KONFERENCJA W SPRAWIE
WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

ł

Na zaproszenie Komisji do Spraw Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej 0
Rady Ekumenicznej odbywała się w Wapienicy k. Bielska-Białej w dniach 0
15—20 maja br. północno-europejska konferencja do spraw wychowania 0
chrześcijańskiego, W obradach udział wzięli przedstawiciele Anglii, Fin- ^
landii, Szwecji, Czechosłowacji, NRD oraz Polski. Światową Radę Wycho- i 1
wania Chrześcijańskiego reprezentowała pastor Katharina van Drimme- i1
len z Holandii — sekretarz do spraw studiów. W konferencji uczestniczył (f
również pastor A. Wright z Anglii — sekretarz oddziału europejskiego
Rady.
<>
Podczas obrad wygłoszono sześć referatów. Pierwszym referentem był ks.
Jan Karpecki, który mówił o zależności i relacji między wychowaniem
chrześcijańskim a nabożeństwem. Następnie ks. bp dr Karol Kotula wygłosił referat pt. „Historia wychowania chrześcijańskiego w Polsce”. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wywołał referat Kathariny
van Dimmelen, pt. „Czy wychowanie chrześcijańskie oznacza coś więcej
niż pracę z dziećmi”. Referentka przed przystąpieniem do tematu naszkicowała strukturę organizacyjną i zadania Światowej Rady Wychowania
Chrześcijańskiego, zwracając uwagę na samodzielność Rady. Światowa Rada Kościołów przychodzi z pomocą krajom rozwijającym się. Przechodząc
do właściwego tematu referatu pani van Drimmelen postawiła trzy pytania, które, zdaniem referentki, winny znaleźć się w centrum uwagi
tych, którzy zajmują się sprawami chrześcijańskiego wychowania.
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— W Winnipeg (Anglia) rada pa
rafialna Kościoła rzym skokatolic
kiego oraz rada zboru anglikańskie
go planują wybudować jedną wspól
ną świątynię dla wyznawców obu
Kościołów. Obie rady są zgodne co
do szczegółów planu świątyni i jej
wewnętrznego urządzenia. Obecnie
plan ten zostanie poddany pod
głosowanie członkom obu rad. Na
budowę wspólnej świątyni obie pa
rafie muszą uzyskać zgodę angli
kańskiej diecezji w Rupert’s i
rzym skokatolickiego arcybiskupa w
Winnipeg.

1. Czy wychowanie chrześcijańskie powinno być czymś więcej niż > — W W iedniu odbyło się pierwsze
szkołą niedzielną?
\
ekum eniczne seminarium dla m ło
2. Co powinno być treścią i celem wychowania chrześcijańskiego?
dzieży ewangelickiej i katolickiej.
3. Co jest konieczne i niezbędne, aby katecheci i wychowawcy mogli 0 Tem atem seminarium było: Kościół
w sposób prawidłowy wypełniać swe obowiązki, i w jaki sposób i 1
można to osiągnąć?
0 i społeczeństwo. W obradach uczest
Definiując wychowanie chrześcijańskie Katharina van Drimmelen podkreśliła, iż jego celem, w naszych czasach, nie powinno być tylko samo
zwiastowanie Słowa Bożego, lecz także szczególne zwrócenie uwagi na
problemy społeczne. „Nie możemy nauczać, jeżeli nie rozumiemy dzisiejszego społeczeństwa i o nim nie mówimy”. Zdaniem van Drimmelen, ważną rolę w prawidłowym wychowaniu chrześcijańskim odgrywa jedność
Kościoła.
Pozostałe referaty wygłosili: pani M. Gawlas — „Wychowanie chrześcijańskie w Czechosłowacji”, ks. doc. dr Witold Benedytowicz — „Historia protestantyzmu w Polsce”, ks. Zdzisław Pawlik — „Możliwości współpracy
pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Światową Radą Kościołów”.
Przedstawiciele poszczególnych krajów składali raporty na temat obecnego stanu wychowania chrześcijańskiego. Referaty poprzedzone były studiami biblijnymi. Uczestnicy konferencji zwiedzili również Kraków, Oświęcim, Brzezinkę oraz klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

APEL
Do wszystkich Kościołów chrześcijańskich
i religijnych organizacji na świecie

niczyło ok. 80 osób obu konfesji.

i1 Na zakończenie odbyło się wspólne

0
0 nabożeństwo w kościele ewangelic
0 kim .
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— W R zym ie obradował kongres
Kościoła rzymskokatolickiego. T e
() mat brzmiał: „Duchowe znaczenie
()
^ tu rystyki”. W obradach, poza du
4! chownym i z Kościoła rzym skokato
lickiego,
uczestniczyli
również
() prawosławni, protestanci i anglikanie. Papież Paweł VI na specjalnej
audiencji przyjął uczestników Kon
gresu i wyjaśnił, że Kongres ma
za zadanie określić stanowisko K o
ścioła rzym skokatolickiego w kw e
stii tego zjawiska, które staje się
typowe dla nowoczesnego życia.
Podczas dyskusji nad praktyczną
1»
<» stroną zagadnienia wzięły jednak
górę rozważania teoretyczno-teolo< giczne.
ś

*

Z każdym dniem głos społeczności całego świata rozlega się coraz donośniej w obronie religijnych, społecznych i politycznych organizacji w Grecji, zagrożonych przez antydemokratyczne siły dyktatury wojskowej.
<
*
sic
Wprowadzenie wojskowej dyktatury pociągnęło za sobą masowe areszto- >
wania i akty gwałtu wobec tych wszystkich, którzy opowiedzieli się po ( — Na wydziale teologii ewangelic
stronie swego narodu i kraju.
a
kiej
U niwersytetu
Wiedeńskiego
Obecna sytuacja w Grecji wywołuje wśród Ewangelicznych Chrześcijan- ^
Baptystów w ZSRR nie tylko zaniepokojenie, ale i protest. My, jako ^ studiuje obecnie 65 studentów, w
chrześcijanie, wierni nakazom naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nie 4! tym 7 kobiet i 15 studentów z za
możemy przejść mimo tych antyhumanitarnych poczynań określonych kół ^ granicy.
w Grecji.
(1
*
*
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My, ewangeliczni chrześcijanie-baptyści, wzywamy wszystkich chrześcijan 0
świata i międzynarodowe religijne organizacje do wystąpienia przeciwko I1 — Światowa Federacja Luterańska
reakcji, w obronie praw i wolności obywateli Grecji.
^
Związek Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów
Moskwa, 23 maja 1967 r.

wydała w roku 1966 na pomoc kra
jom rozwijającym się 16 milionów
marek zachodnio-niemieckich. Pie
niądze te przeważnie zużyto na bu
dowę obiektów socjalnych.

ROK XI (XXV)
Warszawa

Nr 7
Lipiec

1967 r.

M IESIE.CZHIK R E L I G I J N O - S P O t E C Z N Y
POŚWIECONY SPRAWOM EWANGELICYZMU POLSKIEGO IEK U M EN II

Ks. dr EMIL JELINEK

S tracon y w ym iar
„Trzym aj co masz, aby n ikt nie wziął korony twojej... Mówisz: Bogoty jestem,
i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie w iesz%żeś pożałowania godzien nę
dzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbo
wanego, abyś się wzbogacił, i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw
haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał
(Obj. 3:11.17— 18)

złowiek współczesny przestał się pytać,
skąd pochodzi i dokąd zmierza, niewiele
też zastanawia się nad tym , co ma robić w
tym krótkim czasie — od chwili urodzenia do
swej śmierci. Po prostu stracił wymiar głę
bi — powiada niedawno zmarły (f 22.X. 1965)
w ybitny protestancki teolog i myśliciel, Paul
Tillich.
Tym wymiarem głębi w terminologii
Tillicha jest religia, tylko że nie taka sobie
religia, jak każda inna. Nie jest to wiara w
egzystencję bogów, czy jedynego Bóstwa, nie
jest to praktyka religijna, jakkolwiek w po
wszechnym zrozumieniu to wszystko uważa
się za religię. Religia w ścisłym tego słowa
znaczeniu jest czymś więcej, bo to sam byt,
to sam sens ludzkiego życia. Jeżeli chcemy
rozpoznać duchową sytuację dzisiejszego czło
wieka, to musimy wyjść właśnie z takiego
pojęcia religii, a nie z rozpatrywania danych
religii, nie wyłączając nawet chrześcijaństwa.
Duchowni i kaznodzieje wszystkich cza
sów lubili grzmieć z ambon o moralnym ska
żeniu współczesnych. Byli przekonani, że w
przeszłości nie tylko były „dobre czasy”, ale
i ludzie byli lepsi. Wbrew tym powszech
nym przekonaniom stwierdzić należy, że lu
dzie dzisiejsi nie są ani gorsi, ani lepsi niż
dawniej. Wspomniany Tillich twierdził, że
człowiek dzisiejszy stracił wymiar głębi, któ
ry dotyczył jego stosunku do świata i do sie
bie. Przy pomocy nauki i techniki podporząd
kował sobie świat. Tylko że siły i moce
uprzemysłowionego społeczeństwa pchają go

w kierunku poziomym. Jego życie odgrywa
się już nie w wymiarze głębi, w wymiarze
pionowym, lecz właśnie poziomym. Typo
wymi dla niego stają się określenia: więcej,
lepiej, szybciej.
Nie można tych wysiłków dzisiejszego
człowieka nie doceniać. Człowiek istotnie po
siada zdolność poznania świata i przyrody,
więcej, ma możność jedno i drugie p\rzetvoorzyć. Nie ma widzialnych granic owego poz
nania i przemiany. Człowiek na swej drodze
w czasie i przestrzeni przemienia świat, a
zmiany świata z kolei przemieniają jego sa
mego. W parciu naprzód wszystko przemie
nia w narzędzia, nieledwie nie spostrzegając,
że wreszcie sam staje się narzędziem tych
przemian.
Nasze codzienne życie upływa w pracy,
na konferencjach, zjazdach, na podróżach au
tem i samolotem, na lekturze ilustrowanych
magazynów i reklam, na oglądaniu telewizji
i słuchaniu radia, na „wyżywaniu się” na
stadionach sportowych. Życie nasze jest w
każdej chwili czymś wypełnione: słowem,
czynem, medytacją, rozmyślaniem, układa
niem planów. Troska o przyszłość, o sprawy
doczesne i przemijające, Całkowicie pochła
nia czas człowieka współczesnego. Żyje w
wymiarze poziomym, widzi przyszłość tylko
„przed sobą”, a nie „nad sobą”, w wymiarze
pionowym. W pośpiechu życia codziennego
człowiek współczesny nie ma czasu na nie
praktyczne, oderwane sprawy, po prostu tra
ci wymiar głębi: traci on dla niego sens, a
3

człowiek traci dla niego zmysł, staje się
„ślepy”.
Wraz z wymiarem głębi przepadają sym 
bole, wyrażające jego treść. Przyczynia się
do tego nie tyle krytyka naukowa, czy roz
brat rozumu z wiarą, a nauki z religią, ile ra
czej fakt, że sami ludzie wierzący, nie w y 
łączając nawet teologów, przestają rozumieć
symbole biblijne i zaczynają je traktóiwać ja
ko wiadomości o rzeczywistych wypadkach w
przeszłości. Były starotestamentowieć praski,
słusznie przed trzydziestu laty przestrzegał, że
w Piśmie świętym nie chodzi o „fa kty”, któ 
re nauka może i powinna krytykować, lecz
0 „verbum”, o Słowo, Słwo Boże, słowo ob
jawienia. Symbole biblijne wyrażają życie w
wymiarze głębi, i z chwilą przeniesienia ich
do płaszczyzny historycznej i przyrodniczej,
do wymiaru poziomego, tracą swój sens
1 słusznie stają się przedmiotem ataków bio
logów czy historyków.
Jeżeli biblijny symbol stworzenia świa' ta, który chce nam pokazać, że podstawą
wszelkiego bytu jest Bóg, przeniesiemy do
poziomu, to staje się on mniej lub więcej
barwnym, ale naiwnym opowiadaniem o w y 
padkach dawno minionej przeszłości, których
niepodobna udowodnić, a które z reguły są
sprzeczne z założeniami naukowymi. Jeżeli
biblijny symbol upadku (który jest obrazem
oddalenia się człowieka i jego ,świata od wła
ściwej postawy) przeniesiemy do płaszczyzny
poziomej, to staje się dość naiwnym opowia

Władza

daniem o pierwszej (?) parze ludzkiej, która
podobno żyła przed tysiącami lat w jakimś
cudownym kraju, który dziś nazywa się Ira
kiem; wtedy nawet najgłębszy psychologicz
ny opis upadku tych ludzi staje się absur
dem. Jeżeli biblijny symbol Zbawiciela, któ
ry wskazuje na zbawczą moc Boga w życiu
człowieka i świata, przeniesiemy do płasz
czyzny poziomej, staje się powiadaniem o
półboskiej istocie, która przyszła z nieba i do
nieba powraca, opowiadaniem które dla czło
wieka współczesnego już dawno straciło swój
sens mitologiczny.
Idea Boga i symbole opisujące Boga są
tylko wyrazem czegoś, od czego zależy naj
głębszy interes człowieka. Ale jeżeli przenie
siemy je do płaszczyzny poziomej, z Istoty
staje się istotą, której istnienia czy nieistnie
nia można dowieść tak łatwo, jak łatwo do
wodzi się słuszności twierdzenia geometry
cznego. I kto wie, ćzy najtypowszym znakiem
utraty wymiaru głębi nie jest właśnie spór
o to, czy Bóg istnieje czy nie istnieje, bo Bóg
sprowadzony z wymiaru pionowego do w y 
miaru poziomego staje się bogiem, wytworem
ludzkim, jak każdy inny.
Niepodobna nowożytnej sztuki i współ
czesnej filozofii nazwać religijnymi, ale w
obu odzywa się gorączkowe, niemal tragiczne
pytanie, dotyczące sensu życia, pytanie par
excellans religijne. Pytanie to we współczes
nej twórczości artystycznej i filozoficznej
występuje bodaj w formie bardziej rądykal-

Błogosławieni

pokój

czyniący,

albowiem

oni

Synami Bożymi będą nazwani (Mat. 5:9).

pokoju
Chrystusa

Naśladowcy Jezusa zostali powołani do pokoju. Pokój znaleźli wtedy, gdy ich po
wołał Jezus. On jest ich pokojem. Posiadać pokój — to mało; należy go tworzyć.
Z tego powodu uczniowie rezygnują z używania przemocy i buntu, albowiem w* ta
ki sposób jeszcze nikt nie zdołał pomóc sprawie Chrystusowej. Królestwo Chrystu
sa jest królestwem pokoju, a słowem pokoju pozdrawia się również Jego Zbór.
Uczniowie Pana zachowują pokój i raczej sami cierpią, niż gdyby mieli komuś
zadać ból, zachowują społeczność, gdy ktoś inny ją zabija, rezygnują z własnego
zdania i reagują spokojem na nienawiść i bezprawie. Tak przezwyciężają zło —
dobrem. W ten sposób realizują pokój Boży w świecie nienawiści i wojny. Pokój
nie rozszerza się wszędzie w takim stopniu, jak tam, gdzie zło natrafia na reakcję
pokoju i gdzie uczniowie są gotowi znosić cierpienie. Ci, którzy czynią pokój, będą
wraz z Panem nieśli Krzyż, ponieważ pokój został ustanowiony na Krzyżu. Po
nieważ uczniowie wrośli w dzieło pokoju Chrystusowego, powołani zostali do uczest
nictwa w dziele Syna Bożego. Dlatego będą nazwani Synami Bożymi.

PASTOR DIETRICH BONHOEFFER
(zamordowany przez hitlerowców 9.4.1945 r. w KZ Flossenburg)
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nej i niezbędnej, niż np. w tzw. literaturze
religijnej. Przecież od czasów Pascala do
Sartre'a i Heideggera nie chodzi o nić inne
go, jak tylko o zwątpienie, czy życie ludzkie
posiada jakikolwiek sens. To, co pisarze i
poeci, malarze i rzeźbiarze, ardhitekci, m u
zycy i artyści wyrażają w formie sztuki, to
filozofia egzystencjalna wyraża w sławach o
egzystencji człowieka, o jej sensie.
Czy jest odpowiedź na to odwieczne ludz
kie pytanie? Odpowiedzi było i jest wiele, ale
żadna nie zadowala, żadna nie jest skuteczna.
Jest tylko jedna odpowiedź, która dla czło
wieka współczesnego brzmi tak samo fanta
stycznie i nierealnie, jak wszystkie inne. Jest
ona zawarta już w karnym stwierdzeniu fa k

tu utraty wymiaru głębi. Swoją przyszłość
widzimy w postępie i rozwoju nauki, techniki,
etyki, humanizmu. Byle prędzej, byle szyb
ciej, byle lepiej, stale nąprzód!
„Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i ni
czego nie potrzebujęyy — mówili w czasach
nowotestamentowyćh Członkowie zboru w Fi
ladelfii, ale autor Księgi Objawienia odpowie
dział im na to, że są godnym pożałowania
nędzarzami i biedakami, tylko że sami tego
nie widzą, bo są ślepi. I nam wydaje się dziś,
że jesteśmy bogaci i niczego nie potrzebuje
my. Tylko czasami niepokoi nas obawa, aby
„nie wystąpiła na jaw haniebna nasza na
gość". Straciliśmy coś najcenniejszego: koro
nę, sens życia, Tillichowski wymiar głębi.

Ks. JAN KARPECKI

Wychowanie chrześcijańskie
przez nabożeństwo
Został mi zlecony do opracowania następujący
tem at: „Christian education through w orship”*).
Wiadomo nam, że słowo angielskie „worship” oznacza coś więcej, aniżeli nabożeństwo, bowiem na
określenie nabożeństwa język angielski posiada b a r
dziej właściwe określenie: „service divine”. Podług
leksykonu: „Lutheran Encyklopedia” słowo „worship
divine” — bo o to chodzi w niniejszym referacie —
oznacza „publiczne, względnie pryw atne nabożeń
stwo, w yrażające cześć okazywaną przez jakąś osobę
lub przez jakieś zgromadzenie objawionemu. Trójjedynem u Bogu”. Według ściśle luterańskiego poj
mowania jest to więc nie tylko zbliżanie się do
Boga w modlitwie, chwale i dziękczynieniu, lecz
przede wszystkim przyjęciu daru łaski Bożej, danej
człowiekowi od Boga. Słowo „worship” ma znaczenie
ściśle duchowe,
ale duch oddania się Bogu jest
wzmocniony zewnętrznymi formami i ceremoniami.
Podobnie słownik języka angielskiego Thorndike’a
podaje, że „worship — to wielka, nadzwyczajna cześć,
poszanowanie i uwielbienie. Ludzie icią do kościoła,
aby uwielbiać i uczcić Boga”. Jako drugie znaczenie,
podaje Thorndike: „worship — uczestnictwo w reli
gijnym uczczeniu Boga”.
Wreszcie, jako trzecie znaczenie, które może jest
najważniejsze i najistotniejsze: „worship — to w iel
ka miłość, podziwianie i adoracja”. Chodzi więc
o najściślejsze, osobiste zaangażowanie, a nie o bier
ną postawę w nabożeństwie.
Ponieważ w językach polskim, czy niemieckim
słowo „worship” tłumaczy się zazwyczaj, jako „na
*) F ra g m e n ty r e fe ra tu w y głoszonego n a M ię d zy n aro d o w ej
K o n fe re n c ji W y ch o w a n ia C h rze śc ija ń sk ie g o w W apienicy
(15—20 m a ja 1967 r.).

bożeństwo”, chociaż nie wyraża to całkowitej jego
treści, więc i ja w niniejszym referacie będę się po
sługiwał tym właśnie wyrażeniem „nabożeństwo”.
Nabożeństwo, pojęte tak, jak to powyżej szerzej
zostało wyjaśnione, stanowi bardzo ważny czynnik
chrześcijańskiego wychowania.
I.
Wychodząc z założenia, że znaczenie słowa „wycho
w anie” jest nam wszystkim dobrze ' znane, chciał
bym się ograniczyć do tej strony wychowania, które
nazywamy chrześcijańskim i to pod kątem widzenia
nabożeństwa, przez zaangażowanie i przez czynny
udział w nabożeństwie.
Jeżeli przyjmiemy, że celem wychowania jest —
jak powiada H erbert Spencer — całkowitość życia,
że chodzi o wszechstronne pielęgnowanie i doskona
lenie wszystkich wrodzonych zdolności i pojętności
natury ludzkiej oraz jeżeli stwierdzimy, że celem
wychowania chrześcijańskiego jest pielęgnowanie
wszelkich sił ducha i duszy, aby ukształtować pradziwego chrześcijanina — to tak pojęte wychowanie
musi trwać dłużej, niż my nieraz sądzimy. Z powyż
szego wynika, że wychowanie trw a przez całe ży
cie ludzkie, od kołyski aż do grobu. Wymaga ono
rozwiązania rozlicznych problemów psychologicznych
i moralnych, zajmuje się także zagadnieniem ideałów
i celowości życia. Od właściwego wychowania zależy
częściowo także nasze zbawienie. Chciałbym tu po
stawić twierdzenie, że właściwe wychowanie jest uza
leżnione w bardzo wielkiej mierze od doznań i do
świadczeń religijnych, ponieważ w każdej duszy ludz
kiej ukryte jest podświadome pragnienie społeczności
z Bogiem.
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Ponieważ tem at taki byłby zbyt obszerny, dlatego
pragnę się ograniczyć do zagadnienia wychowania
chrześcijańskiego dzieci i młodzieży i to przez n a 
bożeństwo. W prawdzie obecna sytuacja wymaga, byś
my także patrzeli na rodzinę, na zbór i na cały Koś
ciół, lecz zechciejmy skupić uwagę naszą na dzieciach
i młodzieży. Wszak wiemy z doświadczenia, że w y
chowanie chrześcijańskie bardzo często sięga przez
dzieci do pogrążonego w obojętności religijnej domu
rodzinnego, że sięga do ludzi starszych wiekiem i
potrafi ich również jeszcze wychować. Religia chrześ
cijańska jest objawieniem danym od Boga..Boga trze
ba przede wszystkim odczuć i przeżyć. Przeżyć, do
świadczyć czy odczuć Boga można w nabożeństwie,
ale w nabożeństwie właściwie oprawionym, w ta 
kim „service of w orship”. Takie nabożeństwo, pole
gające na uwielbianiu, na oddawaniu czci Bogu jest
niezbędne, albowiem dusza ludzka pragnie przyjść
do Boga. Psalm ista powiada w Psalmie 42: „Pragnie
dusza moja do Boga, do Boga żywego, mówiąc: kie
dyż przyjdę, a okażę się przed obliczem Bożym. Cze
kaj na Boga, albowiem Go jeszcze będę w ysław iał”.
I to nie tylko z powodu wybawienia z utrapienia,
lecz dla innych jeszcze przyczyn i powodów. Ks. bi
skup Karol Kotula w jednym z rozmyślań zaw ar
tych w książce „W ciszy i skupieniu” pisze: „Dla
czego Bóg m a być chwalony i uwielbiony? Dlatego,
że jest Bogiem i Stworzycielem. Ma być chwalony
dla swej wszechmocy, mądrości i miłości”.
Chwalenie i wysławianie Boga, to coś więcej niż
dziękowanie. Dziękujemy Bogu za dobrodziejstwa,
które nam codziennie wyświadcza, chwalimy zaś i
wysławiamy Go dlatego, że jest Bogiem i Panem
wszechrzeczy. Apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy
wszystko, cokolwiek czynimy, czynili na chwałę Bo
żą. Chwalimy więc i uwielbiamy Go nie tylko w ar
gami i słowami, ale wszystkimi myślami, czynami
i całym życiem. „Cokolwiek czynicie, wszystko czyń
cie na chwałę Bożą” (1 Kor. 10:31).
Bez takich nabożeństw nie może się też odbyć
żadna konferencja religijna, chrześcijańska, także i
nasza.' Czy nie odczuwamy tego wszyscy i tutaj?
Musimy zawsze wychodzić na spotkanie Boga, jak
powiada Psalm ista w Psalmie 9:
„Będę (zawsze) wysławiał Pana ze wszystkiego
serca mego.
Opowiadać będę wszystkie cuda Twoje.
Rozweselę się i rozraduję się w Tobie.
Będę śpiewał imieniu Twojemu, o Najwyższy!”
To tylko jeden z jego Psalmów, do którego dołą
czyć można Psalm y 19, 103, 145. Uwielbianie i chw a
lenie Boga było potrzebą jego duszy i serca. Taką
postawę reprezentuje również Maria, m atka naszego
Pana, której piękną pieśń pochwalną „M agnificat”
zaliczyć można do najcudowniejszych hymnów, jakie
mamy w Biblii.
Chrystus Pan, swoim zwyczajem, bardzo krótko,
lecz może najdosadniej ujął uwielbienie Boga w sło
wach Modlitwy Pańskiej: „Święć się imię Twoje”.
Jego całe życie było uwielbieniem Boga: „Jam Cię
uwielbiał tu na ziemi” (Jan 17:14). Uwielbił Go w
duchu i w prawdzie. On to bowiem powiedział: „No
we przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy
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wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będzie
cie-’ (Jan 13.34—35). I do tego dodaje- „Jeśli kto
mówi: miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłam 
cą jest; albowiem kto nie m iłuje brata swego, któ
rego widzi, nie może miłować Boga, którego nie
widzi” (I Jan 4:20).
Dopiero Jezus zasiał ziarno miłości, które ma
swój wzór i swoje źródło w przebaczającej, m ądrej,
wszystko znoszącej i siebie ofiarującej miłości Je 
zusa.
Z dziecięcą miłością ku Bogu jest ściśle związana
miłość bratania ku Jego dzieciom, powiedziałbym —
ku wszystkim Jego dzieciom. Cóż nam to pomoże,
gdy w szkole niedzielnej i w nabożeństwach dla
dzieci, pięknie odprawianych, mówimy o wzniosłych
rzeczach i o nich śpiewamy, a nie potrafim y wpoić
w serca naszych dzieci, że każdy prawdziwy chrześ
cijanin musi miłować wszystkich ludzi, należących
do różnych ras, narodowości i religii.
Gdzie najłatw iej można nauczyć tego dzieci? W
Szkole Niedzielnej, na nabożeństwach dla dzieci, na
zebraniach młodzieżowych. Gdyby już dawniej czy
niono to we wszystkich krajach świata, gdyby to
głoszono we wszystkich kościołach, nie doszłoby do
tego, co musieliśmy przeżyć przed 28 laty i czego
skutki oglądaliśmy w Oświęcimiu.
Właśnie Szkoła Niedzielna była jedną z pierw 
szych — jeżeli nie pierwszą — instytucją nowoczes
ną, która wzięła sobie za cel budzić miłość do wszy
stkich ludzi na świecie. A skutki tego nie dały długo
na siebie czekać i wysiłki te nie poszły na marne.
Wyniki ekumenicznych dążeń Światowej Rady Szkół
Niedzielnych dały się zauważyć także na II Soborze
W atykańskim, bo i tutaj, po raz pierwszy na grun
cie Kościoła katolickiego, zaczęto mówić nie o kacerzach i heretykach, lecz o „oddzielonych braciach”,
a z delegatami tych „odłączonych braci” zasiadano
wspólnie w Bzaylice św. Piotra w Rzymie
Nie był to jeszcze, wprawdzie znak prawdziwej
miłości, ale uczyniono już pierwszy krok ku temu.
Począwszy od Jezusa, poprzez apostołów, niektó
rych ojców Kościoła oraz wszystkich reformatorów,
bezustannie rośnie zastęp tych, którzy wielbią Boga
w duchu i w prawdzie. „Bóg jest duchem, a ci którzy
Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawTać w duchu
i w praw dzie” (Jan 4:24). Takim ma być chrześci
jańskie nabożeństwo!
II
W skład takiego nabożeństwa -wchodzą pieśni,
modlitwy i Słowo Boże. Może być także chwila m il
czenia, w ciszy i skupieniu. Weźmy najpierw pod
uwagę pieśni.
Nie można sobie wyobrazić nabożeństwa, uwiel
biania Boga i oddawania Mu należnej czci, bez śpie
wu. Czy to będzie pieśń zboru, czy pieśń śpiewana
przez chór, czy chociażby tylko pieśń solowa — sta
nowi ona istotny składnik nabożeństwa.
Gdzie może się dziecko nauczyć śpiewania pieśni
religijnych? W dawnych czasach istniał zwyczaj,
dziś bardzo rzadko pielęgnowany, że odprawiano na
bożeństwa domowe i pielęgnowano śpiewanie pieśni
nabożnych. Pieśni śpiewano z pamięci, lub ze śpiew
ników kościelnych. Wywierało to ogromny wpływ

wychowawczy na dzieci. Wprowadzało je w uwielbia
nie Boga. Dzieci uczyły się też pieśni o narodzeniu
Jezusa, o męce Pańskiej i o Zm artw ychw staniu i po
znawały swego Zbawiciela. Niektórych pieśni jeszcze
nie rozumiały, a inne utkw iły im na zawsze w p a
mięci.
Śpiewanie pieśni w Szkole Niedzielnej jest rzeczą
wielkiej wagi. Nie tylko dlatego, że dzieci to b ar
dzo lubią, lecz także z tego powodu, że się wiele
uczą. Nawet te dzieci, które nie są muzykalne i nie
posiadają odpowiedniego głosu, śpiewają z wielkim
przejęciem. Dlatego w lekcjach Szkoły Niedzielnej
śpiew powinien być zawsze stosowany i żywo pie
lęgnowany.
Podobnie starsza młodzież bardzo lubi śpiew. Jest
więc rzeczą ważną, aby młodsze i starsze dzieci b ra
ły udział w liturgicznej części nabożeństwa — jeżeli
tem u nie stoją na przeszkodzie jakieś ważne wzglę
dy. W niektórych naszych kościołach jest zwyczaj,
że po lekcjach szkoły niedzielnej dzieci pozostają na
nabożeństwie dla starszych, a jeżeli to jest przed
lekcją Szkoły Niedzielnej, to wychodzą podczas śpie
wania pieśni, przed kazaniem. Nie wydaje mi się
słuszną stosowana gdzieniegdzie praktyka, że Szko
ła Niedzielna odbywa się zawsze wtedy, gdy w koś
ciele jest nabożeństwo, a po nabożeństwie rodzice
wychodząc z kościoła, zabierają swe dzieci do domu.
W ten sposób dziecko nigdy nie zetknie się z nabo
żeństwem kościelnym.
Nieżyjący już dawno rektor New College w Lon
dynie, dr Garvie, w swej książce „The m inister and
the young life of the church” pisze: „Szkoła Nie
dzielna była i powinna być niby agencją (czymś w
rodzaju pośrednika) ewangelizacyjną, choć nawet
nie bezpośrednią, dla starszych zborowników. Do
wielu niewierzących rodziców można dotrzeć przez
chrześcijańskie wychowanie ich dzieci... Z wczesnego
dzieciństwa w Szkocji przypominam sobie, że dziec?
i rodzice czcili Boga razem w jednej ławce kościel
nej... co było zawsze pewnego rodzaju dumą dla
dzieci, gdy im pozwolono siedzieć w kościele obok
rodziców”. Nie jestem zwolennikiem pozostawiania
dzieci na nabożeństwach dla starszych, ale m ło
dzież i dorastające dzieci powinny być dopuszczone
do nabożeństwa starszych.
Człowiek posiada umiejętność stapiania rozumnego
słowa z um iejętnością muzykalnej melodii i dlatego
słowo śpiewane niekiedy głębiej działa, niż mówione.
Nie należy się więc dziwić, że uroczystości, które
odbywają się obecnie na pam iątkę 450-lecia Refor
macji w Niemczech m ają tak bogatą oprawę m u
zyczną — do koncertów kościelnych i występów chó
rów kościelnych angażowani są najwięksi artyści.
Korzystajmy więc jak najbardziej z tego w spa
niałego ośrodka wychowawczego, jakim jest pieśń
kościelna. Niechaj dzieci i młodzież uw ielbiają Boga
w pieśni i w modlitwie.
Nie ma nabożeństwa bez modlitwy i nie ma w y
chowania chrześcijańskiego bez modlitwy. Jak wszys
cy dobrze wiemy, Jezus utrzym ywał stałą łączność
ze swoim Ojcem przy pomocy modlitwy, w której
Go wielbił i przez którą czerpał od Ojca siłę i moc
ducha. Jezus niejako odpoczywał w Bogu, za po
średnictwem m odlitwy był zawsze w Jego obecności,
słuchał Jego Boskiego głosu i pozwalał Duchowi
Bożemu napełniać całą swą duchową istotę tak, że

mógł powiedzieć: „Ja i Ojciec jedno jesteśm y” (Jan
10:30).
Jak wiemy, Jezus modlił się przed każdym posił
kiem, przed dokonaniem uzdrowień, modlił się w
Getsemane i na Krzyżu. Modlił się każdego dnia,
a często spędzał noc na modlitwie.
Modlitwy m ają być kanałem, łączącym nas z Bo
giem. I my powinniśmy, podobnie jak uczniowie,
wołać zawsze: „Fanie naucz nas modlić się!” (Łuk.
11:1). Zarazem jednak powinniśmy prosić: „Panie,
dopomóż nam nauczyć dzieci modlić się”. Jeżeli tego
nie spełnia dom rodzinny, musimy wytężyć wszyst
kie siły, aby każde dziecko nauczyć modlitwy w
Szkole Niedzielnej lub na nabożeństwie dla dzieci,
począwszy od modlitw rannych i wieczornych, mo
dlitw stołowych, a skończywszy na uwielbianiu i wy
sławianiu Pana w modlitwie. Modlitwa dziękczynna,
m odlitwa błagalna, wpojona w młode serce, pomaga
przetrwać wszystkie burze życiowe i doświadczenia.
Potrzeba modlitwy jest wrodzona każdemu dziec
ku, tak samo jak potrzeba uwielbiania Boga jest
wrodzona wszystkim rasom ludzkim. Bóg zaszczepił
to w duszę, w naturę każdego dziecka, zaś nas obar
czył odpowiedzialnością za kultywowanie i wycho
wywanie w modlitwie.
Nie potrafim y nauczyć dziecka świadomości Bo
ga, lecz możemy mu pomóc w odczuciu Boga, które
mu samo powierzyć może wszystkie troski i prag
nienia, jak gdyby swemu najbliższemu przyjacielo
wi, swej matce i swojemu ojcu. Modlitwa musi stać
się przyzwyczajeniem dziecka i młodego człowieka,
musi stać się jego codzienną potrzebą, tak jak pokarm
dla ciała.
Nie jest moim zadaniem podawanie rodzaju i
sposobu uczenia modlitwy, metody modlitwy i podawnia przykładów modłów, ponieważ chodzi jedy
nie o podkreślenie ważności modlitwy w chrześci
jańskim wychowaniu. Niemniej pragnę zaznaczyć,
że Jezus przestrzegał przed m odlitwą obłudną, faryzejską, przed wielomównością i przed m odlitwą na
pokaz. Baczmy pilnie i uważajmy, aby takie mo
dlitw y nie miały miejsca w chrześcijańskim wycho
waniu. Nigdy nie zapominajmy o tym. co Jezus
mówi o modlitwie w kazaniu na górze!
Trzecim ważnym czynnikiem nabożeństwa jest
Słowo Boże. Wiceprezes Światowej Rady, szw ajcar
ski duchowny i pedagog, znawca problemów Szkoły
Niedzielnej, powiada w książce „Sonntagschule ais
K indergottesdienst” : „Nabożeństwo zostaje nabożeń
stwem, obojętnie, czy jest ono przeznaczone dla sta r
szych, czy dla młodszych. Treść jego zostaje zawsze
ta sama, tylko forma się zmienia. W nabożeństwie
chodzi o to — tu cytuję L utra — żeby Bóg do nas
mówił w swoim Słowie, my zaś abyśmy z Nim mó-#
wili przez modlitwy i pieśni. Są tu więc te trzy ele
menty nabożeństwa: pieśń i m odlitwa ze strony na
szej, a ze strony Boga, Jego Słowo”.
Przedstawia też i podaje różnicę między nauką
chrześcijańską, a nabożeństwem. Chodzi o to, że
dziecko stoi przed Bogiem i słucha, co mu Chrystus
dziś chce powiedzieć. Ma słyszeć nie historię biblijną,
jak w nauce, ale Boga, który przez tę historię do nie-*
go mówi. Dziecko ma otrzymać w nabożeństwie to,
co na swym stopniu rozwoju sprawić potrafi. W
każdym nabożeństwie musi być Słowo Boże i musi
być Chrystus.
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Wypowiada też znamienne dla obecnych czasów
zdanie: „Ojcowie, którzy odpraw iają nabożeństwa
domowe są dzisiaj rzadsi, aniżeli matki, które opo
w iadają swym dzieciom historie biblijne. I stąd Szko
le Niedzielnej przypadło zadanie wypełnienia tej bo
lesnej luki, jaka pow staje w wielu domach, gdzie
brak jest religijnego wychowania, gdzie nie ma pieś
ni nabożnej, m odlitwy i Słowa Bożego”.
Uważam, jeżeli chodzi o Słowo Boże, że osiągnie
my właściwy cel, jeżeli w nabożeństwie czy to dla
dzieci, czy dla młodzieży uda nam się stworzyć taką
atmosferę, którą można by określić słowami: „Mów
Panie, sługa twój słucha!” (I Sam. 3:10).
Jeżeli natom iast weźmiemy pod uwagę całe ży
cie dziecka, czy młodego człowieka, to zadanie
chrześcijańskiego wychowania spełnimy całkowicie,
jeżeli osiągniemy to, co jest napisane w Ew. Jana
r. 5: „Kto słucha Słowa mego i wierzy Temu, który
mnie posłał, ma żywot wieczny’- oraz w r. 8: „Kto
z Boga jest, Słów Bożych słucha. Błogosławieni są,
którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go!”
Jak uatrakcyjnić Słowo Boże, jak uczynić je przy
stępnym dla dziecka i młodego człowieka, jak za
chęcić do czytania Biblii? To są zagadnienia, które
powinny znaleźć miejsce także w naszej dyskusji. ‘
Słowo Boże musi być gruntem i podstawą chrześ
cijańskiego wychowania. Musi także być podstawą
każdego nabożeństwa. Ono musi być także w mo
dlitwie, względnie każda modlitwa musi być oparta
na Słowie Bożym i musi być w myśl Słowa Bożego
przedstaw iana w Bogu. Tak samo pieśń nabożna
musi w sobie zawierać składniki Słowa Bożego. To
jest ten fundam ent, na którym jest zbudowana cała
nasza praca. Na Słowie Bożym opiera się także dzia
łalność Światowej Rady Wychowania Chrześcijań
skiego i wszystkich Kościołów ewangelickich. Słowo
Boże — to Chrystus: „Na początku było Słowo, a
Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Jan 1:1).
Reasumując to wszystko, co powiedziałem o n a
bożeństwie, chciałbym mocno podkreślić, że wycho
wawca chrześcijański musi wzbudzić w sercu tego
którego wychowuje, miłość do Jezusa, umiłowanie
Jego sprawy. Wszystko, co z Jezusem związane, nie
może opierać się na przymusie, ale ma być dobro
wolne, wykonywane z szczerą chęcią, tak jak dla umi
łowanej osoby chętnie zrobilibyśmy wszystko. Ta
miłość musi się uwydatnić w nabożeństwie, gdzie
dziecko czy młody człowiek daje w yraz swej miłoś
ci ku Bogu, ku Jezusowi. Jeżeli w nabożeństwie
brak tej miłości, to nie jest ono prawdziwym n a 
bożeństwem. Jest ceremonią, w której z obowiązku,
albo dla oka ludzkiego bierze się udział.
Ten podziw, ta adoracja, ta miłość i to uwielbie
n i e w nabożeństwie doprowadzą człowieka do posta
nowienia. Nie chcę tu powiedzieć — nawrócenia, po
nieważ to nie leży w naszej mocy. My chcemy
wprawdzie, aby dziecko i młody człowiek stali się
uczniami Jezusa Chrystusa i chcemy doprowadzić
do decyzji, ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy
jedynym i pracow nikam i i że już przed nami musi
się wszystko odbyć. Tu działa Duch Święty. „Na
wrócenie dziecka — mówi szwajcarski wychowaw
ca chrześcijański Gotfryd P rankhauser — nie jest
celem pracy Szkoły Niedzielnej. Nie wolno nam prze
pisywać Bogu, kiedy to ma nastąpić... My jesteśmy
siewcami, naszym zadaniem jest siać. Nie wolno nam
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odgrzebywać, dla przekonania się, czy ziarno kieł
kuje, gdyż moglibyśmy je zniszczyć. My pragnie
my, aby wzrosło, my chcemy, aby wydało plon i p ra
ca nasza jest osądzona, gdy nie przynosi żadnych
wyników. Ale nawrócenie, narodzenie się na nowo —
to zwłaszcza u dzieci młodszych, może być złudne.
Tu musiałoby nastąpić takie nawrócenie, które by
łoby już nieodwracalne, aby młody człowiek już na
zawsze pozostał uczniem Jezusa.
III
Przed kilku laty brałem udział w tygodniu ew an
gelizacyjnym w Dzięgielowie i słyszałem orkiestrę
jazzową, która grała pieśni religijne. Był to zespół
adwentystów. Patrząc na ruchy młodych ludzi i słu
chając „mocnego uderzenia”, byłem w pierwszej
chwili zaszokowany. Potem słyszałem o całych na
bożeństwach jakie
urządza
się w
Niemczech
Wschodnich, podczas których trw ają nawet pląsy
w kościele. Ale jeszcze większy szok i wstrząs
przeżyłem w ubiegłym roku, w lipcu, gdy byłem w
Erfurcie i zwiedzałem kościół klasztoru Augusty
nów, w którym Luter, będąc jeszcze zakonnikiem,
często leżał krzyżem przd ołtarzem , pod amboną,
spełniając przepisy surowej reguły i będąc wów
czas jeszcze w obawie o swoje zbawienie. Było to
przed kilkuset laty, ale sceny te stały mi jakby żywe
przed oczyma. Nastrój potęgowała surowość gotyc
kiej budowli i bezpośrednia bliskość celi Lutra, w
byłym klasztorze, który przylega do kościoła.
Zauważyłem w tym kościele duże podium z drze
wa, coś w rodzaju desek scenicznych, zbudowane
przed ołtarzem. Na pytanie, w jakim celu zostało
zbudowane, tam tejszy proboszcz objaśnił mi, że to
dla pląsów młodzieżowych i orkiestry jazzowej,
które ściągają setki młodzieży do kościoła na nabo
żeństwo. Na moje pytanie: co powiedziałby na to
Luter? — tam tejszy proboszcz, w ybitny i znany
duchowny, odpowiedział, że z początku również był
zaszokowany, lecz gdy widział tłum y młodzieży na
nabożeństwie, młodzieży, która przedtem, unikała koś
cioła i nabożeństw, słuchając jak z przejęciem śpie
wa pieśni i bierze żywy udział w nabożeństwie, za
niechał sprzeciwów, gdyż treścią pozostało Słowo
Boże, a form a odpowiada usposobieniu i duchowi
dzisiejszej młodzieży, która szuka Boga na swój
sposób. Jeżeli w ten sposób można młodzież pozy
skać dla Chrystusa, dlaczegóż by nie stosować takiej
formy nabożeństwa? Zaznaczył jednak, że nie jest
jeszcze całkiem przekonany do takich nabożeństw.
Proponuję, aby to zagadnienie ^nowoczesnego na
bożeństwa młodzieżowego”, było jednym z punktów
naszej dyskusji.
Oby nasza konferencja, a szczególnie nasze rozważnia nad znaczeniem nabożeństwa w wychowaniu
chrześcijańskim, spowodowała i w naszym ewangelicyzmie polskim nowy prąd ożywczy i dopomogła
do znalezienia skutecznych sposobów przeciw sta
wienia się coraz bardziej ujaw niającem u się zobojęt
nieniu w sprawach religijno-kościelnych. Oby odżył
duch tych ojców wiary, który tu, na tym skraw 
ku ziemi śląskiej, dawali świadectwo uwielbiania
Boga w nabożeństwie.

ks. JAN KARPECKI

Chrześcijańska odpowiedzialność
za pokój na świecie
W dniach 9—11 maja br. obradowała w Warszawie Konferen
cja Międzynarodowych Sekretarzy Praskiej Konferencji Poko
jowej. O wydarzeniu tym piszemy obszerniej na str. 21. Korzy
stając z obecności kilku wybitnych przedstawicieli' praskiego
ruchu pokojowego, redakcja Jednoty zwróciła się do nich z proś
bą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ks. IŁIE GEORGESCU
RUMUNIA (Kościół prawo
sławny)

• Jakie problemy wyłaniają się przed uczestnikami zbliżającego się III
Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, w związ
ku z istniejącą sytuacją międzynarodową?
• Jakie najważniejsze — z chrześcijańskiego punktu widzenia — zadania
i cele zostały dotąd przez Praską Konferencję zrealizowane?
• Jak dalece współczesna teologia pomaga Chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej w rozwiązywaniu stojących przed nią problemów?
• Jak przedstawia się odpowiedzialność chrześcijan w Pańskim kraju za
realizację idei i postulatów Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej?

Ks. Dr JAROSŁAW ONDRA
CZECHOSŁOWACJA (Kościół
ewangelicko-reformowany)•

• Imperializm i jego przejawy,
które znajdują swój wyraz w w oj
nie interw encyjnej w Wietnamie,
jak również obecna sytuacja w
Grecji znajdą z pewnością oddźwięk
podczas obrad III Zgromadzenia
Ogólnego Chrześcijańskiej K onfe
rencji Pokojowej. Jednym z zadań,
które stają przed III Zgromadze
niem Ogólnym ChKP, jest w zbu
dzenie zainteresowania wśród przed
stawicieli „trzeciego św iata” pro
blem atyką związaną z w alką o po
kój na świecie. Przez wkład i oso
biste zaangażowanie przedstaw i
cieli „trzeciego św iata” w prace
przygotowawcze III Zgromadzenia
Ogólnego ChKP, konferencja bę
dzie mogła przedstawić pełny obraz
zaangażowania chrześcijan całego
świata w walce o pokój.

• ChKP zajmowała się w pierw 
szym etapie swego rozwoju walką
przeciwko zbrojeniom atomowym.
Później aktyw nie występowała prze
ciwko zimnej wojnie. Drugi etap
charakteryzował się rozszerzaniem
zagadnień, jak np. wTalką z głodem
w świecie oraz problemem spraw ie
dliwości społecznej, jako tymi za
gadnieniami,
które
w arunkują
przyszłe życie w pokoju. Współ
cześnie ChKP stara się wyrazić
właściwe stanowisko chrześcijan
wobec rewolucji i poszukuje od
powiedzi na następujące pytania:
a) jakie są antropologiczne n a
stępstwa właściwej chrystolo
g ii,
b) jaka jest rola ekonomii przy
podejmowaniu
politycznych
decyzji.
• Pojęcie nowoczesnej teologii
jest szerokie i niezbyt jasno zdefi
niowane, dlatego trudni) jest na to
pytanie dać odpowiedź.
• Chrześcijanie w mojej ojczyź
nie uśw iadam iają sobie swoją od
powiedzialność za utrzym anie po
koju. Wyrazem tego jest przede
wszystkim fakt, iż właśnie w na
szych Kościołach krajowych doszło
w 1957 r. do powołania do życia
Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej.

• Jako tem at trzeciego Zgro
madzenia Ogónego Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej wybraliśmy
hasło: „Ratujcie człowieka, pokój
jest możliwy”.
Już w samym temacie wyrażo
na jest nadzieja, że ludzie, zdając
sobie sprawę z niebezpieczeństw,
jakie zagrażają w dzisiejszych cza
sach naszemu życiu, takich jak
głód i wyzysk w ynikający z nie
sprawiedliwości, jak śmierć i w oj
na, otóż ludzie wiedzą, że mogą się
zjednoczyć, mogą stać się świado
mi swej siły i stawić czoła nędzy
i wyzyskowi, wojnie i śmierci, gdyż
poprzez nieustanny wysiłek w ierzą
cego zachowanie pokoju jest moż
liwe.
• Aby niknąć katastrofy, jaką
byłoby zniszczenie cywilizacji i
zniweczenie życia ludzkiego, ChKP
w myśl hasła ewangelicznego —
usiłowała połączyć siły wielu chrze
ścijan dla realizowania pokoju w
klimacie
pełnego
zrozumienia i
wzajemnego poszanowania, w du
chu miłości chrześcijańskiej.
W tym celu zorganizowano wie
le spotkań i konferencji, ale po-
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zostaje jeszcze wiele zadań do w y
konania.
Jeśli aktualnym zadaniem jest
stworzenie dobrych kontaktów m ię
dzy światowymi organizacjami po
kojowymi ludzi wierzących i nie
wierzących, nie wolno zapominać,
że w tym czynie ewangelicznym
uczestniczy w pełni kilka Kościo
łów, ale w innych krajach istnie
ją tylko grupy chrześcijan, które
biorą udział w pracy pokojowej
prowadzonej przez ChKP.
Oto dlaczego sądzę, że w przy
szłości ruch ChKP powinien roz;szerzyć i pogłębić swą działalność,
a jej członkowie i sympatycy po
winni stać się prawdziwym i apo
stołami pokoju, aby zbierać plony
w najszerszych kręgach chrześci
jańskich i przynosić prawdziwe
owoce.
Wtedy ChKP stanie się
wielką międzynarodową organiza
cją działaczy (twórców) pokoju.

Problem pokoju zajmuje ważne
miejsce obok innych problemów o
specjalnym nastaw ieniu chrześcijań
skim, jak np. problemu ekumeniz
mu chrześcijańskiego.
Tak więc u nas działalność po
kojowa jest
akcją ogólną, która
wynika z uświadomionej odpowie
dzialności wszystkich ludzi w przy
czynianiu się do budowania nowe
go życia w szczęściu i pokoju.
Doktryna Ewangelii jest więc
zastosowana w praktyce, a wierni
Kościoła wiedzą, jak przeżywać rze
czywistość ewangeliczną.

Ks. ZDZISŁAW PAWLIK
POLSKA (Kościół baptystów)

• Jako prawosławny muszę za
znaczyć, że teologia prawosławna
jest w stanie od wieków pomagać
każdej akcji dla miłości człowieka,
dla pokoju, dla życia, ponieważ w y
wodzi się ona bezpośrednio z trady
cji i myśli Ojców Kościoła, którzy
przeżyli praw dę ewangeliczną.
W ChKP od niedawna dopiero
zaczęto właściwie oceniać znacze
nie myśli ortodoksyjnej w działal
ności pokojowej. Jesteśm y u po
czątków tego poznania.
• Nasz kraj, Rum uńska Repu
blika Socjalistyczna, wiele cierpiał
na przestrzeni
swych dziejów z
powodu dążenia innych do zawład
nięcia naszym terytorium , bogac
twem i życiem naszego narodu.
Przez całe średniowiecze toczyła
się walka w obronie życia i jedno
ści narodowej. Nigdy nie podejmo
waliśmy wojen zaborczych i nigdy
Rumuński Kościół Prawosławny nie
stosował represji przeciw'ko w ier
nym innych wyznań, czy religii.
Teraz, po tylu ciężkich doświad
czeniach, w naszym kraju wszyst
kie wysiłki idą w kierunku stwo
rzenia lepszego życia, w poczuciu
bezpieczeństwa i pokoju.
W to dzieło zaangażowany jest
cały naród i Kościoły m ają tutaj
szczególną misję do spełnienia.
Praw osław ny Kościół Rumuński,
kierowany m ądrze i światłe przez
J. S. Patriarchę Justyniana, w ytę
ża wszystkie swe siły w kierunku
szerzenia ideałów pokoju, wzajem 
nego zrozumienia i braterskiej m i
łości.
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• Na wstępie trzeba .stwierdzić,
że problemów nurtujących współ
czesny świat nie można traktować
w oderwaniu. Kryzys w jednym
kraju ma swe reperkusje nieraz
na wszystkich kontynentach. W
przeciwieństwie więc do tendencji
rozpatryw ania sytuacji oddzielnie,
jesteśmy świadomi ścisłej współ
zależności
głównych
problemów
współczesnego świata.
W ubiegłych latach pogłębiły się
nasze kontakty z przedstawicielami
kręgów chrześcijańskich w Ame
ryce Łacińskiej, Azji i Afryce. U ka
zują nam oni problemy narodów7
tych kontynentów i obszarów geo
graficznych, dążenia do spraw iedli
wości społecznej i niezależności
ekonomicznej. Podkreślają oni fakt,
iż w obecnej strukturze ekonomicz
nej rośnie bogactwo krajów uprze
mysłowionych, wzmaga się nędza
krajów nierozwiniętych.
Pogłębia
się przepaść i dystans pomiędzy ty 

mi krajam i, czego nie może zaapro
bować sumienie chrześcijańskie, nie
mówiąc o tym, że tu tkwi jądro
obecnych i przyszłych konfliktów.
Na zbliżającym się Zgromadzeniu
będzie się poszukiwać dróg godzą
cych dążenia do powszechnego po
koju ze słusznymi aspiracjam i roz
wijających się narodów.
Drugim problemem, który stano
wi zagrożenie dla całego świata jest
barbarzyńska wojna w Wietnamie.
Chrześcijańska K onferencja Poko
jowa nie ustaje w wysiłkach mo
bilizowania opinii publicznej świa
ta przeciw tej wojnie. Niewątpli
wie, znaczny jest jej wkład w
kształtowanie opinii narodu am e
rykańskiego, który, według danych
z ostatnio przeprowadzonych an
kiet, wypowiada się w większości
przeciw wojnie prowadzonej przez
jego rząd. Obok celu ostatecznego
stawiamy sobie konkretne zadania
doraźne, jak inicjowanie pomocy
dla narodu wietnamskiego w po
staci gromadzenia funduszy na po
moc cywilną, zakup lekarstw i
sprzętu medycznego. Polska Rada
Ekumeniczna w raz z Polskim Od
działem Chrześcijańskiej K onferen
cji Pokojowej podjęła już kon
kretne akcje w tej dziedzinie.
Współzależność głównych proble
mów współczesnego świata doty
czy szczególnie sprawy bezpieczeń
stwa europejskiego. W Europie ob
serwujem y
konfrontację
dwóch
głównych systemów społeczno-po
litycznych. Utrzymywanie się po
koju w tym rejonie, aczkolwiek
świadomi jesteśmy potencjalnych
niebezpieczeństw, wykazuje możli
wości i przyszłość pokojowego
współistnienia. Tu szczególnie waż
ne, perm anentnie
omawiane na
konferencjach naszego Ruchu, są
polskie propozycje pokojowe, plany
Gomułki i Rapackiego,
projekt
zwołania
konferencji w sprawie
bezpieczeństwa europejskiego. Pol
skie inicjatywy cieszą się ogrom
nym zainteresowaniem ze strony
przedstawicieli
również
innych
kontynentów i będą stanowić jeden
z głównych punktów obrad Zgro
madzenia.
• Chrześcijańska
Konferencja
Pokojowa nie jest instytucją lecz
ruchem. Jej zadaniem jest m obili
zowanie opinii publicznej, i to nie
tylko chrześcijańskiej, do podejmo
wania określonych inicjatyw i ak
cji na rzecz pokoju.
Minął już
okres, gdy usiłowano nasz Ruch

bagatelizować i przemilczać. Dziś
jest on uznany w świecie chrześci
jańskim ,
utrzym uje kontakty ze
Światową Radą Kościołów, jest
członkiem UNESCO. Stale zwięk
sza zasięg oddziaływania. Posiada
oddziały regionalne nie tylko w
Europie, lecz również w Afryce,
Azji i w Ameryce. Wszakże nie ty l
ko zewnętrzny
prestiż i rozwój
można uważać za osiągnięcia ChKP.
Jest ona nadal najlepszą platfor
mą szczerej dyskusji dla chrześci
jan różnych wyznań, reprezentują
cych kraje o różnych ustrojach
społeczno-politycznych,
dla
tych
wszystkich, którzy chcą być „czynicielami pokoju”. Wierząc w pro
rockie posłannictwo, Konferencja
realizuje swe zamierzenia. Hasłem
II Ogólnochrześcijańskiego Zgroma
dzenia Pokoju było: „Żyć — zna
czy żyć razem ”. Baptystyczny pa
stor, przywódca ruchu m urzyńskie
go w USA, dr M artin L uther King,
który obecnie coraz bardziej anga
żuje się w sprawy pokoju w świe
cie, powiedział: „Albo się nauczy
my żyć razem jako bracia, albo
zginiemy wszyscy jako szaleńcy”.
• Przede wszystkim trzeba stw ier
dzić, że sam Ruch Praski zajmuje
się jak najbardziej współczesną
i aktualną dziedziną teologii, jaką
jest irenologia chrześcijańska. Ma
on na swym koncie poważny doro
bek śmiałego wypracowania (po raz
pierwszy w chrześcijaństwie!) pod
stawowych sformułowań w zakre
sie aksjom atyki
irenologicznej i
wypracowania
bazy
teologicznej
uspraw iedliw iającej, raczej stym u
lującej kontynuowanie i rozwijanie
jego działalności. Właśnie w Ruchu
Praskim , w jednej z jego najw aż
niejszych komisji, mianowicie teo
logicznej »dochodzą dc głosu i ście
rają się poglądy wybitnych przed
stawicieli współczesnych kierunków
teologii protestanckiej, praw osław 
nej, a ostatnio naw et katolickiej;
zwłaszcza w świetle encykliki p a
pieża
Jana X X III — „Pacem in
terris” i rezultatów II Soboru Wa
tykańskiego. Ta konfrontacja po
staw chrześcijańskich i kierunków
teologicznych jest, oczywista, zja
wiskiem jak najbardziej pozytyw
nym. Tu kształtuje się aktualna,
mająca ogromną przyszłość teolo
gia pokoju.
• W Polsce, zwłaszcza po do
świadczeniach
ubiegłej
wojny,
spraw a pokoju obchodzi wszystkich
obywateli. Kościoły chrześcijańskie

skupione w Polskiej Radzie E ku
menicznej dawały nieraz wyraz
swego aktywnego zaangażowania na
rzecz pokoju. K onkretnie chrześci
jańska działalność pokojowa kon
centruje się w Polskim Oddziale
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej, powołanym do życia w 1964
roku. Z Oddziałem współpracuje
Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Społeczne. Członkiem Oddziału jest
również Kościół Adwentystów D.S.
Zwołanie posiedzenia S ekretaria
tu Międzynarodowego ChKP do
Warszawy będzie miało niewątoliwie wpływ na dalszą aktywizację
chrześcijańskiej działalności poko
jowej w naszym kraju.

Prof. Dr GERHARD
B AS S ARAK
NRD (Kościół ewangelickoaugsburski)

• Już sam fakt, że po raz pierw 
szy w historii doszło do powstania
chrześcijańskiego ruchu pokojowe
go,
grupującego
przedstawicieli
wszystkich chrześcijańskich Kościo
łów, wyznań i denominacji (a nie,
jak dotąd bywało, tylko przedsta
wicieli historycznych Kościołów po
koju), posiada bardzo doniosłe zna
czenie.
Szybki rozwój tego ruchu w ska
zuje ponadto na w zrastające za
interesowanie i zaangażowanie (na
gruncie ekumenicznym) w uświado
mione działanie na rzecz pokoju.
Wielkość wpływu ChKP na dzia
łalność Światowej Rady Kościołów
i wielkich światowych związków
konfesyjnych nie może być pomi
nięta. Prawdopodobnie bez tego
wpływu takie wydarzenie, jak kon
ferencja „Kościół i społeczeństwo”
oraz wysiłki zmierzające do reor
ganizacji ChKP, w ogóle nie m ia
łyby miejsca.
Członkowie ChKP
pracują dzisiaj wszędzie na grun
cie ekumenicznym, a ChKP stała
się „lewym skrzydłem ekum enii”
(Helmut Gollwitzer).
• Gdy przyjm ujem y, że „współ
czesna teologia” jest jednoznaczna
ze stwierdzeniem że „Kościół jest
tylko Kościołem i istnieje tutaj dla
św iata” (Bonhoeffer), wówczas po
siada ona (teologia) decydujący
wpływ na pracę i myślenie ChKP.
Skrzydło protestanckie ChKP na
wiązuje do tradycji Kościoła Wy
znającego. Jednakże ChKP nie re 
prezentuje żadnej określonej teo
logii. To raczej przedstawiciele
różnych kierunków teologicznych
działają w ChKP.

•

a. Ustosunkowanie się wobec
am erykańskiej interwencji
i wojny w Wietnamie.
b. Przygotowanie i przyjęcie
referatu poświęconego sy
stemowi
bezpieczeństwa
europejskiego.
c. Naświetlenie problemu li
kwidacji głodu w świecie
bardziej z punktu widze
nia ekonomiczno-socjalnego niż politycznego, w
sposób partnerski (nie pa
ternalistyczny)
bezintere
sowny (niż neokolonialistyczny) na zasadzie po
mocy (a nie jałmużny)
przez państw a wysoce uprzemysłowione.

• W NRD oddział regionalny
ChKP zdołał wzbudzić zaintereso
wanie wśród wielu chrześcijan ko
niecznością zaangażowania politycz
nego. Oznacza to, że poparli oni
pokojową działalność polityczną na
szego rządu. Mogli także w świecie
dostrzec w sposób realistyczny
mnóstwo narzucających się pro
blemów pokojowych, wśród których
problemem najwyższej rangi (jed
nym choć nie jedynym) jest kw e
stia niemiecka.
Oddział ChKP w NRD ze szcze
rym uznaniem przyjął inicjatywę
ONZ w sprawie produkcji żyw
ności dla głodującego świata.
Rozmawiał: A. Wojtowicz
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EXPO
Na przestrzeni 400 hekta
rów i na dwu wyspach rozlo
kowała się jedna z najwięk
szych, jak dotąd, wystaw na
świecie, w której uczestniczą

67

62 państwa oraz 18 instytucji
i firm prywatnych. Wystawa
ta jest ’ znana pod nazwą
Expo 67.
Na Montreal (Kanada) kie
rują się oczy całego świata,
aby obejrzeć największe osiąg
nięcia we wszystkich dziedzi
nach życia.
Myśl zorganizowania wy
stawy powstała w 1963 roku.
Prace przygotowawcze prze
widywały poszerzenie istnieją
cej wyspy św. Heleny i ,,stwo
rzenie” nowej z mętnych n u r
tów rzeki św. Wawrzyńca.
Kosztorys prac przygotowa
wczych osiągnął ogromną su
mę ok. 300 mil. dolarów ka
nadyjskich. Wystawa w Mon
trealu nosi tytuł: Terre des
Hommes, Ziemia ojczyzna lu
dzi, zapożyczony z książki
znanego pisarza i pilota fran
cuskiego, Antoine de Saint
Exupery.
Wystawa ukazuje zwiedza
jącym najnowsze zdobycze
wiedzy i techniki w 5 tematy
cznych sektorach:
1. Człowiek jako twórca
2. Człowiek w społeczno
ści
3. Człowiek
bada
cały
świat
4. Człowiek i jego dzieła.
5. Człowiek i gospodarka
rolna
W tych pięciu tematach
starano się ująć najistotniejsze
aspekty doświadczenia ludz
kiego i dążeń do stworzenia
duchowego pomostu pomiędzy
ludźmi.
W artykule na temat tej
wystawy zamieszczonym w
Kurierze UNESCO (kwiecień
1967), spotykamy jakby defi
nicję tego co pokazane jest w
Montrealu.
y,Expo 67 — czytamy —
bada człowieka w jego możli
wościach i granicach. Pokazu
je go w walce z otoczeniem,
jak umie żyć w zlodowacia
łych przestrzeniach, jak zwal
cza głód i chorobę, jak rozimą-

zuje zadania uispółczesnego
społeczeństwa oraz jak pod
chodzi do problemów, które
wypływają ze stale wzrastają
cego przyrostu naturalnego na
świecie. Expo 67 opowiada hi
storię ludzkości, która to uczyniła świat i siebie samą
przedmiotem swoich badań,
jak przenika głębokości mor
skie i zwiedza okręgi polarne,
dociera do głębin ziemi, i jak
konstruuje aparaturę dla poz
nania ostatnich tajemnic życia
i swego własnego ciała. Expo
chce pokazać to, co człowiek,
jako psychiążna istota, ogarnął
z swej własnej jaźni i otoczenia”.
W sektorze Człowiek i Spo
łeczeństwo pokazano wpływ
dużych miast na człowieka.
Poszczególne plansze przedsta
wiają jak człowiek gubi się w
tym technicznym świecie, jak
miasto, w którym mieszkał od
wielu lat staje się mu coraz
bardziej obce.
W sektorze tym znajduje
się również specjalny pawilon
poświęcony problemowi zdro
wia ludzkiego. Pokazane są
wszelkie możliwe metody tro
ski o zdrowie ludzkie, co na
przykład nowoczesna chirur
gia jest w stanie uczynić dla
człowieka i co człowiek zaw
dzięcza rozwojowi wiedzy me
dycznej.
Wystawa pokazuje nam
również jak człowiek zaczyna
badać i obserwować prze
strzeń pozaziemską, jak posłu
guje się w tym celu najnow
szymi mikroskopami elektro
nowymi. Pokazuje nam ener
gię paliwa atomowego oraz
możliwość wykorzystania energii słonecznej.
W sektorze Człowiek jako
twórca mamy zbiór nalepszych dzieł sztuki, począwszy
od Rembrandta do Chagalla,
od Tintoretto do Picassa. Wy
stawa fotograficzna zawiera
ok. 500 zdjęć najlepszych fo
tografików świata, którzy pró
bują stworzyć obraz ludzko
ści, ukazując człowieka przy
normalnym warsztacie pracy.

Kompleks nowoczesnych budynków
w sektorze „Mieszkanie”. Oto roz
wiązania budowlane, które propo
nuje nam nowoczesna architektura
mieszkaniowa.

Sporo miejsca na wystawie
w Montrealu poświęcono za
gadnieniu walki z głodem W
sektorze Człowiek i gospodar
ka rolna pokazane są skutki
dysproporcji pomiędzy niedo
statkiem i nadmiarem oraz
przejście z gospodarki archai
cznej do metod naukowych w
rolnictwie.
Tutaj zapoznajemy się z
liczbami, ilustrującymi przy
rost naturalny, który wynosi
120 ludzi na minutę. A więc
w czasie trwania wystawy od
28 kwietnia do 27 września

Fragment projektu budownictwa
mieszkaniowego, autorstwa młode
go architekta kanadyjskiego —
M. Safdie’ego.

br. liczba ludzi powiększy się
na świecie o 25 milionów". Z
tym wiąże się problem miesz
kaniowy, któremu to zagad
nieniu poświęcony jest spe
cjalny pawilon Habitat 67 —.
Pokazuje on budowę funkcjo
nalnych domów i estetycznych
wnętrz mieszkalnych. Jest to
dzieło młodego architekta ka
nadyjskiego M. Safdie. Metoda
budowy mieszkań wg jego
projektu wzbudziła powszech
ne zainteresowanie na świecie.
Tak więc główny temat
wystawy Ziemia ojczyzna lu
dzi mieści w sobie wspólny

cel i dążenia ludzkości do po
rozumienia pomiędzy naroda
mi, bez względu na różnice
przekonań, na różnice rasowe,
zachęca ludzkość do walki o
utrzymanie za wszelką cenę
pokoju na świecie, a przez
trwały pokój można doprowa
dzić do zlikwidowania różnic
gospodarczo-społecznych), do
zlikwidowania głodu i analfa
betyzmu na świecie. Tak więc
wspólnym celem jaki winien
przyświecać całej ludzkości
jest pokój na świecie.
A. W.

K ry zy s
autorytetu
Ojca
Stary Izrael był klasycznym ludem nie tylko p a
triarchów , ale również ludem Bożym, ludem Boga
Ojca. Pojęcie Boga ulegało w dziejach teologii starotestam entow ej ustawicznym zmianom w m iarę te 
go, jak Bóg objaw iał się swemu ludowi. Najwyższym,
prorockim objawieniem było objawienie Boga Ojca.
Bóg jest Ojcem Izraela, a Izrael jest Jego synem.
Cały Izrael jest rodziną Bożą. W rodzinie tej nie
brakło sporów, jak zresztą wśród innych narodów,
Izrael raz po raz okazywał się krnąbrnym i niepo
słusznym synem, ale chyba on jeden spośród wszyst
kich narodów świata był świadom, że nieposłuszeń
stwo woli Bożej to grzech wobec Ojca.
Wśród tego narodu przyszedł też Jezus, który nau 
kę o Bogu Ojcu postaw ił w naczelnym m iejscu swo
jego zwiastowania, domagając się od swych „braci”
naw rotu do Ojca i do prowadzenia życia zgodnie z
wolą Bożą. W przypowieści o winnicy (Mat. 21:33—
56) wręcz im oświadczył, że nadeszła już chwila, w
której Bóg wzywa ich do siebie poprzez swego Syna.
Żydzi na ogół nie dali posłuchu temu wezwaniu, ale
za to poganie, Grecy i Rzymianie, Celtowie i Irlan d 
czycy, Germ anie i Słowianie przyjęli tę wieść nieledwie skwapliwie, jakkolw iek mieli dotąd swoje religie i swoje bóstwa, do których byli niew ątpliw ie
gorąco przyw iązani. A ich królowie i książęta w y
wodzili swój blask monarszy od chwały Ojca niebie
skiego, pisząc się dumnie „z Bożej łaski”. Ojcowie
strzegli w rodzinie porządku Bożego, a wierzący czcili
mnichów i kapłanów jako swych duchownych ojców.
Całe Średniowiecze chciało urzeczywistnić ideał K ró
lestw a Bożego w ziemskim życiu, wszystkie jego prze
jawy poddając pod wolę Ojca niebieskiego, względ
nie widzialnego Jego zastępcy na ziemi.
Humanizm i Odrodzenie znowu odnalazły człowie
ka: nie Bóg, lecz człowiek stał się przedm iotem ich
zainteresow ań. Była to „felicissima culpa”, zw iastu
jąca nadejście nowych wieków. Człowiek począł opu
szczać dom Ojca Niebieskiego, począł rozglądać się
po ziemi, po. świecie, a jeśli jeszcze m yślał o niebie,
to nie było to już siedlisko Boga, lecz firm am ent usia
ny gwiazdami, pełen tajem nic i zagadek. Jeszcze
Galileo Galilei badał tajem nice gwiazd dla chwały
Bożej, ale już jego następcy badali tajem nice przy
rody bez oglądania się na Boga. Kto wierzy, a przy
tym pragnie, jak Tomasz niewierzący — widzieć, p a
trzy tylko po to, aby mógł wierzyć, ale z czasem „wi
dzenie” pozbawia go wszelkiej w iary, prócz w iary w
siebie i w swoje możliwości. Bóg dla niego um arł, bo
w świecie i w przyrodzie znalazł tylko przem ijające
rzeczy. Ojca zaś można przyjąć i oglądać w iarą, ale
niepodobna Go badać eksperym entalnie.
Średniowieczna sakralizacja życia m usiała wywo-'
łać reakcję w postaci desakralizacji, zeświecczenia

14

i laicyzacji. Świat „dojrzał”, a człowiek stał się „do
rosły”. Niepotrzebny mu już autorytet Ojca. Syn opu
szcza dom ojca. Jest pełen zapału i energii. Chce
stworzyć nowy świat, nowe życie, lepszego człowieka.
Jak Joachim z Floris — patrzy tylko w przyszłość.
Na odcinku życia społecznego już nie chodzi o alter
natywę: ojciec albo syn, lecz o zagadnienie: jednost
ka czy społeczeństwo, personalizm czy pluralizm . Nie
gra tu już roli stary czy młody; doświadczenie posta
rza, a każdy dzień przynosi nowe możliwości. Byle na
przód, świat musi być lepszy. Będzie zupełnie dosko
nały aż znajdzie się całkowicie pod kontrolą człowie
ka. A wtedy synowie zupełnie nie będą potrzebować
ojca, bo ci „starzy” nie potrafili tego, co dokonali sy
nowie. Ojciec będzie tylko przypominać epokę nie
doskonałości człowieka. Ma to być już w 2000 roku!
Głosi to i wszem wobec zapowiada dzisiejsza „futurologia”.
Ale na dnie duszy czai się pustka i lęk. Syn cofa
się i jak Flacius Ilhrucus w raca do przeszłości, do
czegoś, na czym można pewnie postawić nogę, ale „futurologia” kreśli mu nowe nęcące obrazy. I tak toczy
się między rewolucją a restytucją.
Przed 30 laty czytało się z wielkim aplauzem „Sy
na m arnotraw nego” A ndre Gide’a. Była to swego ro 
dzaju traw estacja czy raczej kontynuacja Jezusowej
przypowieści (Łuk. 15:11—32). Syn m arnotraw ny Gide’a w raca do domu ojca zupełnie tak samo, jak w
Jezusowej przypowieści, ale bratu, który domu nie
opuścił, opowiada z zachwytem o świecie, zachęca
jąc: „Byłem za słaby, aby pozostać na zawsze w świe
cie, bo potrzebny mi był ojciec. Ale ty bądź silny,
odejdź od niego i nigdy już nie w racaj do domu! Ob
czyzna ci się stanie ojczyzną”.
Andre Gide mistrzowsko uchwycił i wyraził to, co
nurtuje dzisiejszego człowieka. Człowiek współczesny
chce być wolny.
Idź, synku, w świat, idź! Ojciec nie potrafi utrzy
mać cię w domu. Za 10—20 lat sam będziesz ojcem,
a wtedy może powtórzy się historia Jezusowej przy
powieści, bo zapragniesz swojego syna trzymać w
twardszych karbach, niż dziś twój ojciec ciebie.
Poeta Franciszek Karpiński, autor powszechnie w
Polsce znanej i śpiewanej pieśni „Kiedy ranne” i tylu
innych, po powrocie ze szkół zdawał ojcu relację ze
swojej edukacji. Ojciec słuchał wynurzeń syna cho
dząc po pokoju. Syn stał z boku, stale uczciwie obra
cając tw arz ku ojcu. W pewnym momencie ojciec
stanął przed synem i wymierzył mu siarczysty poli
czek. Młody Karpiński w dalszym ciągu stał w n a j
uczciwszej pozie, w najwyższym stopniu zafrasowany
myślą, czym wywołał gniew ojca. Ten jednakże rzu 
cił się z płaczem synowi na szyję, tłumacząc swój
czyn: „Chciałem się tylko przekonać, czy ci nauka
nie przewróciła w głowie i czy nadal jesteś synem
posłusznym i szanującym rodzica”.
Ale cóż Karpiński? Jeszcze przed pięćdziesięciu
laty w wielu rodzinach panowały w prost patriarchalne stosunki. Nawet żonaci synowie, którzy już sami
byli ojcami, nie ośmielili się przy stole odezwać
w obecności swego ojca, jeżeli ich o nic nie pytał.
Dorosła córka dostawała porządne lanie, jeżeli ośmie
liła się powrócić do domu kilka m inut po wyznaczo
nej porze. Ale już po pierwszej wojnie światowej
sytuacja w rodzinie zaczęła się radykalnie zmieniać.
Dzieciom przestał podobać się „despotyzm” rodziców'.

Same nie potrafiły jeszcze wydostać się spod tw ardej
kurateli rodziców, jakkolw iek cierpko ją znosiły, ale
postanowiły, że swoje dzieci będą wychowywać w
zgoła innym duchu. Dorastający synowie i córki
chcieli być dla swoich dzieci nie „tyranam i”, lecz
przyjaciółmi, kolegami i koleżankami. Za nic nie
chcieli być reprezentantam i starego świata i starych
porządków, chcieli tworzyć „jutro” bez „wczoraj”, bez
jakiegokolwiek autorytetu. I tak się stało: rodziny
straciły swoich ojców.
A utorytet ojca jeszcze bardziej podupadł po d ru 
giej wojnie światowej. Bestializm obu wojen i n a j
okropniejsze ich następstw a w okresach powojen
nych młoda generacja przypisała poczynaniom „sta
rych”. Rozdźwięk między synem i ojcem powiększył
jeszcze udany eksperym ent sztucznego zapłodnienia.
Dziś w Ameryce jest już podobno czterdzieści tysięcy
dzieci, które zawdzięczają swoje życie tylko zabiego
wi lekarskiem u. Em ancypacja i rów noupraw nienie
kobiet, a przede wszystkim ich równorzędny udział
w procesie produkcyjnym , wywołany stosunkam i eko
nomicznymi i rozwojem gospodarstwa narodowego,
dokonały reszty. Była to, poza czynnikami ekonomicz
nymi, reakcja przeciwko bism arckowskim „Drei K ”
(Kirche, Küche, Kinder — kościół, kuchnia i dzieci).
Reakcja ze wszechmiar słuszna i sprawiedliwa, tylko
że w ostatecznej konsekw encji przynosi coś, z czym
już trudno się pogodzić i czuć się w tym dobrze: oj
ciec i syn, mąż i żona przestają być niepodzielną jed
nością; każde z nich jest całością samą dla siebie;
słowem — w wieku atomowym i życie ludzkie zostało
zatomizowane: każdy dla siebie jest panem i autory
tetem.
Upadek autorytetu ojca przejaw ił się bodaj n ajfatalniej w zakresie wychowania i szkolnictwa. Przed
pięćdziesięciu laty nauczyciel był dla uczniów w szko
le tym, czym był ojciec w rodzinie. A utorytet jego
spoczywał nie na wiadomościach, charakterze i po
stępowaniu, lecz wypływ ał z samego jego „urzędu”.
Nauczyciel wobec uczniów reprezentow ał swoją oso
bą przeszłość, tradycję ojców, a jego najprzedniej
szym zadaniem było nie tyle podać uczniom pewną
sumę wiadomości o świecie, ile przygotować ich um y
słowo i m oralnie do czynnego udziału w procesie ży
cia.
Nauczyciel stał n a zgoła innym poziomie ni^
jego uczeń, był absolutnym jego przeciwieństwem,
traktow ał go jak dziecko, które na razie winno się
bawić i nie zaprzątać sobie głowy poważnymi proble
mami życia społecznego i politycznego, a nade w szyst
ko mieć respekt dla starszego pokolenia, które za nie
go dźwiga trud życia.
Dziś nauczyciele usiłują stanąć w pozycji ucznia.
W tym celu studiuje psychlogię dziecka i młodego
człowieka, bada sym ptom y ich duszy i umysłu, które
m ają mu wyjawić pozycję ucznia, którem u chce być
towarzyszem, czy nieledwie kolegą. Chce być wiecznie
młody, by zrozumieć młodego człowieka, jakkolwiek
winien, jako „stary” wprowadzać uczniów w tajem 
nice dojrzałego życia. Wysiłki te ze strony nauczycie
la idą nieraz tak daleko, że wreszcie rodzi się p y 
tanie, kto kogo uczy i wychowuje. Oglądałem kiedyś
film, w którym term inator w pada na myśl ulepszenia
procesu produkcji, wywołując podziw i uznanie sta
rych m ajstrów i inżyniera, którzy przez całe swoje
życie nie potrafili wpaść na to, na co wpadł kilku
nastoletni chłopak. Oczywiście, zdarzają się młodzi

geniusze, ale robić z tego zasadę, to niepedagogicz
ne podryw anie autorytetu starszych.
Upadek autorytetu ojca przejaw ił się również sil
nie i w pojęciu władzy państwowej. Oczywiście, w ca
le nam nie tęskno do starych cesarzy, królów i ksią
żąt, „z Bożej łaski”^ ale nieraz ci władcy byli przez
swoich poddanych nazywani ojcami. Potrafim y zrozu
mieć i dziś kulturalnego i miłującego demokratyczne
swobody Anglika, śpiewającego z przekonaniem „God
save the Queen”. Urząd w praw orządnym państwie,
to „urząd”, w którym silnie w ystępuje pierw iastek
autorytetu ojca, bez względu na to, kto i jak go
sprawuje, a jego autorytetu nie muszą strzec sankcje
karne.
Ale o wiele dotkliwszy jest upadek autorytetu ojca
w Kościele. Pam iętam jeszcze czasy, kiedy i w naszym
Kościele duchowny rozstrzygał spory i kłótnie swoich
parafian na odcinku życia rodzinnego, młażeńskiego',
sąsiedzkiego, nie wyłączając naw et spraw m ajątko
wych. Jego orzeczenie stawało się dla obu stron p ra 
wem, którem u chętnie się podporządkowywano. Nie
w ątpliw ie było w tym coś z postulatu apostoła P aw 
ła: „Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim,
procesować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed
świętym i?” (1 Kor. 6:1). Ale był tu przede wszystkim
autorytet duchownego jako ojca i pasterza. Dziś du
chowny nie jest w Kościele ani jednym, ani drugim,
najwyżej mniej lub więcej wziętym kaznodzieją,
mniej lub więcej podziwianym organizatorem życia
zborowego, po prostu urzędnikiem i pracow nikiem
parafialnym . Dziś już trudno wyobrazić sobie taką sy
tuację, żeby strapiony parafianin zwracał się do swe
go duchownego z całą ufnością, jak do ojca, o radę
i pomoc w spraw ach czysto życiowych. Ba, i tych po
rad duchowych ubywa w Kościele radykalnie.
We wszystikich tych przypadkach, w rodzinie, w
szkole, w państw ie i w Kościele chodzi w gruncie
rzeczy o jeden i ten sam autorytet, o autorytet ojca,
bo czym w rodzinie jest ojciec, tym jest nauczyciel w
szkole, urzędnik w państwie, a duchowny w Kościele.
Nie dziw przeto, że profesor uniw ersytetu w H am bur
gu, Hans Rudolf M üller-Schwefe, mówi dziś o świe
cie bez ojców (Welt ohne Väter, Gedanken eines C hri
sten zur Krise der A utorität, Ham burg 1959y 2. w y
danie). Przyczyny tego kryzysu mogą być różne. Na
niektóre już wskazałem, należałoby uwypuklić jeszcze
inne.
Nie może być mowy o autorytecie rodziców, jeżeli
ojciec albo m atkt swoim życiem i postępowaniem d a
ją zły przykład swoim dzieciom. Grzechy rodziców
są złymi wychowawcami. O tym rozwodzić się nie
trzeba, bo to praw da zbyt oczywista. Mniej już zw ra
ca się uwagi na roztropne zachowanie um iaru i ta k 
tu. A utorytetu nie zyskuje się drogą ostentacyjnej je 
go m anifestacji, ale podważa go niekorzystanie z jego
prerogatyw. Zbyt mała wolność i swoboda udzielana
przez rodziców dzieciom może wreszcie dziecko pew 
nego dnia skłonić do otwartego buntu i rebelii. Ro
dzice nieraz w dobrym przekonaniu i w trosce o
ustrzeżenie dziecka przed złymi wpływami zbytnio
ograniczają jego wolność. Innym razem fałszywe
przekonanie o własnej doskonałości prowadzi rodzi
ców do dyktatorskiego narzucania dzieciom swojej
woli i własnych upodobań. Rozumni rodzice nigdy te 
go nie robią. Z drugiej strony, należy pamiętać, że
nic tak dziecku nie szkodzi, jak zbyt swobodne w y
chowanie, które nieraz tylko o włos graniczy z bez
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karnością. Starotestam entow y kapłan Eli oraz rodzi
ce Samsona są pod tym względem
dostatecznym
ostrzeżeniem.
Lecz nie tylko grzechy rodziców stają się grobem
ich autorytetu. Nie mniej niebezpieczne są dla niego
i grzechy dzieci. Nieraz są to grzechy dziedziczne, bo
jak z Bożego przykazania wiadomo, grzech mści się
na trzecim i czw artym pokoleniu. Rozdźwięk między
starszą a młodszą generacją zaczyna się z reguły od
krytykow ania ojca i m atki. Tak już Bóg to urządził,
że pewnego dnia syn „ma dość” ojca, bo już pora je 
mu samemu zostać ojcem. To jest naturalny bieg rze
czy i choć nieraz dla obu stron to rozejście jest bo
lesne, to jednak nigdy nie jest tragiczne, gdyż ta 
ka jest kolej rzeczy. Gorzej, jeżeli ów „przesyt” po
jaw ia się u dzieci przedwcześnie. Dziecko ma przed
sobą całą przyszłość, ale brak mu doświadczenia. Jest
przekonane, że cały świat do niego należy, marzy o
wielkości, o sławie, o niezależności, o życiu bez usta
wicznych wskazówek ojca i bez ciągłej opieki matki.
Słyszałem o młodej' pannicy z najlepszej rodziny, spę
dzającej w akacje w zabitej prowincji, wśród p rym i
tywnych w arunków i wśród obcych ludzi. Podobno
czuła się tam znakomicie w roli dzikuski. Wiek popubertalny psychologowie nazyw ają trudnym w ie
kiem, okresem buntu, rew olucji i rebelii przeciwko
wszystkim ustalonym porządkom i autorytetom . Na
to doprawdy nikt nie zna rady. Tylko że to je st okres

w życiu ludzkim, kiedy największym wzięciem cieszy
się podszept ojca kłam stwa (Jan 8.44) „Będziecie jak
bogowie” (Gen. 3:5).
Ale Boże przykazanie mówi co innego. „Czcij ojca
swego i m atkę swoją!”. Ale dlaczego dziecko ma czcić
swoich rodziców? Czy może tylko dlatego, że są ro 
dzicami, twórcami czy raczej płodzicielami ich życia,
nota bene płodzicielami często mimowolnymi i przy
padkowymi?
Brak autorytetu rodziców to jedna z najw ażniej
szych przyczyn dzisiejszej chuliganerii. .Młody czło
wiek obejdzie się bez „starego” kolegi, towarzysza,
przyjaciela, przyjaciółki, bo ma ich dość wśród swo
ich rówieśników. On potrzebuje ojca, matki, nauczy
ciela, a „stary” od niego się odwrócił, pozostawił go
samego.
Wielu jest zdania, że nazywając Boga Ojcem, prze
nosimy na Istotę najwyższą własne ludzkie w yobra
żenia. Za apostołem Pawłem myślę, że jest wręcz
przeciwnie. „Zginam kolana przed Ojcem, od którego
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje
imię” (Efez. 3:14—15). Człowiek współczesny swoje
ojcostwo i macierzystwo przestał wywodzić z Boga.
I właśnie to jest najgłębszą przyczyną upadku au to 
rytetu ojca w kulturze europejskiej. Istny to kopernikański przew rót in minus, którego opłakane następ
stwa zaczynamy dziś odczuwać.
Rafał Czerniłłowicz

ŚWIATOWY ALIANS REFORMOWANY
które przyznają się do
K ościoły,
cyjnego kierunku genewskiego,

reformazapocząt
kowanego przez Jana Kalwina (1509—1564),
noszą ogólną nazwę Kościołów reformowa
nych. Kościoły te w różnych krajach różnie
się nazywają (reformowane, prezbiteriańskie,
kongregacjonalistyczne itp.), jak również mo
gą posługiwać się różnymi księgami symbo
licznymi i katechizmami. Pomimo tych spe
cyficznych różnic, wyznają wspólne zasady
wiary ustalone przez Reformację w XVI w.
Do najbardziej znanych Konfesji, czyli Wy
znania wiary Kościoła reformowanego (rów
nież w Polsce) należy Druga Konfesja Helwecka w 1566 r. (w Polsce znana w adaptacji
jako Konfesja Sandomierska z 1570 r.) oraz
Katechizm Heidelberski z 1563 r. Podstawą
ogólną wyznania jest oparta na Piśmie św.
nauka Jana Kalwina, zawarta w jego dziele
p.n. ,,Nauka religii chrześcijańskiej” (Institutio religionis christianae) z 1536 r.
Kalwinizm (w Polsce mówiono o „helweckim” wyznaniu) rozwijał się od 1533 r.
w Szwajcarii, Francji, Holandii, Szkocji,
Czechach, Polsce, na Węgrzech, później zaś
w Stanach Zjednoczonych i na innych kon
tynentach. Kościoły reformowane w poszcze
gólnych krajach stanowią niezależne jednost
ki organizacyjne. Choć różnią się niekiedy
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formami ustrojowymi, to jednak zachowują
pomiędzy sobą duchową więź i łączą się w
Światowym Aliansie Kościołów Reformowa
nych, którego Generalny Sekretariat znajduje
się w Genewie, w budynku Światowej Rady
Kościołów, przy rue de Ferney 150.
Światowy Alians Reformowany jest naj
starszym związkiem Kościołów protestan
ckich i powstał w 1870 r. Od początku swe
go istnienia Alians współdziałał aktywnie
z różnymi protestanckimi towarzystwami misycyjnymi i w ten sposób przyczynił się do
powstania Międzynarodowej Rady Misyjnej,
która w 1961 r. w New Delhi przyłączyła się
do ŚRK. Pierwsze Zgromadzenie Aliansu
odbyło się w 1877 r. w Edynburgu (Szkocja).
Odtąd Światowe Zgromadzenia odbywały się
co 5—6 lat w różnych krajach. Ostatnie Zgro
madzenie Aliansu miało miejsce we Frank
furcie n. Menem w 1964 r.
Kierowniczym organem Aliansu jest Za
rząd wybierany na Zgromadzeniach, składa
jących się z 1 prezydenta, 9 wiceprezyden
tów, 16-osobowego Komitetu, generalnego se
kretarza, skarbnika i przewodniczących ko
misji: teologicznej, pracy kobiet, ewangeliza
cyjnej, informacji, finansowej.
Aktualnym prezydentem jest ks. prof.
dr Wilhelm Niesel, zwierzchnik Kościoła re

formowanego w Niemczech, a funkcję sekre
tarza generalnego pełni ks. dr Marcel Pradervanjd z Genewy.
W obradach Światowego Zgromadzenia
Aliansu we Frankfurcie w 1964 r. brało udział
ok. 800 przedstawicieli ponad 100 niezależ
nych Kościołów z 68 krajów.
Liczba reformowanych na poszczególnych
kontynentach przedstawia się następująco:
Europa — 18.722.000 wyznawców, Ameryka
Północna — 16.650.000, Azja — 6.027.000,
Oceania — 1.675.000, Ameryka Łacińska i
Wyspy Karaibskie — 1.045.000, Afryka —
4.447.000. Razem 48.566.000 wyznawców.
Do powyższej liczby należy doliczyć
wyznawców
Kościołów
reformowanych!
(2.500.000), które ostatnio pertraktują w spra
wie włączenia się do Aliansu. Są to nast. Ko
ścioły: kongregacjonalny w W. Brytanii, w
USA i Staroreformowany Kościół Holender
ski.
Ogółem więc w Aliansie grupuje się po
nad 51.000.000 wyznawców. Pewna ilość re
formowanych Kościołów znajduje się dotąd
poza Aliansem.
Światowy Alians Reformowany od same
go początku był silnie zaangażowany w orga
nizacji i w pracach Światowej Rady Kościo
łów. Dotychczas też pozostaje on jednym z
głównych filarów tej organizacji. Jednym
z pierwszych prezydentów ŚRK był b. pre
zydent reformowanego Kościoła francuskie
go, członek Francuskiej Akademii Nauk ks.
dr Marc Boegner. Pierwszym generalnym se
kretarzem ŚRK został ks. dr W. A. Visser’t
Hooft, duchowny reformowanego Kościoła
Holandii. Również obecny Generalny Sekre
tarz ŚRK — ks. dr E. Carson Blake jest du
chownym Kościoła reformowanego w USA.
Poprzednio był on generalnym sekretarzem
Amerykańskiego Oddziału Aliansu i przewod
niczącym Narodowej Rady Kościołów w USA.
W biurze ŚRK w Genewie reformowani zaj
mują b. poważne stanowiska, m.in. w Wydzia
le Pomocy Międzykościelnej, w Wydziale Stu
diów, w Departamencie Wiary i Ustroju itd.
Kościół reformowany, z racji swego akty
wnego ustosunkowania się do problemów re
ligijnych i społeczno-politycznych, jest zain
teresowany we współczesnym zaangażowaniu
chrześcijańskim. Miarą tego zainteresowania
może być choćby fakt, że w światowej kon
ferencji ekumenicznej ,,Kościół a społeczeń
stwo”, która odbyła się w dniach od 12 do
26 lipca 1966 r. w Genewie, wzięło udział po
nad 100 delegatów Kościołów reformowa
nych, a więc stanowili oni 25% liczby ofi
cjalnych delegatów. Pośród nich byli du
chowni, profesorowie, parlamentarzyści i
specjaliści różnych dziedzin nauki.
Choć trudno jest dokładniej określić
udział reformowanych w życiu społeczno-po
litycznym w poszczególnych krajach, to jed
nak fakt zaangażowania ich w życiu publicz
nym jest znany powszechnie. Wiadomo, że
np. w Holandii (rodzina królewska należy do

Kościoła reformowanego) i w Szwajcarii
wpływy reformowane dominują we wszelkich
dziedzinach życia. Wypływa to raz z tego, że
gros ludności należy do tego Kościoła, po
wtórne, że kultura i rozwój społeczno-poli
tyczny tych krajów kształtowany był przez
wyznawców reformowanych. Z drugiej jed
nak strony — we Francji, gdzie reformowani
stanowią zaledwie mały procent ludności
(600.000), potrafili oni bardzo wyraźnie wpły
wać na życie kulturalne, gospodarcze i poli
tyczne. Obecnie np. ministrowie Couve de
Murville (spr. zagr.) i Peyrefitte (inform.) to
reformowani.
Nie bez wpływu na bieg spraw publicz
nych pozostawał Kościół reformowany na
Węgrzech. I dziś zangażowany jest on w so
cjalistyczną przebudowę kraju. Naczelny bi
skup Kościoła reformowanego, ks. dr T. Bartha, jest od dziesięciu lat członkiem Parla
mentu. Jego poprzednik na stanowisku bi
skupa dystryktu Zadunajskiego, Janos Peter,
pełni! od 1956 r. funkcję ministra spraw za
granicznych. W Czechosłowacji Kościół re
formowany posiada piękną wielowiekową tra 
dycję narodową. Wydał wielu zasłużonych
dla kraju obywateli i stał zawsze na czele ru 
chów demokratycznych i postępowych. Człon
kiem Kościoła reformowanego był m.in. pre
zydent T. G. Masaryk. Obecnie Kościół ten
jest żyw ym i aktywnym czynnikiem w dzie
le przebudowy społecznej i inspiratorem
wielu poczynań religijno-społecznych. Wy
dział Teologiczny im. J. A. Komeńskiego jest
zaliczany do fakultetów o najwyższym pozio
mie naukowym. Jego profesorowie zaprasza
ni są przez uniwersytety zagraniczne na całe
semestry wykładów. Długoletni dziekan tego
Wydziału, ks. prof, dr J. L. Hromadka, jest
członkiem Komitetu Wykonawczego ŚRK,
b. wiceprezydentem Aliansu Reformowanego,
prezydentem Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej. Generalnym Sekretarzem tej Konfe
rencji jest ks. dr J. Ondra, duchowny Ko
ścioła reformowangeo.
Wyznawców Kościołów reformowanych
znaleźć można w bardzo wielu światowych
organizacjach kościelnych. Charakteryzuje ich
ponadkonfesyjny sposób myślenia i działa
nia, z czego wypływa ich przydatność w ak
cjach ekumenicznych, społecznych i charyta
tywnych. Nie można też nie wspomnieć, że
wkład finansowy Kościołów reformowanych
stanowi decydującą część budżetu i wszel
kich akcji Światowej Rady Kościołów.
Światowe akcje pomocy Kościołów USA
czerpią również swe środki z wkładu Kościo
łów reformowanych. Jednym z przykładów
tej pomocy na terenie naszego kraju jest
Church World Service, która to organizacja
wyrosła w Kościele reformowanych USA, a z
pomocą swą przychodzi nie tylko Kościołom,
lecz instytucjom państwowym w Europie i na
wszystkich kontynentach. Buduje ona szpi
tale, szkoły oraz ingeruje w przypadkach
katastrof żywiołowych. Z jej pomocy stypen
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dialnej skorzystało wielu studentów i mło
dych naukowców polskich, którzy odbywali
praktyki w Stanach Zjednoczonych.
Jedną z pierwszych organizacji pomocy
w Polsce w okresie powojennym był Wydział
Pomocy Reformowanych Kościołów Szwaj
carskich tzw. HEKS. Szwajcarskie Kościoły
reformowane przyszły z pomocą nie tylko
swym współwyznawcom reformowanym, lecz
również Kościołowi augsburskiemu, który
przy ich pomocy, zanim nadeszła pomoc Fe
deracji Luterańskiej, odbudował szereg ko
ściołów, utrzymywał zakłady charytatywne,
uzyskał pomoc dla duchownych, leki i książ
ki. Duża część księgozbioru ChAT to dar Ko
ściołów Szwajcarskich. Kościoły reformowa
ne szwajcarskie zainicjowały też zorganizo
wanie międzynarodowego ekumenicznego do
mu wypoczynkowego w Locarno. Przyznały
one na ten cel dużą subwencję finansową, a
po dziś dzień ponoszą 1/3 wszelkich kosztów,
związanych z utrzymaniem, przyjazdem i po
bytem osób z domu tego korzystających. Pol
ska Rada Ekumeniczna ma prawo wysyłania
do Locarno 24 osób rocznie.

Światowy Alians Reformowany współ
pracuje także z Konferencją Kościołów Eu
ropejskich i zajmuje życzliwe stanowisko w
stosunku do działalności Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej. Co pewien czas od
bywają się Konferencje Europejskie Aliansu.
Prezydentem Europejskiego Oddziału Aliansu
jest ks. Pierre Bourguet, zwierzchnik Kościo
ła reformowanego we Francji. Członkiem
Europejskiego Zarządu Aliansu z ramienia
Kościoła reformowanego w Polsce jest prof.
dr Zofia Lejmbach. W 1965 r. posiedzenie
Europejskiego Zarządu odbyło się w Warsza
wie. Najbliższa Konferencja Europejska od
będzie się we wrześniu 1967 r. we Włoszech,
a Światowe Zgromadzenie Aliansu — w
1970 r. w Bejrucie.
Urzędowym organem Aliansu jest kw ar
talnik pt. „The Reformed and Presbyterian
World”, wydawany w Genewie; Komisja Te
ologiczna wydaje również w Genewie mie
sięczny biuletyn informacyjny.
XJN

ZAANGAŻOWANIE KOŚCIOŁA
W SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Hadze ob\mdowała Komisja Kościołów
do Spraw Międzynarodowych. Na Kon
ferencji ponownie wysunięto problem zaan
gażowania Kościoła w sprawy międzynaro
dowe, wykazując, że jest to nie tylko prawo,
ale i obowiązek Kościoła. Jednacześnie ucźestnicy Konferencji (zwołanej przez Świato
wą Radę Kościołów) stanęli jednak na sta
nowisku, że od Kościoła nie powinno się ab
solutnie oczekiwać komentarza na temat bie
żących wydarzeń międzynarodowych „Gadatli
wy Kościół nie jest jeszcze w żadnym przy
padku Kościołem profetycznym, a bywają
czasem takie chwile, kiedy Kościół powinien
milczeć”.
To stwierdzenie zostało zawarte w spra
wozdaniu grupy roboczej, która obradowała
pod przewodnictwem dr Z. K. Matthewsa —
delegata Bostwany przy ONZ, i zajmowała
się uzasadnieniem teologicznym pracy ko
ścielnej na arenie międzynarodowej.
Zadaniem Konferencji była ocena dotych
czasowych prac Komisji Kościelnej do Spraw
Międzynarodowych, którą powołano w 1946 r.,
oraz planowanie pracy na przyszłość na tym
odcinku. Światowa Rada Kościołów będzie się
w dalszym ciągu zajmowała tym i problema
mi, którym dotychczas poświęcała swą szcze
gólną uwagę, jak również strukturą i orga
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nizacją swej przyszłej działalności. Kryterium
stanowiska kościelnego (wg zdania teologicz
nej grupy roboczej) „wysnuć można ze sto
sunku Kościoła do człowieka w sensie ewan
gelicznym” — jest to zobowiązcąnie do dzia
łania „wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ż y 
cie ludzkie lub tam, gdzie istnieje możliwość
jego wzbogacenia”.
W tych sytuacjach, w których „nikt nie
zabierze głosu, powinien być słyszany głos
Kościoła”, jak również i w tych sytuacjach,
w których „prawda jest zana, ale nierespektowana, albo tam,' gdzie ludzie nie mają od
wagi, by się do niej przyznawać, obowiąz
kiem Kościoła jest tę prawdę zwiastować”.
„Nie jest konieczne — czytamy dalej w
komunikacie z konferencji — aby (od przy
padku do przypadku) uzfasadniać teologicznie,
definiować i wyjaśniać poszczególne stanowi
ska i działania”. „Chrześcijański charakter
danego stanowiska nie może być określony
formą kazania lub uzasadniany biblijnymi cy
tatami, lecz zależeć powinien od prawdy któ
rą wyraża i od stosunku do niej”. Kościoły —
podkreśla komunikat — muszą być gruntow
nie informowane na temat zagadnień, co do
których mają się ustosunkować; nie powin
ny jednak obawiać się ryzyka pomyłki. Mu
szą one sobie uświadamiać, że ich decyzje są

decyzjami ludzkimi i jako takie będą uza
leżnione od słabości i ograniczoności ludzkiej
natury. „Możemy jednak mieć nadzieję, że
podejmując taką decyzję, będziemy w tym
oświeceni przez Ducha Ś w i ę t e g o W spra
wach kościelnych również dobrze powinien
być znany fakt „dwuznaczności każdej poli
tycznej decyzji”, jak również i to, że może
ona służyć jako parawan dla pokrycia bez
czynności. Druga grupa robocza zajmowała
się głównie tym i problemami, o któte w
przyszłości winna zatroszczyć się szczególnie
SRK. Rozróżniła ona zależności, jakie istnie
ją pomiędzy SRK a ONZ, rządami państw
i innymi podobnymi organami, w zakresie
tematów przeznaczonych do dialogu.
Pierwsza grupa robocza (wg jej komunika
tu) zajmowała się następującymi sprawami:
ochroną praw ludzkich (prawa dla uciekinie
rów, emigrantów, dla ofiar nędzy, głodu
i chorób), kolonializmu i neókolonializmu,
nietolerancję rasową i narodowościową, usil
nie podkreślając konieczność pokoju. Dla
dalszych studiów zalecono poniższe sprawy:
strategia rozwoju gospodarczo-społecznego,
stosunki międzynarodowe, zagadnienie etyki
a stosowanie gwałtu w sprawach gospodar
czych, społecznych, politycznych itd.
Według stanowiska grupy roboczej, ludzie
o dogłębnej znajomości określonych proble
mów, jak np. problem konfliktów pomiędzy
krajami sąsiadującymi, powinni koniecznie
podjąć dialog również i w innych sprawach
— natury kulturalnej, ideologicznej i teolo
gicznej.

Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, gdyby
mogło dojść, tak dalece jak to jest możliwe,
do aktywnej współpracy z Kościołem rzym 
skokatolickim, bo przecież — czytamy w re
lacji — Kościoły muszą być gotowe do współ
pracy z ludźmi inaczej wierządymi lub nie
wierzącymi.
Przewodniczącym grupy, która wysunęła
powyższe propozycje, był pan Irwin Millelr —
amerykański przedsiębiorca i działacz Ko
ścioła Chrystusowego (Jünger Christi).
Sprawozdanie trzeciej grupy roboczej,
która zajmowała się strukturą i problemami
organizacyjnymi zostało przedłożone (przed
opublikowaniem) razem z pozostałymi pro
pozycjami konferencji, komitetowi Naczelne
mu Światowej Rady Kościołów. Przewodni
ctwo w tej grupie objął dr Max Kohnstamm
(Bruksela) — wiceprezydent Komitetu do
Spraw Zjednoczenia Europy. Przewodniczą
cym konferencji w Hadze był dr Emilio Ca
stro (Urugwaj), sekretarz Komitetu W yko
nawczego tymczasowej Komisji Ewangelicz
nej Jedności Am eryki Łacińskiej.
Aby w dyskusji uwzględnić nowe poglądy
i stanowiska, uczestnicy Konferencji w 2/3
składali się z wybitnych osobistości, które do
tąd nie posiadały żadnych kontaktów i sto
sunków z Komisją Kościołów do Spraw Mię
dzynarodowych (przy SRK).
Oficjalni przedstawiciele i współpracow
nicy Komisji brali udział w Konferencji tylko
jako doradcy.

Z BLISKA I Z DALEKA
KONFERENCJA STUDENCKA
W PRADZE
W starym , przeszło 600 lat li
czącym Uniwersytecie Karola w
Pradze odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Kom itetu Wykonawcze
go Światowej Federacji Chrześci
jańskiej
Studentów.
Członkowie
Kom itetu, oraz goście i obserw ato
rzy zostali pow itani przez prof. J.
L. Hrom adkę z W ydziału Teolo
gicznego im. J. A. Komeńskiego,
oraz przez K arela Hruzę, przedstawicela M inisterstw a K ultury. Ks.
Philip Potter, przewodniczący F e
deracji, w przemówieniu inaugura
cyjnym
przedstaw ił
dominujące
tendencje w chrześcijańskim ruchu
studenckim .

cji jako sieci inform acyjnej. Ko
m itet starał się na tym tle ocenić
całokształt działalności. Postano
wiono powołać sekretarza do spraw
inform acji, którego zadaniem bę
dzie rozw ijanie tej strony działal
ności Federacji, nie tylko przy po
mocy słowa pisanego, ale również

(Oepd — Genf)

przy pomocy taśm magnetofono
wych filmów, płyt i telewizji.
Szczegółowo omówiono sprawy,
związane z szeregiem zjazdów. We
wrześniu bieżącego roku odbędzie
się w Bazylei (Szwajcaria), konsul
tacja europejska, poświęcona zagad
nieniu obecności chrześcijan w
świecie akademickim. Latem 1968
roku odbędzie się w Helsinkach
światowa konferencja studentów,
która zgromadzi około 500 delega-

Głównym akcentem dyskusji w
czasie konferencji, trw ającej od 3—
11 m aja br., była funkcja F edera
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tów. Sześćdziesiąt procent uczestni
ków ma przybyć z krajów Afryki,
Azji, A m eryki Łacińskiej i Bliskie
go Wschodu. Program przew iduje
sem inaria na tem at nowych uniw er
sytetów, biednych i bogatych n a
rodów, polityki, technologii i u rb a
nizacji. Bezpośrednio po tej kon
ferencji odbędzie się w Turku ze
branie Kom itetu Generalnego, n a 
czelnej władzy Federacji. Delegaci
narodowych ruchów studenckich
będą mieli za zadanie m. in. w y
bór nowego przewodniczącego na
miejsce Philipa P ottera, który peł
ni obecnie obowiązki zastępcy ge
neralnego sekretarza Światowej Ra
dy Kościołów oraz generalnego se
kretarza, ponieważ dotychczasowy
sekretarz, Valdo Galland z U rug
w aju, po szeregu lat pracy, ustę
puje ze swego stanow iska.
Teologiczna część konferencji w
Pradze
obejm owała
zagadnienie
„obecności chrześcijan w świecie
akadem ickim ”. W ykład na ten te 
mat wygłosił dr A lthausen z B er
lina (NRD).
Specjalne posiedzenie poświęco
no spraw ie dialogu chrześcijan i
m arksistów , w którym wzięli udział
prof. J. L. Hrom adka i prof. J.
Smolik ze strony W ydziału Teolo
gicznego w Pradze oraz prof. Mi
lan Machowec z U niw ersytetu K a
rola i dr H ranicka z Insty tu tu So
cjologii Czechosłowackiej Akademfi
Nauk.
W konferencji K om itetu Wyko
nawczego Federacji wzięli udział
jako obserw atorzy przedstaw iciela
Kościołów w Czechosłowacji, NRD,
ZSRR, Rumunii i , Bułgarii. Polskę
reprezentow ał ks. Bogdan Tranda,
przewodniczący Komisji W ychowa
nia Chrześcijańskiego Polskiej Ra
dy Ekum enicznej.

KS. ARCYB. KAROL WOJTYŁA
KARDYNAŁEM
29 m aja br. Radio W atykańskie
podało do wiadomości, że wśród 27
dostojników Kościoła rzym skokato
lickiego, którzy otrzym ali godność
kardynalską znajduje się arcybis
kup Karol W ojtyła z Krakowa. Ks.
arcyb. W ojtyła znany jest jako
w ybitny teolog-m oralista. Wydał
wiele prac z tego zakresu.
Urodził się 18 m aja 1926 r. w
Grodowicach. W 1946 roku otrzym ał
święcenia kapłańskie, po czym w y
jechał na dalsze studia do Rzymu.
Od początku swej pracy duszpa
sterskiej
interesow ał się ruchem
katolickiej młodzieży robotniczej.
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W 1958 roku otrzym ał nominację
na biskupa-sufragana krakow skie
go, a w 1964 ks. arcyb. Karol Woj
tyła otrzym uje stanowisko arcybi
skupa m etropolity krakowsikego.
Ks. W ojtyła odegrał aktyw ną rolę
podczas II Soboru Watykańskiego,
biorąc udział w dyskusjach nad po
szczególnymi dokumentami soboro
wymi.

V SESJA KOMISJI MIESZANEJ
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
I ŚWIATOWEJ RADY
KOŚCIOŁÓW
W dniach 15—19 maja br. od
była się w Arezzio k. Rzymu V se
sja studiów mieszanej grupy robo
czej Kościoła katolickiego i Św ia
towej Rady Kościołów, powołanej
do życia w 1965 r. dla rozpatrzenia
możliwości wzajemnj współpracy
i dialogu. Sesji przewodniczyli: bp
G. W illebrands, sekretarz Sekreta
riatu dla Spraw Jedności Chrześci
jan oraz dr E. C. Blake sekretarz
Światowej Rady Kościołów.
Mieszana
grupa
opowiedziała
się za rozszerzeniem współpracy po
między Kościołem katolickim i
Światową Radą Kościołów oraz
omawiała istotę dialogu ekumenicz
nego, problem obowiązków w ynika
jących ze współpracy w dziedzinie
społecznej, gospodarczej, spraw ie
dliwości społecznej oraz w zakresie
spraw pokoju na świecie.
Podano też do wiadomości, że
Światowa Rada Kościołów organi
zuje zjazd poświęcony sprawom re 
ligijnym oraz sprawom wspólnoty
ludów w dobie dzisiejszej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem problemu
sprawiedliwości społecznej i spraw
międzynarodowych. W atykan już
wcześniej powołał do życia Papie
ską Komisję „Iusstitia et pax”,
której zadaniem jest praca nad
wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Ponadto przedstawiono stan prac
w dziedzinie spraw dotyczących sto
sunków pomiędzy Kościołem kato 
lickim i Światową Radą Kościołów.
Stwierdzono, iż osiągnięto porozu
mienie w zakresie niektórych spraw
dotyczących m ałżeństw mieszanych,
prozelityzmu ,dwustronnych roz
mów pomiędzy różnymi wyzna
niami, prac kulturalnych i zagad
nień związanych z medycyną.
Na zakończenie mieszana grupa
przygotowała deklarację, która zo
stanie ogłoszona po uzyskaniu apro
baty obu stron zainteresowanych.
Przedstaw iciele Kościoła katolic

kiego i Światowej Rady Kościołów
zbiorą się ponownie w sierpniu br.
na Krecie.
Po zakończeniu prac, Paweł VI
przyjął członków mieszanej grupy
na specjalnej audiencji. Na specjal
nej audiencji papież przyjął osobno
dra E. Blake.

POMOC DLA OFIAR WOJNY
NA BLISKIM WSCHODZIE
Swiaowa Rada Kościołów w ysto
sowała w trybie nagłym apel o
stworzenie funduszu pomocy dla
ofiar w ojny na Bliskim Wschodzie
oraz o zainicjowanie w krajach
dotkniętych
bezpośrednio
wojną
pracy charytatyw nej wśród po
krzywdzonej ludności różnych narodowiści i religii. Apel rozesłano
do wszystkich Kościołów członkow
skich Rady.
Środki pieniężne na fundusz po
mocy dla ofiar wojny należy prze
syłać do Oddziału Pomocy Między
kościelnej Światowej Rady Kościo
łów w Genewie. Oddział Pomocy
Międzykościelnej bada również m o
żliwości udzielenia ze swej strony
pomocy przy odbudowywaniu tere
nów dotkniętych wojną.
Apel o pomoc dila, ofiar tej wojny
wystosowała także katolicka orga
nizacja charytatyw na — In tern a
tional Caritas, która utrzym uje bli
skie kontakty ze Światową Radą
Kościołów. Apel International C ari
tas stwierdza, iż celem wszystkich
chrześcijan na całym świecie jest
inicjowanie pomocy i opieki dla
wszelkiego rodzaju ofiar wojny.

NOWY ARCYBISKUP
SZWEDZKIEGO KOŚCIOŁA
LUTERAŃSKIEGO W SZWECJI
Z końcem m aja br. rząd Szwecji
m ianował dr Rubena Josefsona, b i
skupa okręgu Härnösand, nowym
arcybiskupem
Kościoła
luterańskiego w Szwecji. Dr Ruben Jo 
sef son znany jest jako ekspert pro
blemów prawno-kościelnych oraz
jako autor wielu prac na tem aty
etyczne i społeczne. Podczas stu
diów w Upsali pełnił funkcję p re
zesa Związku Studentów Szwedz
kich. W 1937 r. uzyskał stopień dok
tora teologii, a w roku 1940 ordyno
w any został na pastora. Dr Josefson
był pierwszym biskupem, który dodoknał ordynacji kobiet. Nowy a r
cybiskup m a 60 lat, pełni funkcję
w iceprezydenta Szwedzkiego Od
działu Światowej Federacji Luterańskiej. Dotychczasowy arcybi-

Widok ogólny sali obrad.

skup, 65-letni dr Gunnair Hulgren,
z dniem 1 października przechodzi
na em eryturę.

A. W.
POSIEDZENIE
MIĘDZYNARODOWEGO
SEKRETARIATU PRASKIEJ
KONFERENCJI POKOJOWEJ
W siedzibie Polskiej Rady E ku
menicznej, w W arszawie, odbyła
się w dniach 9—11 m aja konferen
cja Międzynarodowego S ek retaria
tu Chrześcijańskiej K onferencji Po
kojowej.
Przewodniczył sekretarz
generalny, ks. dr Jarosław Ondra
(CSSR).
Praca K onferencji koncentrow a
ła się na kilku
zagadnieniach.
Wśród nich do najw ażniejszych za
liczyć należy przygotow ania do III
Zgromadzenia Ogólnego ChKP, któ
re odbędzie się w m arcu 1968 r.
Ustalono hasło Zgromadzenia: „Szu
kaj pokoju i dąż do niego” oraz
wyznaczono tem aty czterech głów
nych referatów i wytypowano p re
legentów. Ustalono rów*ież tem at
III Zgromadzenia — „R atujcie czło
wieka — pokój jest możliwy”.
W tym też duchu
toczyły się
obecne obrady S ekretariatu, który
zajął stanowisko w kw estii bezpie
czeństwa Europy, zaprzestania kon
fliktu w W ietnamie, a także usto
sunkował się wobec aktualnej sy
tuacji
w Grecji. A oto fragm ent
kom unikatu w tej ostatniej sp ra
wie:

„Na podstawie bezpośrednich in
form acji
dotyczących sytuacji w
Grecji
rozważono ten problem z
punktu widzenia zadań ChKP. Mię
dzynarodowy S ekretariat domaga
się od w szystkich Kościołów człon
kowskich, należących do Oddzia
łów K rajowych Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej, aby in ter
weniowały w spraw ie wydarzeń,
jakie m iały miejsce w G recji”.
C harakterystycznym dla obrad
Sekretariatu faktem było wysłanie
telegram u z pozdrowieniami do
Sztokholmu dla Międzynarodowego
Trybunału pod przewodnictwem B.
Russela. K onferencja wysłała rów 
nież depeszę z najlepszymi życze
niami urodzinowymi do światowej
sławy teologa ewangelickiego —
prof. K arola B artha oraz (z okazji
przyznania Pokojowej Nagrody Le-

ninowskiej) gratulacje dla pastora
M artina Niemoellera. Wiele m iej
sca podczas trzydniowych obrad po
święcono
problemom
„trzeciego
św iata”. S ekretariat zwrócił się do
chrześcijan z tych ziem z wezwa
niem do czynnego współuczestnic
twa w przygotowaniach III Zgr.
Ogólnego ChKP. S ekretariat usto
sunkował się również do apelu
(skierowanego przez Zjazd P artii
Komunistycznych i Robotniczych
w Karlovych Varach do chrześci
jan), stw ierdzając, że w ita z apro
batą podjęcie takiej inicjatyw y
współdziałania przez ludzi o róż
nych światopoglądach, ale jednym
wspólnym celu, jakim jest ochrona
i obrona zagrożonego człowieczeń
stwa.
Członkowie
Międzynarodowego
S ekrtariatu ChKP wraz z osobami
towarzyszącymi byli obecni w
Oświęcimiu, gdzie u stóp pomnika
Ofiar faszyzmu w Brzezince złożyli
wieńce od Konferencji i od Pol
skiej Rady Ekumenicznej.
Podczas pobytu w W arszawie se
kretarze
międzynarodowi odbyli
wiele spotkań, m. in. przyjęci zo
stali przez dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań oraz złożyli wizy
tę w Chrześcijańskim Stowarzysze
niu Społecznym, która to organi
zacja przejaw ia żywe zainteresow a
nie działaniem i wynikam i pracy
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej.
B.S.

Uczestnicy Konferencji składają
wieńce u stóp nowego Pomnika
Ofiar Faszyzmu w Brzezince
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Pionierzy odrodzenia Polskiej
reformacji w XIX wieku
Gustaw Gizewiusz
(1810—1848)
Polski kaznodzieja w Ostró
dzie na Mazurach; przyjaźnił
się z Mrongowiuszem. Położył
niezwykłe zasługi w utrzym a
niu polskości na Mazurach.
Redagował Przyjaciela Ludu
Łęckiego,
ułożył
Śpiewnik
szkolny i domowy; był jednym
z głównych redaktorów Rocz
ników Słowiańskich wydawa
nych w Lipsku. Obdarzony
miłością całego ludu mazur
skiego, został przezeń wybra
ny posłem do parlamentu pru
skiego.

Szymon Konarski
Brał udział w powstaniu
1830 r. oraz w wyprawie Za
lewskiego w 1834 r. Wstąpił do
Stowarzyszenia Ludu Polskie
go i został kierownikiem orga
nizacji rewolucyjnej na Wo
łyń, Litwę i Ukrainę. Skazany
7ia śmierć zginął w Wilnie, m i
mo tortur nie wydając nikogo
z towarzyszy spiskowych. Był
ewangelikiem wyznania refor
mowanego.
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W Warszawie pracował na
stanowisku kierownika urzędu
do spraw różnowierców. Po
tem założył pierwszą drukar
nię stereotypową, gdzie wydał
wiele cennych dzieł. W czasie
powstania listopadowego w y 
słany w misji dyplomatycznej
do Anglii pozostał tam do zgo
nu. Napisał kilka prac histo
rycznych na temat Reformacji
vj krajach słowiańskich. Naj
bardziej znane są jego Dzieje
Reformacji w Polsce ,używane
jako podręcznik na Wydziale
Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego.

(1764—1855)
Polski kaznodzieje przy ko
ściele św. Anny w Gdańsku
oraz ostatni nauczyciel języka
polskiego w miejscowym gim
nazjum. Licznymi wydawni
ctwami przyczynił się do utrzymania znajomości języka
ojczystego wśród Kaszubów i
Mazurów. Wydał też kilka
dzieł religijnych, z których
najważniejsze są jego kazania.

Bogumił Linde
Twórca Słownika języka
polskiego, badacz języków sło
wiańskich, pracował jedno
cześnie w Dyrekcji Edukacji
Publicznej Królestwa Kongre
sowego; przez szereg lat stał
na czele zboru ewangelickoaugsburskiego w Warszawiev
jako prezes kolegium kościel
nego. Szkolnictwo zborowe za
jego czasów stanowiło wzór
dla szkół miejskich zakłada
nych dla młodzieży rzemieśl
niczej
w
Warszawie.
W
1828 r. stanął na czele Konsystorza, wspólnej władzy admi
nistracyjnej
obu
wyznań
ewangelickich w Królestwie.

(1795—1855)

Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz

(1808—1839)

(1771—1847)

Walerian
Skorobohaty
Krasiński

Jerzy Samuel
Bandtkie
(1768—1935)
Bibliotekarz i profesor bi
bliograf. Za młodu był nau
czycielem gimnazjum we Wro
cławiu i zarówno w mieście,
jak i w jego okolicy miewał
kazania dla polskiego ludu
ewangelickiego. W tym okre
sie mieszkało pod Wrocła
wiem ok. 120 000 ewangelików
polskiej narodowości. W Kra
kowie napisał wiele prac nau
kowych, wśród nich najbar
dziej znane — Dzieje narodu
polskiego oraz Historia dru
karń krakowskich.

Opracował JAN KARCZOCH

MŁODA JEDNOTA
młodych ludzi —. „Trzynastka” przedstawia tym
G rupa
razem swoje poglądy na jeden z drażliwych problemów —
problem, który często uważany jest za przysłowiowy kamień
obrazy, dzielący ludzi wyznających światopogląd chrześci
jański od jego przeciwników. Redakcja MJ traktuje ten arty
kuł, jak i wszystkie inne wypowiedzi „Trzynastki”, jako
przedmiot dyskusji, do której serdecznie zaprasza wszystkich
swoich Czytelników.
Nie sprzeciwiajcie się złemu
,,Słyszeliście iż powiedzia
no: oko za oko, ząb za ząb. A
ja wam powiadam: nie sprze
ciwiajcie się złemu, ale kto cię
uderzy w prawy policzek
twój, nadstaw mu i drugi”
(Mat. 5:38—39). Mało jest
słów w Biblii wzbudzających
tak wiele kontrowersji, ba,
właśnie sprzeciwów, jak to
króciutkie zdanie „nie sprze
ciwiajcie się złemu”, wypo
wiedziane przez naszego Pana
w kazaniu na górze. I chyba
równie mało jest przykładów
zastosowania tego polecenia
w praktyce przez chrześcijan.
Z drugiej strony te, które zai
stniały i doszły do ogólnej
wiadomości, są zawsze przed
miotem najwyższego zaintere
sowania, nieraz wręcz wstrzą
su. Tak było z kaźnią pierw
szych chrześcijan, która stała
się źródłem ich siły i rozwoju,
tak też z ofiarami chrześcijań
skich ruchów pacyfistycznych.
Co ciekawsze, przykazanie to
stosowali nieraz niechrześcija
nie odnosząc przeważnie naj
większe moralne zwycięstwa,
że wspomnimy tylko ruch
biernego oporu przeciw Bry
tyjczykom w Indiach.
Są to sprawy wielkie, bez
sporne. Ale nietrudno, zwłasz
cza przeciwnikom chrześcijań
stwa, wskazać na humorysty
czne wprost wypaczenia tego
nakazu (wynikające, naszym
zdaniem, z niewłaściwej inter
pretacji słowa „sprzeciw”),
przez ludzi, którzy chcieliby
swoją złą wolę, albo najczę
ściej zupełny brak woli, ukryć
za wygodnym parawanem. W
języku polskim słowo sprzeciw
kojarzy się najsilniej z poję
ciem protestu, przeciwdziała
nia. Więc cóż z tego wynika?

Nie protestujmy, nie przeciw
działajmy złu? Nie reagujmy,
np. na kradzieże, nie walczmy
z bandytyzmem, czy obojętno
ścią? A może róbmy to nie
uciekając się do przemocy?
Jak zwykle w takim przypad
ku proponujemy skonfronto
wać to stanowisko ze stanowi
skiem Chrystusa. Przecież ca
łe Jego życie było walką: ze
słabością człowieka, z prze
wrotnością fałszywych przy
wódców narodu izraelskiego,
ze złem w każdej postaci. Mo
że nie używał On przemocy?
A choćby wygnanie przekup
niów z świątyni (Mat. 21:12)?
Jakiż więc jest sens tych słów,
tak kontrowersyjnych, a zara
zem posiadających tak wielką
skuteczność?
Naszym zdaniem, brak w
języku polskim (i chyba nie
tylko w polskim) słowa, które
oddawałoby właściwie sens owego określenia „sprzeciw”.
Za to mamy słowa jemu to
warzyszące, które prowadzą

E K U M E N I C Z N A

chyba do dwu następujących
wniosków:
1. Dla przeciwdziałania złu
nie wolno użyć zła w pojęciu
poprzednio przez nas zdefinio
wanym (zło = działanie prze
ciwko woli Boga). Nienawiść
rodzi tylko nienawiść.
2. Walka ze złem nie może
nam nigdy przesłonić faktu, iż
ludzie, którzy są w danej
chwili nosicielami zła, są wła
śnie ludźmi, do których odnosi
się przykazanie o miłości.
Spróbujmy to ująć krócej:
nakaz „nie sprzeciwiajcie się
złu” da się przełożyć na język
współcześnie przez nas uży
wany tylko w jeden, jedno
znaczny sposób:
Nie pozwólcie się rodzić
nienawiści, nie dopuśćcie do
tego, choć byście mieli ponieść
największe ofiary — zwycię
stwo i tak będzie wasze. Jest
to nakaz konsekwentnie wy
pływający z całej działalności
Chrystusa. Nakaz nie ograni
czający w niczym naszej wol
ności, obiecanej Dzieciom Bo
żym, pozwalający pogodzić
stanowisko biernej ofiary pier
wszych chrześcijan ze stano
wiskiem czynnej walki chrześcijan-antyfaszystów. Ale jest
jednocześnie ostrzeżeniem: ani
bierna ofiara, ani czynna wal
ka nic wam nie dadzą, jeśli
dopuścicie do siebie nienawiść.
A genialny komentator słów
Mistrza, apostoł Paweł, tak
stawia kropkę nad i: „Nie daj
się zwyciężyć złemu, ale złe
dobrem zwyciężaj” (Rzym.
1 2 : 2 1 ).

SŁUŻBA

MŁODZIEŻY

Czy chcesz spędzić niezapomniane trzy tygodzie?
Zgłoś swój udział w III Międzynarodowym Eku
menicznym Obozie Roboczym, w Warszawie
od 2 —24 września 1967.
Praca fizyczna przy odbudowie Warszawy
Studium biblijne, nabożeństwo, dyskusja
Wycieczki, sport, praktyka w obcym języku
Zwróć się o informacje do Polskiej Rady Ekume
nicznej, Komisja Wychowania Chrześcijańskiego
Warszawa, al. Świerczewskiego 76a,
23

PRZEGLĄ D
P rasa codzienna podała
ostatnio, że papież Paweł
VI
m ianował
czterech
księży biskupów z diece
zji
wrocławskiej,
opol
skiej, gorzowskiej i ol
sztyńskiej adm inistratora
mi apostolskimi. W ydarze
nie to skomentowała od
powiednio prasa zachod
nia. Według „Osservatore
Romano” nominacje te nie
zm ieniają
tymczasowego
charakteru w adm inistro
waniu tych diecezji przez
biskupów polskich. W tej
sprawie „Osservatore R o
mano” powołuje się na
konferencję
poczdamską,
która jakoby oddała zie
mie na wschód od Odry i
Nysy jedynie pod adm ini
strację polską oraz na nie
zmienną zasadę Stolicy Apostolskiej, która nie chce
zajmować stanowiska po
litycznego.
SŁOWO
POWSZECH
NE NR 127 zamieszcza ko
m entarz w tej sprawie, po
lemizując z tezami opubli
kowanymi na łam ach „Osservatore Romano”. Autor
kom entarza najpierw zaj
muje się sytuacją praw ną
w tej kwestii, z punktu w i
dzenia praw a kanoniczne
go, następnie przypomina
o obowiązujących przepi
sach praw nych w Kościele
rzym skokatolickim w pro
wadzonych przez k ardyna
ła Hlonda. Słusznie roz
praw ia się z fałszywą tezą
głoszoną przez „O sscrvatore Romano”, jakoby K u
ria Rzymska nie parała się
polityką, pisząc:
..Co się zaś tyczy inne
go zastrzeżenia „Osservatore Romano” że Stolica A postolska nie chce zajm o
wać stanowiska politycz
nego, to trzeba stwierdzić,
że w interesującej nas
kw estii takie stanowisko
zostało ju ż zaiste co n a j
m niej w ted yf gdy W atykan
jako pierwsze z państw
uznał powstanie N iem iec-

PRASY

kiej Republiki Federalnej.
A przecież powstanie tego
państwa oznaczało rady
kalne złamanie gostanowień
um ow y poczdam 
skiej. Takim stanowiskiem
politycznym jest także po
parcie dla bezprawnych
roszczeń Niem ieckiej R e
publiki Federalnej do w y 
łącznej reprezntacji N ie
miec. Jest to tym bardziej
zajęciem stanowiska poli
tycznego, kiedy nie uznaje
się Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, co z ko
lei godzi w kontrahenta
polskich um ów m iędzyna
rodowych,
stanowiących
w ykonanie
postanowień
terytorialnych
um ow y
poczdamskiej w zakresie
granicy polsko-niem ieckiej.
I w jednym , i drugim w y 
padku refleksy działania
względnie zaniechania ze
strony Stolicy Apostolskiej
nie mogą być ocenione ina
czej jak jako sprzeczne
z interesami Polski.
Należy więc wyrazić
najw yższe ubolewanie, że
decyzja Ojca św. Pawła VI
o m ianowaniu adm inistra
torów
apostolskich
we
Wrocławiu, Opolu, Gorzo
wie i Olsztynie, w yko rzy
stana została przez „Osseruatore Romano” do udzielenia poparcia tezom
antypolskiej polityki bońskiej. Ta polityka ma nie
liczący się z rzeczyw istoś
cią zamiar — co nie jest
dla nikogo tajemnicą —
by przeszkadzać pełnemu
uznaniu przez Stolicę A postolską praw Polski do
ziem nad Odrą, Nysą i nad
Bałtykiem , tak jak jest ona
dziś jedyną przeszkodą dla
osiągnięcia w Europie atynosfery bezpieczeństwa i
trwałego pokoju”.
EUHEMEIR NR 1—2/67
zamieszcza wiele cieka
wych przyczynków z reli
gioznawstwa. Zygmunt Po
niatowski publikuje drugą
pracę na tem at Ewangelii

Jana. W pracy zatytułow a
nej: „Sprzeczności w ew nę
trzne Ewangelii według
Jana” — analizuje Ew an
gelię Janow ą z punktu w i
dzenia sprzeczności, jakie
zdaniem
Poniatowskiego
zachodzą
w
Ewangelii.
Praca
Poniatowskiego
zasługuje na uwagę, mimo
laickiego ujęcia zagadnie
nia, gdyż wnosi pewien
wkład do badań nad Ewangelią Jana.
Witold Tyloch w tymże
numerze Euhemera zamie
szcza swoje sprawozdanie
z pobytu w Izraelu, gdzie
przebywał na stypendium
przyznawanym przez izra
elskie m inisterstwo oświa
ty i kultury.
W artykule zatytułow a
nym: „Studia religioznaw
cze w Izraelu” przedsta
wia dokładnie strukturę
studiów
religioznawczych
na uniw ersytetach w Izra
elu, program studiów, te
maty wykładów i sem ina
riów.
„Struktura studiów na
Uniwersytecie Hebrajskim
— pisze
Tyloch — jest
dwustopniowa. Po trzech
latach studiów i zdaniu
przepisowych
egzaminów
student otrzym uje tytuł
B.A. (Bochelar of Arts). Po
uzyskaniu tego tytułu m oż
na studiować dalej w cią
gu dwóch lat, by uzyskać
tytuł M.A. (Master of
Arts). Studenci zobowiąza
ni
są do
studiowania
dwóch kierunków. Jeden
traktow any jest jako głów 
ny, drugi zaś jako pomoc
niczy,
zarówno
podczas
pierwszego, jak i drugiego
etapu studiów. Studia re
ligioznawcze można w ybie
rać tylko jako studia po
mocnicze na drugim stop
niu studiów. Zaleca się
studentom . którzy zam ie
rzają obrać tę specjalność.
by jako główny studiowali
jeden
z
następujących
przedmiotów: biblie, talmud, filozofię żydowska i
kabałę, kulturę islam u. fi

lozofię, studia klasyczne
lub socjologię. Celem stu
diów na kierunku religio
znaw czym jest przekazanie
studentom znajomości pro
blem atyki i terminologii
oraz metod badawczych w
zakresie
religioznawstwa.
Następnie podaje garść
inform acji statystycznych,
dotyczących liczby wyzna
wców poszczególnych religii, które w ystępują w Iz
raelu. K raj ten zamieszku
je obecnie 2 750 000 obywa
teli. „Na liczbę tę — pisze
Tyloch — według statys
ty k izraelskich składa się
2 461 000 wyznawców juda
izm u (mazoizmu), czyli ży 
dów t 202 000 m uzułmanów,
55 500 chrześcijan, 28 000
druzów stanowiących sek
tę lub raczej odrębne w y 
znanie m uzułm ańskie oraz
ok. 1 500 w yznawców in
nych religii (karaimów, bahaistów,
buddystów).
Chrześcijanie
izraelscy,
którzy są w olbrzymiej
większości pochodzenia arabskiego, należą do róż
nych obrządków i wyznań.
Jest wśród nich 24 000 greko-katolików , 1 100 rzym skokatolików , 17 000 greko-ortodoksów
(prawosław
nych), 2 500 maronitów,
1 500 wyznawców innych
obrządków
wschodnich
(ormiańsko - gruzińskiego,
koptyjskiego, etiopskiego)
oraz ok. 2 000 protestantów
różnych odłamów (anglikanów. luteranów, baptys
tów itp.). Działa także w
Izraelu żydow ska sekta
m esjanistyczna licząca k il
kuset członków ”.
W Euhemerze tym znaj
dujemy również zestaw
publikacji
religioznaw
czych z okresu powojenne
go (1945—1966), są to dru
ki zwarte, rozpraw y w
czasopismach specjalistycz
nych i ważniejsze artykuły
w różnych czasopismach
kulturalno-społecznych.
Do num eru tego dodano
również spis treści roczni
ków 1957—1966.
A.W.
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