kluczowe 
słowo arabskie: „yaami”, którego nie rozumie się na 
Zachodzie. Arabowie używają go bardzo często dla 
stonowania jakiegoś twierdzenia. Ma ono dwuznacz
ny sens, pośredni między „tak” i „nie”. Można go 
rozpoznać tylko po tonie głosu, ale do tego potrzebne 
jest wtajemniczenie. Żydzi izraelscy i Arabowie pa
lestyńscy muszą wiedzieć, że mają przed sobą tylko 
taki wybór: razem żyć albo razem zginąć.

S. K. — Dlatego właśnie powstało Neve Szalom. 
Mógłby Ojciec powiedzieć w skrócie o jego genezie 
i dotychczasowej historii?

В. H. — Kiedy Maison St Isaie jako ośrodek stu
diów zdążał już pewnie w dobrym kierunku, odda
łem się dalszym marzeniom: czy pojednanie Żydów 
i chrześcijan nie wymaga czegoś więcej niż tyłiko 
studiów? Czy nie trzeba znaleźć jakiegoś sposobu 
wspólnotowego życia we wzajemnym szacunku? To 
była pierwsza forma „marzenia” o Neve Szalom, in
spirowana słowami proroka Izajasza: „Mój lud za
mieszka w oazie pokoju”. Ale po „Wojnie Sześciu 
Dni” wiele się zmieniło. Jerozolima została zjedno
czona i świat arabski nagle wtargnął w codzienne 
życie miasta i w moje marzenia. Ten świat arabski 
istniał w Izraelu jako mniejszość narodowa stano
wiąca około 12% mieszkańców, czyli 300 000 osób.

Nie można więc było myśleć o wspólnocie Żydów i 
chrześcijan w Izraelu nie biorąc pod uwagę i tych 
synów Abrahama, jakimi są Arabowie — tak mu-

* Mowa o wojnie w czerwcu 1967 roku — red.
** Pogląd Bruno Hussara, Żyda, obywatela państwa Izrael, 

jest co najmniej dyskusyjny — red.
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zułmanie, jaik i (Chrześcijanie. Rdzeń słowa „Jerusza- 
laim” zawiera dwa znaczenia: „szalom” — pokój i 
„szalem” — icały, doskonały, jeden. Jak wynika z bi- 
blij-no-etymologicznego sensu tej nazwy, Jerozolima 
powinna być miastem jedności i pokoju, podczas gdy 
w rzeczywistości izawsze była przedmiotem agresji, 
konfliktów i podbojów. Trzeba coś zrobić, aby ito 
zmienić. Z grupą przyjaciół, którzy byli o tym prze
konani, podzieliłem się swoim marzeniem o Neve 
Szalom. Myśleliśmy o małej wiosce złożonej z miesz
kańców różnych wspólnot kraju. Żydzi, chrześcijanie 
i muzułmanie żyliby tam w pokojn, każdy wierny 
swoim tradycjom, swojej religil, szanujący je iu in
nych, znajdujący w różnorodności źródło osobistego 
ubogacenia. Celem tego miasteczka byłoby -stworze
nie „szkoły pokojn”, podobnie jak w różnych pań
stwach istnieją akademie, gdzie całymi latami uczą 
sztuki wojennej. Pokój też jest sztuką, której nie da 
się improwizować, jej się trzeba uczyć. Inspiracją 
były dla mnie słowa Izajasza: „Naród przeciw na
rodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej za
prawiać do wojny” (Iz. 2:4; (Mich. 4:3).

S.K. — A czy władze zakonne rozumiały doniosłość 
tej myśli?

B.H. — W 1967 r. zwierzyłem się z niej prowincjało
wi, którym był o. Kropf, i poprosiłem go, aby po
zwolił mi poświęcić się realizacji tego projektu. U- 
stosunkował się przychylnie, uznał projekt za ewan
geliczny i celowy, ale nie mógł mnie zwolnić z funk
cji przełożonego Maison St Isaie. Radiził pogłębiać 
projekt i czekać. Czekałem trzy lata, a potem napisa
łem ido niego mniej więcej tak: „Jeśli wojna znowu 
wybuchnie i Pan Bóg imnie zapyta: Co zrobiłeś przez 
te trzy lata względnego spokoju, aby pracować nad 
rzeczywistym pokojem między Żydami i Arabami? — 
odpowiem Mu: Zapytaj mojego prowincjała. To' od 
niego zależy”. Po paru miesiącach otrzymałem pozwo
lenie zajęcia się całkowicie sprawą założenia Neve 
Szalom, a przełożonym Maison St Isaie został mia
nowany brat Marcel.

SJC — A co inni mówili o tym projekcie? Miał Oj
ciec jakieś poparcie poza swoim zakonem?

B.H. — W >1969 r., podczas tourne z wykładami po 
USA i Kanadzie, robiłem aluzje do> tego, jak go wów
czas nazywałem, szalonego marzenia. Niejednokrotnie 
mówiono mii: „Ależ to utopia! Nigdy nie uda ci się 
urzeczywistnić tego w Izraelu”. A ja odpowiadałem: 
„Talk, utopia-, ale Izrael jest krajem, gdzie niekiedy 
•i utopia staje się rzeczywistością. Teodor Herzl, za
łożyciel państwa Izrael, także był utopistą: budować 
państwo z Żydów pochodzących z ponad1 100 krajów! 
A wiadomo, że gdzie trzech Żydów, tam cztery partie 
polityczne. Odpowiedź Herzla wypisano na jego gro
bie: »Jeśli czegoś chcesz, nie pozostanie to bajką«”.

S.K. — Ojciec miał na względzie inny wymiar niż 
ten, o jakim myślał Herzl, i liczył na inne moce...

B.H. — Oczywiście. Mówiliśmy sobie: Jeśli Święty — 
niech będzie błogosławiony — tego -chce, projekt nie 
pozostanie utopią. Najbardziej utopijne było zdoby
cie gruntów, ale właśnie one .spadły nam z nieba 
prosto w ręce. Klasztor Latrun ofiarował nam 40 he

ktarów -na wzgórzu, które przed wojną 1967 r. było 
terenem -niczyim — między Izraelem a Jordanią. 
Czynsz symboliczny — 3 centimy na rok, dzierżawa 
podpisana na 100 lat. odmawiana po 49 latach. Po
czątki Neve Szalom to cała epopeja. Opowiadanie o 
tym zajęłoby książkę.

S.K. — Ale w trzech słowach, proszę...

B.H. — A więc wspomnę, co najważniejsze: u -po
czątków była niezłomna wiara Riny i innych „wi
zjonerów”, bezgraniczne poświęcenie Anne, pracowni
cy pierwszej godziny i godzin następych, uparta cier
pliwość Yosepha, który umiał rozeznawać się w la
biryntach administracyjnych, zdrowy -zmysł i ra-dy 
Mikę i jego żony Ewy, którzy w najgorszych -mo
mentach byli naszą ucieczką. I -wielu innych.

S.K. — A konkretne kształty materialne?

B.H. — Pierwsze spotkania Żydów i Arabów — tak 
muzułmanów, jak chrześcijan — u Riny w Jerozo
limie. Potem życie pionierów na wzgórzu obok ruin 
zamku krzyżowców — bez wody, bez jednego drzew
ka, bez elektryczności, bez drogi przejezdnej w po
rze deszczowej. Jak ta  ziemia nie zamieszkana i nie 
uprawiana od czasów bizantyjskich, na której są tyl
ko -skały -i ciernie, mogła stać się miej-sce-m zamiesz
kania? Dzięki pracy i poświęceniu Guidona i Jonata
na, którzy nas potem opuścili. Pierwsze spotkania na 
wzgórzu odbywały się w przyjaźni bardzo prostej, 
bezpretensjonalnej, w radości, w towarzystwie Be- 
d-uinów, którzy obozowali wokół nas, Arabów i Ży
dów z pobliskich miasteczek 1 ikibuców. Śpiewało się, 
tańczyło, nawet modliło razem o- pokój.

S.K. — Czy dla chrześcijan odbywała się tam uro
czystość Eucharystii?

B.H. — Tak. Po raz pierwszy w 1972 r., zanim jesz
cze przyszli pierwsi towarzysze. Było nas troje: o. 
Bar^Guitl, który potem wstąpił do benedyktynów na 
Górze -Syjon, Anne i ja. Uroczyste niebo :z zacho
dzącym słońcem stanowiło wspaniałe tło. Zapalona 
latarenka czekała, by nas oświecić, gdy -za chwilę za
padnie ciemność. Ołtarz na płaskiej skale przykrytej 
płótnem, przytrzymywanym przez cztery piękne, bia
łe, lśniące kamienie. Czytaliśmy tekst Izajasza: „Nie 
będą więcej mówić o tobie »Porzucona«; o krainie 
twej już nie powiedzą — »Spustoszona«. Raczej -cię 
nazwą »Moje (w niej) upodobanie«, a krainę twoją — 
»Poślubiona«. Albowiem spodobałaś się Jaihwe i two
ja kraina otrzyma -męża” (62:4). Wszyscy zaczęliśmy 
marzyć: kto wie, może to wzgórze będzie miejscem, 
gdzie Bóg zawrze małżeństwo -z ziemią Izraela? I stąd 
czasy mesjańskie objawią się oczom narodów? Po 
skończonej mszy składałem paramenty. Kieli-ch — 
piękne s-zkło z Hebronu — włożyłem do jednej torby 
i wziąłem kamienie, aby je włożyć do drugiej. Nie
stety, przez pomyłkę wpadły do -torby z kielichem i 
stłukły go na kawałki.' Zmartwiliśmy się ogromnie, 
bo był bardzo piękny, ale nagle pocieszyłem islię: to 
jest przecież kielich małżeństwa!*** Bóg najwidocz-

*** Według zwyczaju żydowskiego, po wzajemnym wyraże
niu z-goidy .na małżeństwo, pam młoidy tłucze stopą zawi
niętą szklankę leżącą na ziemi.
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niej przyjął akt naszego z Nim zjednoczenia. Później, 
w trudnych chwilach to było dla mnie pociechą.

S.K. — Jak tam mieszkaliście na początku, kiedy Ne
ve Szalom jeszcze nie istniało?

BU. — Ja „mieszkałem” w iwy wróconej sześciennej 
skrzyni, 'szerokości 2,5 m, w której ktoś nowo przy
były z Nowego Jorku przywiózł swoje rzeczy. Jona
tan, Gabriel i wolontariusze spali nieco mniej wy
godnie w szałasach skleconych z drzewa, a Anne — 
gdzie się dało, czasem pod namiotem, czasem pod 
gwiazdami.

S.K. — A pierwsi mieszkańcy, nie licząc was, pio
nierów?

B.H. — Najgorszym doświadczeniem było (właśnie to, 
że ich nie było. Żydzi i Arabowie odwiedzali nas w 
soboty i niektórzy może dołączyliby do nais, ale od
straszało lich nasze skrajne ubóstwo i 'brak jakiego
kolwiek zabezpieczenia. Najczęściej przychodzili do 
nas i mieszkali przez jakiś czas młodzi ludzie z róż
nych części świata, szukający prostoty życia i bra
terstwa. Pomagali nam materialnie, ale nie byli za
interesowani Izraelem, nie byli stąd. Co mieliśmy 
robić? Zdecydowałem się zwrócić do Świętego — 
niech będzie błogosławiony — i postawiłem Mu ulti
matum, prosząc, aby mi w ciągu jednego roku dal 
poznać, czy mamy pozostać na wzgórzu. Byłem go
tów opuścić to miejsce, jeżeli nie otrzymam dwóch 
znaków: 1) że przyjdzie jakaś rodzina z kraju, arab
ska lub żydowska, i zdecyduje się zamieszkać w Ne
ve Szalom, 2) że otrzymamy dar w wysokości sumy 
niezbędnej do budowy miasteczka.

S.K. — No i co? Pan Bóg przyjął ultimatum?

BJi. — Oba znaki zostały mi dane po kilku miesią
cach. Alex i Tsafi, żydowscy nauczyciele z Ben-She- 
men, przyszli do nas na górę. Obdarzeni talentem pe
dagogicznym nadali wspólnocie nowy impuls. Dzięki 
nim przyszły inne rodziny. I kiedy po roku musieli 
odejść ze względów osobistych, Neve Szalom mogło 
już istnieć dalej.

S.K. — A drugi znak — fundusze?

B.H. — Odwiedziła nas niemiecka grupa stowarzysze
nia )rPax Christi” i, uderzona kontrastem między 
wielkością . naszych planów a skromnością środków, 
postanowiła nam pomóc. Zaczęły nadchodzić dary z 
Niemiec Zachodnich, dzięki którym mogliśmy podłą
czyć się do państwowej sieci wody, kupić generator, 
zainstalować grzejniki słoneczne na dachu, zbudować 
drogę dojazdową. A potem przyjaciele z Francji, Nie
miec, Szwajcarii i Anglii pomagali nam rozwijać się 
pod każdym względem. Neve Szalom żyło prawie 
normalnie — szkoła pokoju zaczęła działać. W 1983 r. 
miasteczko składało1 się już z siedmiu rodzin — czte
rech żydowskich, dwóch muzułmańskich, jednej mie
szanej żydowisko-chrześcijańskiej, kilku samotnych 
chrześcijan (w tym jednego Araba oraz Żyda). Na 
jedenaścioro dzieci wspólnoty (siedmioro chodziło do 
żłobka prowadzonego przez dwie mamy — muzuł- 
mankę i Żydówkę. Dzieci bawiły się razem i rozma
wiały dwoma językami — hebrajskim i arabskim. 
Neve Szalom jest jedynym miejscem w Izraelu, gdzie 
dzieci wychowują się razem.

S.K. — Posiew na przyszłość...

B.H. — Naszą ambicją jest pomóc wychować nowe 
pokolenie obywateli dojrzałych, zdolnych do wyzwo
lenia ,się z mitów i manipulacji politycznych, do roz
wiązywania własnych problemów drogą dialogu.

S.K. — Jaki charakter miała myśl o Neve Szalom: 
religijny? społeczny? polityczny?

B.H. — Pierwsza myśl miała charakter religijny, ale 
stało się ono przedsięwzięciem areligijnym, bo człon
kowie są wprawdzie ludźmi wierzącymi, ale wiara 
nie gra determinującej roli w ich życiu i działalności.

S.K. — A co na to grupy wyznaniowe? Czy tego ro
dzaju ekumenizm nie stanowi dla kogoś kamienia 
obrazy?

B.H. — Kiedyś w czasie wieczoru na wzgórzu zaata
kowała mnie grupa młodych luteranów. Wobec całej 
wspólnoty postawili mi pytanie: „Jak ty, ksiądz ka
tolicki, możesz żyć z Żydami i muzułmanami, nie u- 
siłując ich przekonać o prawdziwości wiary chrześ
cijańskiej?” Odpowiedziałem im pytaniem na pyta
nie: „Czy nie czytaliście nigdy w Ewangelii Mateu
sza, że »gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
(...) i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody«, On 
powie im: »zaprawdę powiadam wam, wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej
szych, mnie uczyniliście«” (25:31-40). I skomentowa
łem ten tekst: ci ludzie — mężczyźni, kobiety, dzie
ci — zrezygnowali z komfortu i bezpieczeństwa w 
kilbucach, we wsiach, w miastach i przyszli tutaj żyć 
w prymitywie, trudzie i niepewności jutra, bo chcieli 
zrobić coś, aby przyczynić się do pojednania i poko
ju. Czy nie sądzicie, że pewnego dnia, a może po 
śmierci, Jezus ukaże się im i powie: „Byłem głodny 
pojednania i pokoju, a  wyście mi dali jeść”. Kto 
wam powiedział, że ci ludzie dobrej woli, ci budow
niczy pokoju nie ,są synami Bożymi, którzy kochają 
Pana i służą Mu, nawet jeśli Go nie znają? Kiedy 
w swoim pokoju z kilkoma wierzącymi odprawiam 
Eucharystię, modlimy się za wszystkich, którzy wo
kół nas żyją.

S.K. — Będzie kiedyś na wzgórzu jakaś kaplica czy 
oratorium?

BJH. — W 1983 r. zdecydowaliśmy się na budowę do
mu modlitwy. Będzie to miejsce milczenia, gdzie 
wszyscy będą mogli przyjść, skupić się d oddać chwa
łę Bogu według swojej wiary i tradycji. „Dom mój 
będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich na
rodów” (Iz. 56:7). Czekamy tylko na fundusze.

S.K. — Nie ma obawy — nadejdą!

B.H. — Mam już ponad 70 lat. Dobiegam kresu. Nie 
mam charyzmatu tworzenia dzieł, ale przyczyniłem się 
do ich zaistnienia: Centrum w Jaffie, Maison St Isa- 
i'e... Czy to samo będzie z Neve Szalom, które już 
idzie o własnych siłach? Na każdym etapie wiedzia
łem, że żyjąc dla tego, co aktualnie robiłem, zawsze 
żyję dla Izraela i jego pełni, dla Kościoła d jego peł
ni, dla pojednania, dla pokoju i braterskiej jedności 
między dziećmi Abrahama. Aby Dobra Nowina dała 
życie światu.

Rozmawiała: Kinga Strzelecka, OSU
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SINE IRA
W sprawie religioznawstwa

Duże zainteresowanie oraz emocjo
nalne podejście zaznaczają się wy
raźnie w związku z wprowadzanym 
do szkól średnich religioznawstwem. 
Są one — zainteresowanie i emo
cje — zrozumiale, zważywszy, że 
dotykamy sfery drażliwej, zarówno 
w wymiarze osobistym, jak i sto
sunków zioiązki wyznaniowe — 
państwo. Wydaje się zatem zasadne 
zoskazanie na parę faktów, które 
dotyczą tej sprawy, a nie są pow
szechnie uświadamiane.

Napięcie, jak się zdaje, pochodzi z 
dwu źródeł: przeświadczenia, że re
ligioznawstwo jest wytworem cza
sów nam najbliższych i pochodzą
cym ze ściśle określonej tradycji 
ideologicznej, oraz, co wiąże się z 
pierwszym, że jego intencją jest in
gerencja io przekonania religijne 
społeczeństwa.

Zainteresowania systemami wierzeń 
i praktyk własnych i obcych, pro
wadzące do pogłębionej refleksji 
nad prawdami przez nie głoszony
mi, towarzyszą dziejom ludzkości od 
czasów najdawniejszych, w różnych 
okresach, by wskazać na mobilizu
jące zmagania chrześcijaństwa z po
gaństwem czy twórczy ferment Re
formacji, przybierając na sile lub 
słabnąc. Nikt, kto umiłował mą
drość i jej szukał, nie mógł pozo
stać głuchy na twierdzenia różnych 
religii głoszących, że posiadły (naj
częściej z prawem wyłączności) 
prawdę ostateczną. Stąd już u sta
rożytnych spotykamy twierdzenia 
stanowiące rodzaj teorii pochodze
nia wierzeń religijnych (Ksenofanes, 
Euhemer i in.). Ale to nobilitujące 
każdą naukę odwołanie się do sta
rożytności nie zmienia faktu, że 
mamy do czynienia z dyscypliną 
młodą, o nieco ponad stuletnim ro
dowodzie. Zapewne niejednego zdzi
wi fakt, że narodziła się ona na 
wydziałach... teologii protestanckiej 
w Holandii. Funkcjonowała tam od 
lat siedemdziesiątych X IX  stulecia, 
jako historia religii poza jude ochrze- 
ścijańskich (Godsdienstgeschiedenis). 
Od czasu rozprawy Joachima Wacha 
„Religioswissenschaft” z 1923 roku 
termin ten przyjął się powszechnie 
na określenie nauki o religiach.

Jak się ma zatem religioznawstwo 
do teologii? Teologia związana jest 
zawsze z określonym wyznaniem, 
mówimy zatem o teologii katolic
kiej, prawosławnej czy protestanc
kiej na gruncie chrześcijańskim, ale 
także o teologii muzułmańskiej czy 
buddyjskiej. Ma ona względem swo
jej religii zadania wyjaśniające i 
apologetyczne, siłą rzeczy więc war
tościuje. Religioznawca natomiast 
dzieli religie według różnych kryte
riów (np. zasięgu, wielości bóstw, 
żywotności, misyjności itd.), poszu
kuje prawidłowości indywidualnego 
(psychologia religii) i grupowego (so
cjologia religii) życia religijnego, 
analizuje podobieństwa, różnice oraz 
wzajemne wpływy w różnych syste
mach religijnych (porównawcza hi
storia religii), ale kwestia prawdzi
wości, podobnie jak zagadnienie 
istnienia czy nieistnienia Boga, po
zostaje poza sferą naukowych do
ciekań tej dyscypliny. Pozostawmy 
też na boku spory, czy lepszym re
ligioznawcą jest człowiek wierzący, 
bo znane m u są odczucia wiernych, 
czy niewierzący, jako zdolniejszy 
do obiektywizmu. Każda religia, 
obok zespołu przekonań, dogmatów 
czy prawd, które niezależnie od 
wiary io ich pozaziemskie odniesie
nia, dają się analizować, porówny
wać, charakteryzuje się także bar
dziej lub mniej rozwiniętym kul
tem i organizacją. Stanowiąc „ziem
ską1* stronę religii mogą one podle
gać naukowej refleksji, tj. badaniu 
przy wyodrębnieniu ich specyficz
nej treści i przy zastosowaniu okre
ślonej metody. Wydaje się, że naj
lepsze wyniki przynieść może po
stępowanie za radą A. K. Banerji, 
by „każdy, kto chciałby w duchu 
rzetelnego szukania prawdy zdobyć 
bezstronną a szeroką ocenę różnych 
religijnych systemów, powinien 
przede wszystkim zbliżać się do 
nich z szacunkiem i życzliwością, a 
studiować je z punktu widzenia 
najgłębszych i najświatlejszych wy
znawców11 („Siwa, czyli hinduskie 
pojęcie Boga11). Mogłoby się wyda
wać, że takie podejście, dominujące 
dziś w religioznawstwie światowym, 
zyska mu raczej wśród wierzących 
przyjaciół, nie wrogów.

Na naszym, polskim podwórku wie
le jest jeszcze osób, które gorliwość 
wyznawcy kojarzą z niechęcią do 
przedstawicieli innych wyznań, a 
przecież nikt nie kwestionuje pa
triotyzmu osoby, która domaga się 
równych praw dla wszystkich kra
jów czy szerzy wiedzę na ich te
mat. Sprawa wszakże ma też inny 
aspekt. Pamiętajmy, że dotyczy dy
daktyki — sfery nauczania i wy
chowania młodzieży. Tu rezerwa w 
znacznym stopniu wypływa z obaw
0 intencje wprowadzających nowy 
przedmiot. Trudno te obawy roz 
wiać. Chcę tylko zwrócić uwagę na 
to, że podobnie można się odnieść 
do nauczania np. historii, a mimo 
to raczej nie słyszy się głosów kwe
stionujących jego zasadność. Kon
trowersje dotyczą więc raczej pro
gramu i przygotowania kadr do je
go realizacji. W obu przypadkach 
zgłaszane zastrzeżenia wydają się w 
znacznym stopniu zasadne. Sprymi- 
tywizowanie zaszkodzi każdej spra
wie; jak pisał cytowany wyżej au
tor, „tzw. krytyczne studia nad re- 
ligiami są aż nazbyt często ślepym 
błądzeniem lub zatrzymywaniem się 
na powłoce, otoczce wielkich prawd, 
które mogą objawiać się tylko tym, 
którzy się do nich zbliżą szczerym 
a gorącym sercem11.

Zapotrzebowanie na wiedzę w tej 
dziedzinie, zarówno w świecie, jak
1 w Polsce, jest ogromne. Będzie za
tem dążyć do zaspokojenia i nie 
można tego nie zauważać oraz nie 
da się temu sprzeciwić. N ie  m o ż 
na s t w a r z a ć  s y t u a c j i ,  w  
k t ó r e j  n a t u r a l n y  p ę d  do  
w i e d z y  ł ą c z y ć  s i ę  b ę d z i e  
z p o c z u c i e m  p r z e w i n y .  
Walczyć natomiast trzeba o wysoki 
merytorycznie i etycznie poziom 
polskiego religioznawstwa.

PIOTR STAWIŃSKI

Głos w sprawie jedności
Każda wiara w swej religijnej isto
cie jest dobra, jeśli ją uduchowimy 
w Jedynym Bogu, bo przez każdą 
z nich można Go czcić i kochać. 
Rzecz godna uwagi, że jednak mało 
kto tak uważa. Dlaczego? Chyba 
dlatego, że każdy człowiek ma in
ne upodobania, potrzeby i inaczej 
rozumuje. Jeśli więc pragniemy, 
aby między naszymi religijnymi po
glądami nie występowały sprzecz
ności, powinniśmy — pomnąc, że 
Prawda Boża jest tylko jedna —
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starać się poprzez wspólne dialogi 
sprowadzać nasze odmienne rozu
mowania do jednolitych. W oczach 
Boga nie ma lepszych czy gorszych 
religii i wyznań. To tylko nam się 
wydaje, że są lepsze i gorsze, ho 
jako kryterium oceny stosujemy 
własne upodobania, które przysła
niają nam czystą Prawdę. Z Bożej 
perspektywy wszystkie nasze reli- 
gie i wyznania są ułomne i niedo
skonałe.
Cóż wobec tego mamy czynić, aby 
dojść do pojednania z sobą i inny
mi w Prawdzie? Należy przede 
wszystkim zdobyć się na dobrą wo
lę, która właśnie stanowi cząstkę 
prawdy z Boga, i po nitce do kłęb
ka, w kontakcie z innymi dociekać, 
szukać wytrwale tylko tej jednej 
Prawdy, objawionej przez Pismo 
święte i naukę Chrystusową, a prze
znaczonej dla wszystkich ludzi na 
świecie. Sądzę, iż tak postępując ry
chło nabiera się należnego szacunku 
dla godności ludzi innych wyznań 
i dla ich widzenia prawdy. Co wię
cej — uzyskuje się przekonanie, że 
nie za „najlepszą” religię Pan Bóg 
człowiekowi błogosławi, ale za jego 
dobrą wolę w rozwijaniu i prakty
kowaniu wiary. Zaczyna się też ro
zumieć, że niewłaściwie jest chwalić 
swoje wyznanie lub swą wiarę, a 
cudze ganić. Można bowiem zastoso
wać tu przysłowie: „Kocioł garnko
wi przygania, a obydwa smolął\  Bo 
dotychczas nie ma najlepszych wy
znań; najlepsze ma dopiero nastą
pić. Najlepsze — czyli trwające w 
jednej jedynej, dla wszystkich jed
nakiej Prawdzie, czyli w duchu 
Prawdy pochodzącej z Boga Naj
wyższego. Starajmy się więc ją po
znawać.
Przypuszczam, że w związku ze 
stwierdzeniem, iż każda wiara w 
duchu prawdy Chrystusowej (bo to 
znaczy to samo, co Prawda z Boga) 
jest w swej istocie dobra — może 
ktoś zauważyć: — Skoro tak, to po 
co mamy czynić starania o zjedno
czenie wyznań? Bardzo słuszna to 
uwaga. Niestety, nie wszyscy tak 
rozumują. Sądzę, że większość lu
dzi całkiem inaczej wyobraża sobie 
jedność niż to jest w zamierzeniu 
Pana Boga. Jakie bowiem zastrze
żenia wysuwa wobec naszego roz
bicia nasz Pan? Ano tylko takie, że 
nie pogłębiamy się duchowo w Je
go mądrości zawartej w nauce 
Chrystusowej. Bądźmy więc — a 
przynajmniej ucznrty się być — do
skonali w myśleniu jako Ojciec i 
Bóg nasz, który jest w niebie. Aby 
zatem nastała jedna „owczarnia”, 
uczmy się, tak jak On tego pragnie,

właściwie pojmować Jego Prawdę. 
Cóż to jest jednak Prawda z Boga 
w nas? Jest to szczere i bezintere
sowne pragnienie wspólnego dobra 
oraz pokorne nastawienie ducha. W 
ogóle prawdy Boże są tak bardzo 
proste, że do ich rozumienia wcale 
uczoności nie potrzeba. Raczej prze
ciwnie, myślę, iż uczoność, a raczej 
niedouczoność może w tym przesz
kadzać. Ludzie uczeni za dużo przy
pisują swemu rozumowi, wyolbrzy
miają prawdy Boże, upiększają je i 
polerują, a to sprawia, że stają się 
one — zamiast jaśniejsze — mniej 
zrozumiałe. Zamiast prosty lud oś
wiecać i do Pana Boga przybliżać, 
pomagać poznawać Go i miłować, 
ludzie ci oddalają go od Niego. Sta
je się On im obcy, boją się Go jak 
za czasów Starego Testamentu, kie
dy to, zanim przyszedł nasz Pan, 
Jezus, musiał Bóg Ojciec strachem i 
bo jaźnią ludzi do prawdziwej wia

ry przymuszać. A przecież człowiek, 
który poznaje dogłębnie naukę 
Chrystusową, staje się mimowolnie 
prostym, uniżonym i pokornym , bez 
jakiegoś odczucia przymusu i bo- 
jaźni przed Panem Bogiem, z wy
jątkiem bojaźni przed grzechem. 
Odczuwanie wielkiego lęku przed 
Bogiem powinniśmy, moim zda
niem, przyjmować jako znamienny 
sygnał, że nie dość dobrze rozumie
my się z Bogiem, że powinniśmy 
się podciągnąć wzwyż i że za mało 
w nas pokory i uniżenia, które to 
właśnie cnoty sprawiają, iż Bóg 
staje się nam tak bliski, że nie mu
simy się już Go bać. Potrzeba wie
dzieć, że Pan Bóg miłuje człowieka 
nie za jego bezbłędną prawdę ani 
za jego wielką uczoność, a za szcze
rą wiarę, pokorę i zaufanie do Nie
go.

B. SYMONOWICZ

WŚRÓD KSIĄŻEK

Lektura na jesienne wieczory

Na początku tego roku ukaizał się 
piąty już zeszyt wydawnictwa ciąg
łego Z problemów Reformacji* 1. Naj
wyższy czas polecić tę serię wydaw
niczą Czytelnikom naszego pisma. 
Redaktorami naukowymi serii są 
księża Tadeusz Wojak a Manfred 
Uglorz. Obaj specjalizują się m.in. 
w historii polskiego ewangelicyzmu
i są znani z wielu »interesujących 
opracowań na ten temat. Ostatni 
zeszyt poświęcony jest Biblii Gdań
skiej, której 350-lectie było obcho
dzone w naszym kraju w 1982 ro
ku. Wprowadzenie pt. „Dobra no
wina” napisał ks. prof. Witold Be- 
nedyktowdoz, jeden z najwybitniej
szych współczesnych teologów pol
skich, interesujący saę również pro
blematyką współczesnych przekła
dów biblijnych. Drugi tekst to prze
druk znanego opracowania ks. prof. 
Jana Szerudy pt. „Geneza d charak
ter Biblii Gdańskiej”, napisanego 
jeszcze w latach międzywojennych 
i opublikowanego na łamach „Prze
glądu Ewangelickiego” w 1932 ro
ku. Dobrze się stało, że zdecydowa
no się na wznowienie tego artyku
łu, chociaż chyba niepotrzebnie do
konano skrótów w i tak zwięzłym 
i niewielkim objętościowo tekście. 
Trzecim tekstem w omawianym ze

szycie jest „Studium o Biblii Gdań
skiej” ks. Tadeusza Wojaka. Jest 
to opracowanie współczesne o syn
tetycznym charakterze, analizujące 
zarówno stan badań nad zagadnie
niem, jak i wnoszące nowe myśli, 
zwłaszcza w zakresie porównania 
różnych przekładów Pisma św. z 
czasów Reformacji. Autor, znany z 
rzetelnych opracowań historycznych, 
również ty i: i razem dostarczył cie
kawych informacji, wynikających z 
badań źródłowych.
Studia z zakresu historii ewangeli
ryzmu w Polsce, prowadzone z po
zycji konfesyjnych, są niezbędne. 
Nie tylko dlatego, że nie może zab
raknąć naszego głosu w tych spra
wach. Rzecz w tym, że zawodowi 
historycy interesują się przede 
wszystkim Reformacją w okresie 
jej największego rozwoju w naszym 
kraju. Zarówno w tekstach nauko
wych, jak i w podręcznikach hi
storii nie raa prawie żadnych wia
domości o ewangelikach polskich po 
1650 roku. Historycy »nie interesują: 
się mniejszościami wyznaniowymi 
w naszym kraju w osiemnastym i 
dziewiętnastym wieku (wyjątkiem 
jest tzw. sprawa dysydemcka z o- 
statnich lat przed rozbiorami). Dla
tego trudno przecenić wagę szcze-
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golowych opracowań, na przykład 
dziejów poszczególnych parafii w 
tym okresie, nawet jeśli są to tek
sty o charakterze popularnym, o- 
parte wy !:-uvn:e na archiwach ko
ścielnych, czasopismach itd. Wy
dawnictwu „Zwiastun” należą się 
słovva uznania za trud publikowa
nia taldch tekstów w omawianej 
serii i poza nią (na uwagę zasługu
je zwłaszcza czwarty zeszyt oma
wianej serii, A vdany w 1982 roku, 
a także Szkice z dziejów Reforma
cji w Polsce XVI i XVII w. ks. Ta
deusza Wojaka oraz praca zbiorowa 
Wkład protestantyzmu do kultury 
polskiej).
Włodzimierz Sołowiow (1853—1900) 
był jednym z najwybitniejszych 
myślicieli rosyjskich XIX wieku. 
Teolog, filozof i poeta był prekur
sorem tych nurtów myśli, które do
prowadźmy do odrodzenia metafizy
ki rosyjskiej w naszym stuleciu. Na 
Sołowiowowskiej metafizyce wszech- 
jednosci i koncepcji Sofii opierali 
się m.in. Sorg-.usz Bułhakow (1871— 
—1944) oraz Paweł Floreński 
(1872 — ok. 1948). Wpływy Soło- 
wiewa iają się także zauważyć u 
takich myśiicie.-i. jak D. Mereżkow- 
ski (1865—1940) c-raz N. Bierdiajew 
(1874—1948), twórców nowoczesnego 
mes jan izmu rosyjskiego. Bratanek 
Sołcwi-owa napisał twórczą biogra
fię swego stryja2, którą polecam 
Czytelnikom naszego pisma. Książ
ka jest ważna z ekumenicznego 
punktu widzenia — zrozumienie 
współczesnej myśli ^prawosławnej nie 
jest możliwe bez poznania jej źró
deł, których współtwórcą był So
łowiow.

W 1968 roku zmarł w Bangkoku 
Tomasz Merton, amerykański trapi
sta, jeden z najwybitniejszych od
nowicieli ruchu monastycznego. 
Merton jest autorem ponad 50 ksią
żek, w tym także zbiorów poezji. 
Polecam wydaną niedawno w na
szym kraju Modlitwę kontempla
cyjną 8, książkę ważną, opartą za
równo na osobistych doświadcze
niach autora, jak i na głębokiej 
wiedzy, wynikającej ze znajomości 
historii refleksji teologicznej nad 
modlitwą. Merton powołuje się 
przede wszystkim na Pismo św. i 
pisma świętych wczesnego Kościo
ła. Warto podkreślić, że towarzy
szące chrześcijaństwu prawie od 
początku życie zakonne przeżywa 
obecnie swój renesans nie tylko w 
katolicyzmie, ale również w Koś
ciołach protestanckich, gdzie ciągle 
poszukuje się nowych form, tworzy 
różnego rodzaju grupy o charakte-

Ksiqiki nadesłane
INSTYTUT WYDAWNICZY PAX

rze zakonnym, wspólnoty życia i 
pracy itp.
Julian Stryjkowski napisał już kil
ka książek o tematyce biblijnej, 
związanych przede wszystkim z dzie
jami Narodu Wybranego. Są to po
wieści, w których autor nie stroni 
od refleksji o ogólnym charakterze, 
starając sdę wydobyć uniwersalne 
wartości historii Izraela dla posta
wy współczesnego człowieka, jego 
formacji kulturowej i religijnej. 
Stryjkowski podkreśla również swą 
etniczną przynależność do narodu 
żydowskiego. Jak sam przyznaje, 
pisze dlatego, że chce ocalić przed 
zapomnieniem spuściznę po polskich 
Żydach, bestialsko wymordowanych 
podczas drugiej wojny światowej. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy 
wróci się do źródeł, tzn. do dziejów 
biblijnych, w których świetle nale
ży rozpatrywać etos tej mniejszoś
ci narodowej w naszym kraju. 
Stryjkowski pisał już o Mojżeszu: 
Odpowiedź i Dawidzie: Król Dawid 
żyje! Ostatnio ukazała się książka 
o Judzie Makabim, bohaterze izrael
skim z epoki machabejsktiej, przeło
mowej dla dziejów Narodu Wybra
nego4. Polecam ją wszystkim Czy
telnikom „Jedinoty”.

Na całym świecie, także w Polsce, 
ciągle żywe jest zainteresowanie re- 
ligiami i filozofią Wschodu. Niekie
dy jest to po prostu płytka moda 
na egzotykę. Trwałe miejsce w kul
turze Zachodu zyskała joga, zarów
no jako system religijno-filozoficz-

ny, jak i pewnego rodzaju sport, 
forma relaksu. Także w Polsce jo
ga zyskała dużą popularność. Wie
lu ludzi uprawia ćwiczenia jogi- 
styczne, istnieją kluby o różnym 
zabarwieniu ideologicznym, traktu
jące jogę jako • korzystną formę re
kreacji, czasami opierającą się na 
głębszej refleksji duchowej. Jednak 
znajomość klasycznej filozofii jogi 
+ st słaba. Dobrze się stało, że w 
znakomitej serii „Biblioteka Klasy
ków Filozofii” ukazał się zbiór tek
stów klasycznej jogi indyjskiej5, 
których lektura pozwala na głęb
szo zrozumienie tej ważnej idei 
Wschodu. Są to pierwsze teksty 
starożytnej myśli indyjskiej przetłu
maczone na język polski z sanskryc- 
kiego oryginału. Książka zaopatrzo
na jest w wyczerpujące przypisy i 
komentarze, dzięki którym może 
Dyć czytana przez szeroki ogół.

W.Z.

1 Z problemów Reformacji, zeszyt 5, 
praca zbiór, pod red. ks. Manfreda U- 
giorza, Wydawnictwo „Zwiastun”, War
szawa 1985, cena zl 60.

* Sergiusz M. Sołowiow: Zycie i ewo
lucja twórcza Włodzimierza Solowiowa, 
Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 1986, 
cena zł 450.

* Thomas Merton: Modlitwa kontem
placyjna, przel. Mirosław Dybowski OP, 
Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 1986, 
cena zl 150.

« Julian Stryjkowski: Juda Makabi, 
Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 1986, 
celna zl 250.

* Klasyczna joga indyjska, przekł. Leon 
Cyboran, PWN, Warszawa 1986, cena 
zł 440.
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Dokończenie ze s. 14

cielkę genewskiego biura Aliansu — 
został poświęcony zagadnieniom 
wzmocnienia związków i kontaktów 
między Kościołami członkowskimi 
Aliansu. Referentka omówiła zasad
nicze trudności w budowaniu takich 
kontaktów, posługując się licznymi 
przykładami, zwłaszcza z krajów 
Trzeciego Świata. Również to prze
mówienie spotkało się z zaintereso
waniem słuchaczy, czego dowodem 
była dyskusja.

Kolejny dzień — niedzielę — człon
kowie Komitetu spędzili w zborach 
naszego Kościoła, biorąc udział w 
nabożeństwach i wygłaszając kaza
nia w Kucowie, Zelowie, Łodzi, Ży
rardowie, Żychlinie i Warszawie. Po 
nabożeństwach odbyły się spotkania 
z parafianami, którzy podejmowali 
gości obiadem. Wszystkie wizyty w 
zborach należy ocenić bardzo wyso
ko, przede wszystkim dlatego, że

goście mieli okazję do autentycz
nych rozmów z członkami Kościoła, 
co pozwoliło im poznać specyficzne 
problemy naszej diasporalnej spo
łeczności wyznaniowej. Wieczorem 
Komitet wraz z osobami towarzy
szącymi miał okazję spotkać się je
szcze raz — tym razem na widow
ni Państwowego Teatru Żydowskie
go, gdzie wystawiano świetną pan
tomimę Izaaka Pereca „W nocy na 
starym rynku>ł.
Poniedziałek poświęcony był na 
sprawozdania finansowe oraz na 
przygotowania do przyszłorocznego 
spotkania w Wiedniu. Goście spot
kali się z władzami naszego Kościo
ła i złożyli wizytę w Urzędzie ds. 
Wyznań. Na zakończenie odbyło się 
nabożeństwo z Wieczerzą Pańską 
oraz przyjęcie z udziałem licznych 
gości, w tym przedstawicieli innych 
Kościołów chrześcijańskich i władz 
państwowych.

Warszawskie spotkanie Komitetu 
było wydarzeniem niezwykłej wagi 
dla naszego Kościoła i — co należy 
podkreślić — przedsięwzięciem uda
nym pod każdym względem. Stało 
się tak dzięki niezwykłemu zaanga
żowaniu wielu członków Kościoła, 
jego władz centralnych i lokalnych. 
Osobiście nigdy nie dane mi było 
przedtem zaobserwować tak wielu 
osób ze wszystkich naszych środo
wisk, wykazujących osobiste zaan
gażowanie i wkładających całą du
szę w sprawne i serdeczne usługi
wanie na wszystkich polach. Pozo
stawi to z pewnością trwały ślad 
naszej przyszłej pracy. Nie sposób 
wymienić tu wszystkich aktywnie 
współpracujących przy organizacji 
tej imprezy (trzeba by wypisać li
stę ponad stu osób).
Po spotkaniu warszawskim więk
szość gości udała się na dwudniową 
wycieczkę do Częstochowy, Krako
wa i Wieliczki. W chwili pożegna
nia stało się jasne, że gospodarze 
i goście tworzą jedną rodzinę.

W.Z.

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 Monachium (RFN) obradował 
w dniach 4—9 lip ca 1986 r. Komi
tet Wykonawczy Światowej Federa
cji Luter ańsikiej. Obrady zostały 
zdominowane dyskusją nad sytuacją 
w Republice Południowej Afryki. 
Zaapelowano do Kościołów człon
kowskich, aby domagały się izolo
wania RPA tak długo, jak długo z 
tego kraju nie zostanie usnnięty 
apartheid. Wbrew oczekiwaniom 
przedłuża się choroba biskupa wę
gierskiego Zoltana Kaldy’ego, pre
zydenta SFL. Zaszła więc potrzeba 
podzielenia jego obowiązków wśród 
pięciu wiceprezydentów. Stan taki 
trwać będzie do chwili, aż bp Kal- 
dy albo podejmie na nowo urzędo
wanie, albo zrezygnuje z funkcji 
prezydenta, albo też Kościół wę
gierski ogłosi ustąpienie swego bis
kupa z powodu choroby. Komitet 
Wykonawczy uchwalił apel wzywa
jący do zwołania światowego zgro
madzenia ekumenicznego poświęco
nego sprawom pokoju. Ponadto Fe
deracja zamierza wspólnie z katoli
kami i anglikanami zwołać w li
stopadzie br. konsultację poświęco
ną sytuacji w Namibii. Sekretarz 
generalny, Gunnar Staalsett, stwier

dził, że po katastrofie reaktora w 
Czernobylu temat pokojowego i mi
litarnego wykorzystania energii ją
drowej będzie z większą niż dotych
czas uwagą rozpatrywany przez Fe
derację. Jednocześnie Staalsett za
apelował do Kościołów laterańskich, 
aby w obecnej sytuacji politycznej 
uniezależniły się maksymalnie od 
powiązań z państwem, gdyż to u- 
możliwi im bardziej niezależne dzia
łania skierowane przeciw wszelkie
go rodzaju nieprawidłowościom.

9  Watykan opublikował 17 czerw
ca br. treść listu, jaki przewodni
czący watykańskiego Sekretariatu 
ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jan 
Willebrands, wystosował do angli
kańskiego arcybiskupa Canterbury, 
Roberta Runciego. Była to reakcja 
na dokument, w którym Kościół 
Anglikański uzasadnia możliwość 
dopuszczenia kobiet do urzędu du
chownego. List kardynała potwier
dza negatywne stanowisko Watyka
nu wobec dopuszczenia kobiet do 
urzędu duchownego. Zagadnienia 
tego — stwierdza Willebrands — 
nie da się rozwiązać na gruncie 
rozważań socjologicznych i kulturo

wych. Ordynowanie wyłącznie męż
czyzn na urząd kapłana i biskupa 
stanowi nigdy nie przerwaną tra
dycję Kościoła katolickiego i pra
wosławnego. Żaden Kościół nie mo
że przyznać sobie kompetencji do 
zmiany tej tradycji. Argumentację 
anglikanów za ordynacją kobiet 
Willebrands uznał za niezadowa
lającą.

#  Podczas obrad Synodu General
nego Kościoła Anglikańskiego Anglii 
(początek lipca br.) rozgorzała dy
skusja na temat dopuszczenia ko
biet do urzędu duchownego. Przed
stawiciele środowisk konserwatyw
nych i tzw. ewangelikalnych zagro
zili, iż w przypadku dopuszczenia 
kobiet do tego urzędu utworzą no
wą, niezależną organizację kościel
ną. Ostatecznie zrezygnowano z gło
sowania nad tą sprawą, przenosząc 
je na następne posiedzenie. Bisku
pom — członkom Synodu zlecono, 
aby do lutego 1987 r. opracowali 
raport na temat ordynacji kobiet. 
Wymaganych dwóch trzecich gło
sów nie otrzymał przedstawiony 
Synodowi wniosek o dopuszczenie 
do pracy w Kościele angielskim 
kobiet, które zostały ordynowane 
przez Kościół anglikański w innym 
kraju. Kościoły anglikańskie w Ka
nadzie, Nowej Zelandii, Brazylii, 
USA i kilku innych krajach ordy-
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nu ją już od wielu lat kobiety. W 
okresie, w którym odbywał się Sy
nod Generalny, papież Jan Paweł II 
i prymas Kościoła Rzymskokatolic
kiego w Anglii, kard. Basil Hume, 
ostrzegli Kościół Anglikański Anglii 
przed ordynacją kobiet. W piśmie 
do anglikańskiego arcybiskupa Can- 
terbury Roberta Runciego papież 
stwierdził, że tego rodzaju reforma 
utrudniłaby poważnie pojednanie 
między obu Kościołami oraz stano
wiłaby „nową i poważną przeszko
dę” na drodze do jedności między 
nimi. W odpowiedzi abp Ruńcie 
przedstawił Janowi Pawłowi II ar
gumenty teologiczne przemawiające 
za ordynacją kobiet.

0 Zgromadzenie Delegatów Związ
ku Kościołów Ewangelickich Szwaj
carii obradujące 15—17 czerwca 
1986 r. w Locarno dokonało wybo
ru nowego prezydenta Związku. 
Został nim 52-letni ks. Heinrich 
Rüster hol z z Zurychu, na którego 
padły 33 głosy. Jego kontrkandy- 
datka, pastor Sylvia Michel (prezy
dent Rady Kościoła Reformowane
go Kantonu Aargau), otrzymała 22 
głosy. Ks. Rusterholz przed rozpo
częciem studiów teologicznych pra
cował przez jakiś czas jako labo
rant w przemyśle chemicznym i 
nauczyciel matematyki w szkole. Po 
ukończeniu studiów i ordynacji był 
administratorem parafii w Durnten, 
a następnie wyjechał na zlecenie 
Misji Bazylejskiej do Sabah (Ma
lezja), gdzie oprócz pracy duszpa
sterskiej trudnił się nauczaniem. Po 
powrocie do Szwajcarii w 1970 r. 
objął kierownictwo Wydziału ds. 
Misji, Ekumenii i Zagadnień Roz
wojowych w Kościele Reformowa
nym Kantonu Zuryskiego. Trzy lata 
temu kandydował na stanowisko se
kretarza generalnego Organizacji 
Pomocy Kościołów Ewangelickich 
Szwajcarii (HEKS), lecz przegrał 
wybory. Natomiast w 1984 r. .wybra
ny został członkiem Zarządu Związ
ku Kościołów Ewangelickich Szwaj
carii, kierując w nim kolejno gru
pami roboczymi do spraw Afryki 
Południowej i praw człowieka. Ks. 
Rusterholz obejmie urzędowanie 1 
stycznia 1987 r. Dotychczasowy pre
zydent, 66-letni iks. Jean-Pierre 
Jomod, który kierował Związkiem 
od 1979 r., przejdzie z końcem
1986 r. na emeryturę.

0 Międzynarodowa Rada Chrze
ścijan i Żydów podjęła po raz pier
wszy dialog z muzułmanami. Zor
ganizowane przez nią kolokiwum w 
Salamance (Hiszpania, 6—11 lipca)

zgromadziło 230 chrześcijan różnych 
wyznań, żydów i muzułmanów. Hi
szpanię wybrano jako miejsce ob
rad dlatego, iż te trzy religie mo
noteistyczne przechodziły w tym 
kraju zmienne koleje losu. Jeden z 
referentów, prof. Luis Suarez Fer
nandes z Madrytu, stwierdził, że 
„jest wydarzeniem historycznym 
fakt, iż po 500 latach chrześcijanie, 
muzułmanie i żydzi mogą się zno
wu wspólnie gromadzić”. Uczestni
cy kolokwium byli podejmowani 
przez gminy żydowskie w Madrycie 
i Toledo. Ich pobyt w Uniwersyte
cie Papieskim w Salamance umożli
wił pogłębienie znajomości wspól
nej historii trzech społeczności re
ligijnych w Hiszpanii oraz wzajem
ne zapoznanie się z zasadami wia
ry na podstawie lektury Biblii i 
Koranu. Prezydent Międzynarodowej 
Rady Chrześcijan i Żydów, Victor 
Goldbloom z Kanady, wezwał na 
zakończenie kolokwium do zasypy
wania wykopanych w wiekach 
wcześniejszych przepaści i do takich 
działań, które spowodują poprawę 
wzajemnych stosunków. Rada zrze
sza 18 organizacji w Ameryce Po
łudniowej i Północnej, Europie i 
Izraelu. Ośrodek koordynacji pracy 
mieści się od 1979 r. w domu Mar
tina Bubera w Heppenheim (RFN).

0 W Nairobi (Kenia) obradowała 
od 23—29 lipca 1986 r. XV Świato
wa Konferencja Metodystyczna; któ
ra zgromadziła ponad 3000 uczestni
ków z 70 krajów. Kościół Metody- 
styczny w Polsce reprezentowany 
był przez superintendenta naczel
nego — ks. Adama Kuczmę. Temat 
obrad brzmiał: „Chrystus Jezus — 
aprobatą Boga wobec świata". 
Przedmiotem dyskusji były takie 
sprawy, jak tożsamość wyznaniowa 
metodystów, dialog z przedstawi
cielami innych wyznań chrześcijań
skich, głód w świecie, sytuacja u- 
chodźców, zagrożenia dla całej ludz
kości, sytuacja w RPA. Z zadowo
leniem odnotowano postęp w dia
logu między metodystami a lutera
nami, reformowanymi i katolikami 
rzymskimi. Zaaprobowano 5-letni 
plan ewangelizacji.
W 1987 r. ma odbyć się światowa 
konferencja młodzieży poświęcona 
przygotowaniu młodych ludzi do 
służby ewangelizacyjnej. Przypada
jąca w 1988 r. 250 rocznica nawró
cenia się założyciela metodyzmu 
Johna Wesleya powinna stać się 
okazją do lepszego zrozumienia te
go przeżycia i dzielenia się nim z 
innymi.

W 105-letniej historii Światowej 
Rady Metodystycznej stanął po raz 
pierwszy na jej czele duchowny, 
który nie pochodzi ani z Wielkiej 
Brytanii, ani z Ameryki Północnej: 
stanowisko to objął biskup Lawi 
Imathiu z Kenii.

0 W Singapurze obradowała w lip- 
cu 1986 r. Rada Naczelna Świato
wego Związku Baptystów. Opowie
działa się ona za zwołaniem świa
towego soboru Kościołów na rzecz 
pokoju, udzieliła poparcia prokla
mowanemu przez ONZ Międzynaro
dowemu Rokowi (1987) Ochrony i 
Udzielania Schronienia Bezdom
nym, a system apartheidu w RPA 
nazwała „grzechem przeciw Bogu
1 herezją”. Po przyjęciu dwóch no
wych Kościołów z Zairu i Malawi 
Związek Baptystów zrzesza 136 Ko
ściołów członkowskich z 94 krajów 
i reprezentuje 33,2 min. dorosłych 
ochrzczonych członków. Pod jego 
duchowym wpływem znajduje siię 
szacunkowo 60—70 milionów ludzi 
na całym świecie. Tegoroczne obra
dy Rady Naczelnej były też poświę
cone przygotowaniom do kolejnego 
Światowego Kongresu Baptystów, 
który ma odbyć się w 1990 r. w 
Seulu (Korea płd.).

#  Grupa pastorów i świeckich z 
Kościoła Luterańskiego na Węgrzech 
wystosowała w kwietniu 1986 r. list 
do kierownictwa Kościoła i wszyst
kich parafii, w którym domagała 
się głębokich reform teologicznych i 
organizacyjnych w Kościele. Grupa 
ta postulowała powrót do pluraliz
mu teologicznego, decentralizację 
kościelną, większe współdziałanie 
świeckich w życiu kościelnym. 
23 czerwca autorzy listu spotkali 
się z kierownictwem kościelnym, 
aby dyskutować nad możliwościami 
dialogu. Trzy dni wcześniej dyrek
tor Urzędu do Spraw Wyznań na 
Węgrzech, Imre Miklos, przemawia
jąc w Seminarium Teologicznym 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskie- 
go stwierdził, iż „niewielka grupa 
pastorów (...) mówi o konieczności 
odnowy w sposób, który zagraża 
jedności Kościoła”. Zdaniem Miklo- 
sa, odnowa istnieje już od dawna 
i muisi być dokonywana w ramach, 
które państwo i Kościół Luterański 
wypracowały wspólnie na przestrze
ni wielu lat. Miklos wyraził prze
konanie, że krytycy wykorzystują 
pustkę, jaka wytworzyła się w Ko
ściele wskutek długotrwałej choro
by biskupa Zoltana Kaldy’ego. Dał 
on wyraz nadziei, że bp Kaldy bę
dzie mógł wkrótce podjąć swoje
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Grupa dzieci na koloniach w górach (w Wiśle-Jaworniku)

Z N A S Z E G O

obowiązki. Ostrzegł zarazem, że Ko
ściół L uterański mógłby wiele s tra 
cić, gdyby naruszone zostały jego 
dobre stosunki z państwem .

Z K R A J U
^  Jeden z najbardziej znanych 
działaczy kościelnych i ekumenicz
nych w Polsce, ks. prof. dr Witold 
Benedyktowicz, skończył 21 czerw
ca 1986 r. 65 lat. Od 1969 do 1983 
był superintendentem naczelnym 
Kościoła Metodystycznego, a w la
tach 1975—83 prezesem Polskiej Ra
dy Ekumenicznej. Od 1967 r. jest 
profesorem teologii systematycznej 
na Sekcji Ewangelickiej ChAT. Od 
wielu lat aktywnie pracuje w róż
nych gremiach ekumenicznych — 
Światowej Radzie Kościołów, Kon
ferencji Kościołów Europejskich, 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej. Jest autorem wielu publika
cji z zakresu dogmatyki, etyki, ire- 
nologii oraz z pogranicza teologii i 
polityki. Przez wiele lat kierował 
zespołem dokonującym przekładu 
Nowego Testamentu z języka grec
kiego na współczesny język polski. 
Napisał lub przetłumaczył wiele 
hymnów kościelnych.

•  W Supraślu k. Białegostoku 
trwał od 1 do 8 czerwca II Eku
meniczny Tydzień Kultury • Chrześ
cijańskiej zorganizowany wspólnie 
przez miejscowe parafie: rzymsko
katolicką i prawosławną. Na pro
gram imprezy złożyły się prelekcje
0 tem atyce historycznej, poświęcone 
dziejom praw osław ia, katolicyzmu, 
p rotestantyzm u i judaizm u w tym 
mieście, występy chórów z Supraśla
1 Białegostoku oraz projekcje fil
mów o tem atyce religijnej.
Jest to jedyny Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej w Polsce posiada
jący ekumeniczny charakter, wszy
stkie pozostałe organizowane są wy
łącznie przez rzymskich katolików.

9  W gmachu Kurii Metropolitalnej 
w Warszawie odbyło się 10 czerw
ca 1986 r. XVI Ogólnopolskie Spot
kanie Ekumeniczne Teologów, kte 
re było poświęcone odpowiedzialno
ści chrześcijan za utrzymanie 1 
przekazywanie wiary w dobie seku
laryzacji. Wygłoszono referaty oma
wiające to zagadnienie z punktu wi
dzenia prawosławnego (bp Jere
miasz), luterańskiego (ks. prof. Jerzy . 
Gryniakow) i rzymskokatolickiego 
(ks. dr Władysław Hładowski). W 
spotkaniu uczestniczyli teologowie 
rzymskokatoliccy, starokatoliccy, 
prawosławni, luterańscy, reformo
wani i bap ty styczni.

$  Staraniem Komisji Katechetycz
nej tegoroczny wakacyjny kurs ka
techetyczny dla dzieci naszego Ko
ścioła został zorganizowany w Wi
śle-Jaworniku w dn. 1—22 lipca. 
Zgromadził 29 dzieci, w zdecydowa
nej większości z parafii łódzkiej i 
warszawskiej. Kadrę wychowawczo- 
-katechetyczną stanowili: pani Inge
borga Niewieczerzał (katecheza), pa
ni Maria Saryusz-Wolsika (grupa 
średnia i opieka medyczna), pani 
Hanna Tranda (grupa młodsza), pan 
Przemysław S. Koroza (grupa naj
starszych chłopców) oraz niżej pod
pisana (kierownik kursu). Dzieci 
mieszkały w trzech sąsiadujących 
ze sobą domach, w pokojach 4—5 
osobowych, a na posiłki dochodziły 
do oddalonego o kilkaset metrów 
ośrodka duszpasterskiego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

Cel kursu, jakim było pogłębienie 
i wzbogacenie życia religijnego oraz 
kształtowanie chrześcijańskiej posta
wy, realizowany byl przez codzien
ne wspólne modlitwy, rozważania 
biblijne oraz zajęcia katechetyczne 
prowadzone w dwóch grupach wie
kowych. Młodzież obejrzała także — 
w zaprzyjaźnionej parafii rzymsko- 
katolickiej — szereg fabularnych 
filmów o tematyce religijnej. Nale
ży podkreślić fakt, że uczestnicy 
kursu wykazywali dużą aktywność 
w wielu formach życia religijnego. 
Codzienne wieczorne modlitwy, a 
także fragmenty końcowego nabo-
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żeństwa, prowadzonego przez ks. bi
skupa Z. Trandę, były samodziel
nie przygotowywane i prowadzone 
przez uczestników, także najmłod
szych. Chętnie uczono się nowych 
pieśni, a na szczególną uwagę za
sługuje „rozśpiewanie” młodszej 
grupy katechetycznej, co w znacz
nej mierze zawdzięczamy kilku u- 
czestnikom obozu młodzieży late
rańskiej.

Równie ważnym celem kursu był 
wypoczynek i rekreacja. Wycho
wawcy starali się, aby młodzież jak 
najwięcej przebywała na świeżym 
powietrzu, a zajęcia organizowano 
uwzględniając nie tylko warunki 
pogodowe, ale także — w miarę 
możliwości — życzenia samych u- 
czestników. Wiele czasu poświęcano 
na czytanie książek, dyskusje i roz
mowy z młodzieżą na interesujące 
ją, choć niejednokrotnie trudne te
maty. W deszczowe dni chętnie ko
rzystano z basenu w pobliskim oś
rodku wypoczynkowym, a dla po
czątkujących zorganizowano ponad
to naukę pływania. Miłym szczegó
łem życia kolonijnego było zorga
nizowanie przez dzieci ogniska z 
programem artystycznym własnego 
pomysłu i realizacji.

Wspólnym zaangażowaniem wycho
wawców i młodzieży udało się 
stworzyć podczas kursu serdeczną 
i prawdziwie rodzinną atmosferę,
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Odjazd dzieci sprzed plebanii was 
szawskiej do Holandii

przejawiającą się brakiem konflik
tów, wzajemną pomocą i życzliwoś
cią. Świadomość, że stanowimy czą
stkę nie tylko społeczności ewange
licko-reformowanej, ale przede 
wszystkim wielkiej rodziny chrześ
cijańskiej. pomagała rozwiązywać 
wszelkie problemy. Polecenia wy
chowawców", obowiązki dyżurnych 
w jadalni i pokojach mieszkalnych 
były wykonywane chętnie i sumien
nie. a na szczególne podkreślenie 
zasługuje pomoc, jaką okazywali 
najstarsi uczestnicy kursu najmłod
szym kolegom. Korzystając z łamów 
„Jednoty” wychowawcy i kierownic
two pragną w tym miejscu serdecz
nie podziękować rodzicom uczestni
ków kursu, nauczycielom szkoły 
niedzielnej i duszpasterzom Kościo
ła za trudne dzieło wychowywania 
dzieci w duchu prawdziwej miłości 
i chrześcijaństwa. Praca ta przynosi 
wspaniałe owoce, a mając taką mło
dzież i takie dzieci, możemy być 
spokojni o przyszłość Kościoła. Na
leży jedynie mieć nadzieję, że w 
przyszłorocznym kursie katechetycz
nym wezmą udział dzieci i młodzież 
ze wszystkich naszych parafii.

Serdeczne podziękowania pragniemy 
także złożyć księdzu Karolowi Sam
cowi z parafii ewangelicko-augsbur
skiej w Wiśle za osobiste zaangażo
wanie w organizację i troskę w 
trakcie trwania kursu katechetycz
nego, państwu Helenie Czyżowej, 
Annie Polokowej i Władysławowi 
Czyżowi, którzy służyli nam gości
ną w swoich domach, a także 
wszelką pomocą, oraz kierowniczce 
luterańskiego ośrodka w Jaworniku 
— pani Marii Masny, paniom pra
cującym w stołówce — za życzli
wość i otoczenie nas prawdziwie 
matczyną opieką. Konsystorzowi na
szego Kościoła dziękujemy za 
wszechstronną pomoc, bez której 
zorganizowanie kursu nie byłoby 
możliwe.

Helena Ratomska

#  W dniach 4—25 sierpnia br. 32- 
-osobowa grupa młodzieży z nasze
go Kościoła w raz z opiekunam i 
przebyw ała w Holandii na zapro
szenie zaprzyjaźnionych rodzin ho
lenderskich z gminy W esterbork w 
prow incji D renthe. Po przyjeździe 
do H olandii goście z Polski zostali 
serdecznie pow itani przez burm i
strza W esterborka, po czym wszyscy 
rozjechali się do swych nowych ..ro
dzin” m ieszkających w czterech są
siednich wioskach i m ałym  m ia
steczku.
Holenderscy organizatorzy bardzo 
starannie przygotowali pobyt pol
skiej grupy, wydrukowano na przy
kład specjalny słowniczek polsko- 
-holenderski zawierający najpo
trzebniejsze słowa i zwroty. Każda 
rodzina troskliwie zajęła się „swoi
mi” dziećmi, zapewniając im, w 
miarę swoich możliwości, jak naj
atrakcyjniejszy program pobytu. 
Wszyscy mieli możność korzystania 
z rowerów, dzięki czemu swobodne 
poruszanie się i wzajemne odwie
dziny nie stanowiły problemu. Na
sze dzieci chętnie uczestniczyły w 
domowych pracach, szybko zawie
rały przyjaźnie z holenderskimi ró
wieśnikami i uczyły się języka. Zor
ganizowano także kilka wycieczek, 
w których wzfęli udział wszyscy u- 
czestnicy. Młodzież miała okazję 
zwiedzić fabrykę produkującą her

batniki, obejrzeć występy grup ta
necznych podczas międzynarodowe
go festiwalu, skorzystać z cieka
wych form wypoczynku na świe
żym powietrzu. Dużą radość spra
wił dzieciom całodzienny pobyt w 
wesołym miasteczku z niezliczoną 
ilością atrakcji.
We wszystkie niedziele cała polska 
grupa uczestniczyła w nabożeń
stwach w reformowanych kościołach 
gmin Westerbońk i Hoogeveen. 
Szczególnie serdecznie przyjęto 
dzieci w kościele w Westerborku. 
Ilustracją kazania wygłoszonego 
przez pastora A. Poortmana był 
rząd świateł ustawionych przez pol
skie i holenderskie dzieci na linii 
łączącej kontury Polski i Holandii, 
a symbolizującej wiarę, która jed
noczy nasze Kościoły i kraje. Pod
czas nabożeństw dzieci miały moż
ność zaśpiewania polskich pieśni, a 
teksty biblijne i kazania były gło
szone w językach polskim i holen
derskim.

Przez cały czas pobytu nasza mło
dzież spotykała się wszędzie z ser
decznym przyjęciem i z życzliwoś
cią, a chwila pożegnania z holen
derskimi rodzinami w ostatnim 
dniu była trudna dla obydwu stron. 
Wiosną przyszłego roku spodziewa
na jest rewizyta grupy holender
skiej w Polsce.
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