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Rok XV (XXIX)



N A S Z Y M  Z D A N I E M CO W N U M E R Z E ?
K i e r u n e k  n a i a r c i a

Stajemy przed ważnym, historycznym momentem. I to należy sobie uzmy
słowić. Przed nami nowy, następny — choć jeszcze ciągle jeden z wielu — 
etap wiodący do jedności polskiego ewangelicyzmu. Zbliżenie dwóch refor- 
macyjnych wyznań odbywa się na naszych oczach, przy naszym współudzia
le i odpowiedzialności za wydarzenia. Fałszywy krok lub zasypianie gruszek 
w popiele zostanie ocenione przez przyszłe pokolenia. Dlatego tak ważne 
jest dokładne rozeznanie sytuacji, dojrzenie faktów i wyciągnięcie praktycz
nych wniosków.
Czternastego kwietnia, minie rok od wydania przez Synody — augsburski i 
reformowany — „Odezwy” odnawiającej Ugodę Sandomierską — „Jedność 
ducha w spójni pokoju”. Odezwa, omawiana zresztą przez nas niejednokrot
nie, zawiera pewne ogólne ustalenia i wytycza kierunek drogi, jaką Kościoły 
powinny pójść. Natomiast opracowanie szczegółów należy już do nas: do naj
wyższych władz wykonawczych obu Kościołów, do władz poszczególnych pa
rafii (Rady Parafialne 1 Kolegia Kościelne), do komórek działających w zbo
rach, do członków Kościoła.
Jedno z ogólnych stwierdzeń „Odezwy” brzmi: „We wszystkich dziedzinach, 
jak na przykład w pracy Synodów, we wspólnym kształceniu duchownych, w  
programach nauczania religii i w wychowywaniu dzieci, we współpracy w y
dawnictw, w działalności społeczno-charytatywnej — Kościoły będą dążyły 
do zbliżenia, którego celem jest jedność Kościoła Chrystusowego w widzial
nych kształtach.”
Dziś pragniemy zasygnalizować zagadnienie, które — naszym zdaniem — po
winno stanowić jeden z pierwszych kierunków natarcia.
Kościół, to Zbór Jezusa Chrystusa, to społeczność ludzi wokół Jego Osoby 
skupionych, działających zgodnie, z myślą o jednym celu, z jednej inspiracji. 
Tylko takie, zaprzyjaźnione z sobą i świadome swego celu grupy są w stanie 
urealnić i przemienić w fakty sformułowania „Odezwy”. Tak więc pierwsza 
faza natarcia powinna pójść w  kierunku wzajemnego poznania się, bo — jak 
to ktoś ładnie powiedział podczas Tygodnia Modlitwy o Jedność — pokochać 
można tylko kogoś, kogo się zna.
Jak proces tego poznawania się mógłby przebiegać w praktyce? Otóż wydaje 
się, że wszędzie tam, gdzie w pobliżu siebie istnieją zbory reformowane i aug
sburskie, można do tego celu wykorzystać każdą okazję: nabożeństwa, godzi
ny biblijne, wieczory zborowe, wycieczki młodzieży, wspólne spotkania z in 
nych okazji. Może ktoś powiedzieć, że trudno żądać, aby np. reformowani 
szli na nabożeństwo czy godzinę biblijną do luteran, gdy w tym samym cza
sie mają zajęcia we własnym zborze; i odwrotnie. Słusznie. Nie oto nam też 
chodzi. Myślimy głównie o sytuacji w placówkach dojazdowych, tj. takich 
parafiach, gdzie ksiądz dociera tylko raz czy dwa razy w miesiącu. W pozo
stałe niedziele i święta zbór nie zbiera się na wspólnych nabożeństwach ( z 
wyjątkiem  takich placówek, gdzie zawsze znajdzie się ktoś ze świeckich i na
bożeństwo poprowadzi), bo nie ma duchownego. A obok, kilka kilometrów  
dalej — lub nawet w tej samej miejscowości — trwa nabożeństwo w brat
nim zborze, gdzie duchowny jest na stałe lub właśnie dojechał. Niestety 
jednak, nikt z członków bratniej parafii nie uważa za właściwe szukać spo
łeczności wśród braci ewangelików innego wyznania.
Opisana sytuacja nie jest wymyślona. Służymy przykładami takich parafii 
— reformowanych 1 luterańskich — ale nie tu jest miejsce na ich w ym ie
nianie. Ważniejsze bowiem jest naprawienie sytuacji niż wytykanie palcem. 
I w tym naprawianiu jakże wiele mogą zdziałać pastorzy. Czasem po prostu 
wystarczy przypomnieć swemu zborowi, że tuż obok jest druga, bliska spo
łeczność, że jest drugi pastor, który pod nieobecność kolegi przyjmie w ier
nych z bratniej parafii jak swoich, usłuży Słowem i Komunią Św. Ale aby 
tak się mogło dziać wszędzie, potrzeba więzi i wzajemnego poznania się sa
mych pastorów, potrzeba lojalności i zaufania po obu stronach. Wydaje się 
jednak, że z tą sprawą kłopotów być nie powinno, tym bardziej, że od dawna 
w niektórych miejscowościach z powodzeniem stosowana jest praktyka ob
sługiwania zboru przez dwu księży — luteranina i reformowanego. I — do
dajmy na marginesie — są to jedne z najsympatyczniejszych znanych nam 
zborów.
Sprawą nie mniejszej wagi od osobistego poznawania się członków bratnich 
parafii jest poznanie się od strony konfesyjnej: poznanie wszystkiego tego, 
co nas łączy, ale i uczciwe mówienie o tym, co nas dzieli. Bez takiej wiedzy, 
społeczność dwu wyznań może w poszczególnych przypadkach ulec zachwia
niu, na przykład przez dostarczenie nieświadomym rzeczy członkom parafii 
bałamutnej lub nieprawdziwej informacji o bratnim Kościele. W sytuacji, 
gdy zbór zna różnice, gdy jest o nich należycie poinformowany, gdy wie, na 
czym one polegają — żadna taką informacja nie będzie w stanie wyrządzić 
szkody.
Im szybciej sprawa szkolenia zborów ruszy z miejsca, im szerszą grupę ludzi 
obejmie — tym lepiej. Dużą pomocą winny być odpowiednio przygotowane 
wieczory zborowe z wykładami, prelekcjami i dyskusją. Niewątpliwie nie
zbędne okaże się wydanie materiałów jasno i czytelnie wykładających pod
stawowe zagadnienia, materiałów opracowanych i wydanych wspólnie przez 
obydwa Kościoły.

Liczymy na  to, że ten  num er dotrze 
do rąk  Czytelników przed Świętem 
Z m artw ychw stania i dlatego propo
nujem y trochę więcej lek tu ry  na 
św iąteczny odpoczynek.
Na w stępie znajdzie Czytelnik w iel
kanocną homilię św. Ja n a  Chryzos
toma! w  pięknym , poetyckim  prze
kładzie i z kom entarzem  ks. prof. J e 
rzego Klingera. Homilię tę odczytuje 
się w Kościele praw osław nym  p ie r
wszego dnia Wielkanocy, w języku 
starocerkiewnym . Homilia nadziei, 
naw iązująca do przypowieści o ro 
botnikach w winnicy, dostarczy nam  
m ateria łu  do refleksji na ten wielki 
dzień, Dzień Zm artw ychw stania. To
warzyszy jej m odlitw a na s. 4.
Ks. Jerzy  Stahl, w zw iązku z 5 rocz
nicą śm ierci wybitnego teologa re 
form owanego — Em ila B runnera  — 
zapoznaje inas (s.5) z jego propozy
cją etyki chrześcijańskiej.
Po .serii artykułów  n a  tem at K on
gresu kwiatowego A liansu Kościo
łów Reform owanych w Nairobi, ks. 
Zdzisław Tranda, pisze o dalekim , a 
przecież bliskim  nam  k ra ju  — Kenii.
W Kościele rzym skokatolickim  
wprowadzono od początku bieżącego 
roku kościelnego now y ry tua ł 
mszalny, całkowicie w języku pol
skim. Nowy ry tua ł je s t bardzo in te
resujący nie tylko ze względu na 
polską szatę językową, ale — na 
nowy uikład. Red. B arbara S tahl 
dzieli się swymi wrażeniam i z udzia
łu w  nowej mszy (s. 10).
Północna Irland ia istale jest terenem  
zapalnym . Podłożem konflik tów  i 
w alk w tam tym  k ra ju  nie są sp ra
wy religijne. Próbę przedstaw ienia 
tła tych  w ydarzeń podejm uje ks. R. 
N. Brown, duchow ny Kościoła p rez- 
b iteriańskiego w Irlandii Północnej, 
w artykule specjalnie napisanym  na 
zamówienie Redakcji.
Na s. 14 zamieszczamy „Psalm us H u- 
mamus” nap isany  przez węgierskiego 
uczonego, lau reata nagrody Nobla, 
prof. A. Szent-Gyórgyi.
W kolejnym  odcinku „Dla nieteolo- 
gów” om awiam y zagadnienie spo
wiedzi (s. 15), a na s. 16 przedsta
wiam y sylw etkę jeszcze jednego 
współczesnego teologa katolickiego 
— Johamna B aptisty  Metza. Recenzję 
w ydanej przez „Zw iastun” książki 
pt. „W cieniu śm ierci” zamieszczamy 
na 's. 19.
„T rzynastka” polem izuje z zarzu ta
mi o nieprzydatności rozum u w 
kw estiach w iary  (s. 21), a w  dziale 
listów R edakcja w yjaśnia biblijne 
stanow isko w  spraw ie n ieśm iertel
ności duszy (s. 22).

N A SZA  O KŁA D KA :
...Biją dzwony, dźwięczne tony 
głoszą: Z grobu powstał Pan! 
Pięknie, głośno Mu śpiewajcie 
dzwony! O wznieście śpiew do 
nieba stref!
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KS. JERZY KLINGER

Chrystus zmartwychwstał
T e k s t  i k i l k a  u w a g  n a  t e m a t  p r a w o s ł a w n e j  h o m i l i i  w i e l k a n o c n e j

Kościół prawosławny, którego ośrodkiem życia 
duchowego jest święto Zmartwychwstania Pań
skiego, w tym dniu, a raczej w uroczyście ob
chodzoną noc Zmartwychwstania Pańskiego, nie 
zna innej homilii prócz, uroczyście odczytywa
nej przy końcu jutrzni wielkanocnej, homilii 
przypisywanej wielkiemu Ojcu Kościoła 
Wschodniego św. Janowi Chryzostomowi, do 
której kapłan ewentualnie może dodać swoje 
objaśnienia. Oto jej tekst:

Świętego ojca naszego, Jana, arcybiskupa 
Konstantynopolitańskiego, Złotoustego, 
mowa katechetyczna na święty i światło- 
nośny dzień najchwalebniejszego i zbaw
czego zmartwychwstania Chrystusa, Boga 
naszego.

Jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, niech znajdzie 
radość w tej dobrej i pełnej światła uroczysto
ści. Jeżeli ktoś jest sługą roztropnym, niech 
wejdzie ciesząc się do radości Pana swego. Je
żeli ktoś dźwigał postu udręki, niechże otrzyma 
dziś słuszną zapłatę. Jeśli niósł trudy od pierw
szej godziny, niech sprawiedliwą otrzyma należ
ność. Jeśli ktoś przyszedł po trzeciej godzinie, 
niech też świętuje z wdzięcznością. Jeżeli ktoś 
dopiero po szóstej godzinie się dołączył, niech 
nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie 
traci. Jeśli zaś ktoś pozbawił się nawet dziewią
tej godziny, niech także o niczym nie wątpi, ni
czego się nie boi. Jeśli ktoś dołączył się nawet o 
jedenastej godzinie, niech wcale nie boi się 
zwłoki. Albowiem gościnny jest Pan. Przeto 
przyjmuje ostatniego jak i pierwszego, i daje od
począć tym, co o jedenastej godzinie przyszli, 
podobnie jak tym, którzy pracowali od pierw
szej godziny. I nad ostatnim się lituje 
i pierwszego wynagradza, i jednemu da
je i drugiego wspomaga. I uczynki przyj
muje, i zamiary wita, i wysiłki szanuje, 
i chęci pochwala. Przeto wejdźmy wszy
scy do radości Pana swego: i pierwsi, i dru
dzy nagrodę przyjmiecie. Bogaci i ubodzy 
wszyscy razem się cieszycie. Wstrzemięźliwi i le
niwi, ten dzień uczcijcie. Ci, co pościli i co nie 
pościli, weselcie się dziś. Uczta nagotowana, roz
koszujcie się wszyscy. Baranek przygotowany, 
niech nie wyjdzie nikt głodny. Wszyscy nasyćcie 
się ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie bogactwo 
miłosierdzia. Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, 
objawiło się bowiem wspólne Królestwo. Niech 
nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bo
wiem z grobu zajaśniało. Niech nikt nie lęka 
się śmierci, wybawiła bowiem nas śmierć Zba
wiciela. Wygasił ją Ten, który był przez nią 
trzymany. Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił 
do piekła. Zgorzkniało piekło, skosztotimwszy

ciała Jego. I to właśnie przewidując Izajasz tak 
wolał: piekło, mówił, zgorzkniało, spotkawszy 
Cię w otchłani. Zgorzkniało, bo się opróżniło. 
Zgorzkniało, bo zostało oszukane. Zgorzkniało, 
bo umarło. Zgorzkniało, bo zostało obalone. 
Zgorzkniało, bo zostało skrępowane. Przyjęło 
ciało, a nadziało się na Boga. Przyjęło ziemię, 
a spotkało samo niebo. Przyjęło to, co mogło 
widzieć, a wpadło w to, czego nie mogło widzieć. 
Gdzie więc, śmierci, jest twój oścień? Gdzie 
twe, piekło, zwycięstwo? Zmartwychwstał 
Chrystus — i tyś zostało zrzucone. Zmartwych- 
stał Chrystus — i upadły demony. Zmart
wychwstał Chrystus’— i weselą się Aniołowie. 
Zmartwychwstał Chrystus — i życie świeci swą 
pełnią. Zmartwychwstał Chrystus — i nikt 
martwy nie pozostał w grobie. Chrystus bowiem 
powstawszy z martwych stał się pierwiastkiem 
umarłych. Jemu chwała i królestwo na wieki 
wieków. Amen.

*
Co można dodać do tych prawdziwie natchnio
nych słów? Wydaje się, ża autor homilii oddaje 
samą istotę prawosławnego przeżycia Wielka
nocy. Całą liturgię wielkotygodniową i wielka
nocną Kościoła prawosławnego, śmierć krzyżo
wą Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie traktu
je jako nierozłączne misterium zbawienia ludz
kości. I w tym misterium Chrystus występuje 
jako ten, który nagradza wysiłki i darowuje 
winy tak, że zbawienie nie jest naszym dziełem., 
ale wyłącznym darem Bożego Miłosierdzia. Nie 
ludzkie zasługi decydują, ale wyłącznie hojność 
Chrystusa w stosunku do wybawionej przez 
Niego ludzkości.
Autor homilii wielkanocnej jako podstawowy 
motyw swej nauki wziął przypowieść o pracu
jących w winnicy, w której Pan winnicy daje 
jednakową zapłatę tym, którzy pracowali przez 
cały dzień, i tym, którzy przyszli w ostatniej 
godzinie. Tą radosną zapłatą są strumienie łaski 
płynące na wszystkich w wyniku Zmartwych
wstania Chrystusa. Na wszystkich, którzy tylko 
chcą w nie wejść. Dlatego Wielkanoc, w po
czuciu prawosławnym, jest źródłem jednakowej 
radości dla ,,przyzwoitych” chrześcijan, jak i dla 
najcięższych grzeszników, którzy w święto 
Zmartwychwstania Pańskiego mogą mieć na
dzieję natychmiastowego i całkowitego przeba
czenia. Istnieje nawet popularne przekonanie, 
że dla każdego, kto umiera na Wielkanoc, bramy 
nieba są szeroko otwarte, bez względu na zasłu
gi lub upadki jego życia, podobnie jak przez 
cały tydzień wielkanocny Królewskie Wrota oł
tarza są otwarte we wszystkich cerkwiach i nig-
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dy się nie zam ykają. Nie jest to oczywiście 
dogmat, ani obowiązująca sentencja teologiczna, 
ale m yśl ta musi być prawdziwa o tyle, że jeśli 
ktoś um iera z w ielką ufnością w to, że Chrystus 
swym Zm artw ychw staniem  pokonał śmierć 
i grzech, może mieć pewność, że dostąpi zba
wienia, wszystko jedno w jakim  okresie roku 
to by się stało. Sam a świadomość Zm artw ych
w stania jest rękojm ią naszego zbawienia.
Niektórzy Święci Kościoła Wschodniego żyli 
w  nieustannej radości Zm artw ychw stania. Tak 
Sw. Serafin z Saronu, żyjący w pierwszej po
łowie XIX w., w itał każdego doń przychodzą
cego w ielkanocnym  pozdrowieniem: ,,Chrystus 
zm artw ychw stał, radości m oja!”, tak  jak  się 
w itają  inni tylko na Wielkanoc, i w każdym

przychodzącym  do siebie widział źródło radości, 
wszystko jedno, czy ten człowiek był doskonały, 
czy grzeszny. Podobnie Chrystus, po Zm ar
twychwstaniu, swych uczniów nazwał swoimi 
,,braćm i” (Jn 20:17).
W ten sposób Zm artw ychw stanie w wyczuciu 
praw osław nym  ma olbrzym ią siłę w yrów naw 
czą. A l b o w i e m  g o ś c in n y  j e s t  P an . P r z e to  p r z y j 
m u j e  o s ta tn ie g o , j a k  i p i e r w s z e g o ,  i d a je  o d p o 
cząć  t y m ,  co o j e d e n a s t e j  g o d z in ie  p r z y s z l i ,  p o 
d o b n ie  j a k  t y m ,  k t ó r z y  p r a c o w a l i  o d  p i e r w s z e j  
g o d z in y .
Kościół praw osław ny jest bardzo uczulony na 
grzech. Długość postów i surowość dyscypliny 
pokutnej tego Kościoła przewyższa analogiczną 
dyscyplinę Kościoła Zachodniego. Ale w  aspek-

DZWONY ZMARTWYCHWSTANIA
Panie,
jak mamy Ci dziękować?
Jak wyrazić naszą wdzięczność?
Czy możemy? Czy potrafimy?
Za ten święty i światłonośny dzień 
najchwalebniejszego i zbawczego 
z m a r t w y c h w s t a n i a  
Chrystusa, Boga naszego?

Oto zaprosiłeś nas, 
ubogich i bogatych, 
głupich i mądrych, 
młodych i starych, 
tych z pierwszej godziny 
i tych z ostatniej — 
abyśmy bez żadnej obawy 
przybyli na ucztę Baranka 
nasycić się
bogactwem miłosierdzia.

Zbawicielu,
uwolniłeś nas od śmierci.
Zatrzymany przez śmierć — 
wygasiłeś ją.
Zstąpiłeś do piekła — 
ujarzmiłeś je.
Piekło zgorzkniało: 
przyjęło ciało, 
a nadziało się na Boga.
Przyjęło ziemię, 
a spotkało samo niebo.
Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień?
Gdzież jest, piekło, 
zwycięstwo twoje?

Zmartwychwstał Chrystus — 
i tyś zostało zrzucone. 
Zmartwychwstał Chrystus — 
i upadły demony.
Zmartwychwstał Chrystus — 
i weselą się aniołowie. 
Zmartwychwstał Crystus — 
i życie świeci się pełnią. 
Zmartwychwstał Chrystus — 
i nikt martwy 
nie pozostał w grobie!

Baranku Boży, 
w radości i pokoju 
Tobie niech będzie chwała 
na wieki wieków.
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cie Zmartwychwstania powinna zniknąć wszel
ka myśl o grzechu. Bo rzeczywiście, czymże jest 
grzech?

G a rść  p ia s k u  r z u c o n a  w  n ie z m ie r n e  m o r z e , o to  
c z y m  j e s t  g r z e c h  w s z e l k i e g o  c ia ła  w o b e c  [...] 
n ie sk o ń c zo n e g o  M iło s ie r d z ia  B o ż e g o  — mówi 
Sw. Isaak Syryjczyk i dla niego jedynym praw
dziwym grzechem jest nieprzy wiązywanie do
statecznej wagi do faktu Zmartwychwstania 
(Olivier C l e m e n t ,  T r a n s f ig u r e r  le  T e m p s , 
Neuchatel — Paris 1959, s. 217). Stąd przez ca
ły okres Wielkanocny, będący obrazem przysz
łego życia, aż do Pięćdziesiątnicy, Kościół pra
wosławny, zachowujący w tym punkcie wiernie 
tradycję Kościoła starożytnego (Tertulian, so
bór Nicejski), nie poleca nawet klękania, będą
cego wyrazem naszej grzeszności i pokory, by 
nic nie zamącało niepodzielnej radości Zmar
twychwstania, będącej równocześnie radością 
Odkupienia. Oto co znaczą słowa homilii: ,,Niech 
nikt nie opłakuje ubóstwa”, ubóstwa naturalnie 
nie fizycznego, lecz przede wszystkim moralne
go, ,,objawiło się bowiem wspólne Królestwo”. 
To ,,wspólne Królestwo”, naturalnie, to jest Ko
ściół. Albo jeszcze inaczej: to sam Duch Święty, 
w myśl tezy Sw. Pawła, że ,,Królestwo Boże 
to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość 
pokój i radość w Duchu Świętym” (Rzym. 
14:17). Znana jest też odmiana Modlitwy Pań
skiej w wersji Łukasza, gdzie zamiast „Przyjdź 
Królestwo Twoje” jest powiedziane: „Niech 
przyjdzie Duch Święty i oczyści nas...”. Duch 
Święty jest stwórcą „ciała duchowego”, czyli 
ciała naszego Zmartwychwstania (I Kor. 15:44), 
inaczej: „przybytku, nie rękami uczynionego”,

które pozostaje, gdy „nasz dom ziemski” się 
rozsypie (2 Kor. 5:1-2).
Dlatego noc Zmartwychwstania, jak i cały okres 
Pięćdziesiątnicy, owiane są w poczuciu Kościoła 
prawosławnego niosącą radość obecnością Du
cha Świętego. Stąd różnojęzyczne czytanie 
Ewangelii (prologu Jana). Stąd szczególne po
czucie wolności („A gdzie Duch Pański, tam 
wolność” I Kor. 3:18), wolności nie tylko od 
grzechów, lecz także wolności od zasług. Dlatego 
B ogac i  i u b o d z y , w s z y s c y  r a z e m  się  c ie s z c ie . 
W s t r z e m i ę ź l i w i  i l e n i w i , t e n  d z ie ń  u c zc i jc ie .  C i , 
co p o śc i l i  i co nie p o ś c i l i , w e s e lc ie  s ię  d z iś .  
U c z ta  n a g o to w a n a , r o z k o s z u jc ie  się  w s z y s c y .  B a 
r a n e k  p r z y g o t o w a n y , n ie c h  n ie  w y j d z i e  n i k t  
g ło d n y .  W s z y s c y  n a s y ć c ie  s ię  u c z tą  w i a r y , 
w s z y s c y  p r z y j m i c i e  b o g a c tw o  m i ło s ie r d z ia .
Ta „uczta wiary” to najświętsza Eucharystia. 
„Baranek przygotowany” — sam Zmartwych
wstały Chrystus, który swym Zmartwychwsta
łym Ciałem i Krwią dzieli się ze wszystkimi 
wiernymi.
W noc Zmartwychwstania Pańskiego, w poczu
ciu Kościoła prawosławnego, nie jesteśmy dalsi 
od Chrystusa ,niż Maria Magdalena, niż inne 
niewiasty, niż uczniowie z Emmaus, niż Aposto
łowie, przekazujący z ust do ust radosną nowi
nę, że „Chrystus zmartwychwstał”.
I na tę nowinę odpowiadamy wiekom: „Napraw
dę zmartwychwstał”. I w tej odpowiedzi odnaj
dujemy sens dziejów, pozorność upływu czasu, 
radość w cierpieniu i nawet pozorny charakter 
samej śmierci, albowiem Z m a r t w y c h w s t a ł  
C h r y s tu s  — i n i k t  m a r t w y  n ie  p o z o s ta ł  w  g r o 
bie... J e m u  c h w a ła  i K r ó l e s t w o  na  w i e k i  w i e k ó w .  
A m e n .

KS. JERZY STAHL

ETYKA
CHRZEŚCIJAŃSKA
p r o p o z y c j a  B r u n n e r o w s k a

Szóstego kw ietnia minęła p iąta1 rocznica śmierci je d 
nego z najw ybitniejszych współczesnych teologów re 
formowanych, Emila B runnera. W spółtwórca teologii 
dialektycznej obrał z czasem odrębną drogę, pozostając 
jednak  w ierny sw ym  młodzieńczym zainteresowaniom  
problem atyką społeczną. Świetny teolog i karnodzieja 
(„Jednota” drukow ała szereg jego kazań) do końca 
swego życia podkreślał: ,,byłem  i jestem  przede 
w szystkim  kaznodzieją Ew angelii”. Interesow ał się 
obszarami, do których Ewangelia rzadko lub wcale 
nie dociera, pragnął dotrzeć do ludzi stojących z dala 
od Kościoła. Sitąd też jego zainteresow anie etyką spo
łeczną i polityczną, jednak  zawsze w ścisłym pow iąza
n iu  z dogmatyką. U B runnera etyka zawiera się w  dog
matyce, są one niepodzielnie zw iązane ze sobą, tak  jak  
ich podstaw y — w iara i życie; usiłowanie ich rozdzie
lenia prowadzi do zatracenia jednej i drugiej. Oczy
wiście dotyczy to nie etyki opisowej, ale nakazującej. 
W ykład etyki zaw arł B runner w  dziele „Przykazanie 
i porządki”, wydanym  po raz  pierw szy w 1932 r. Mimo 
że od tego czasu dzieli nas praw ie 40 lat, w  szybko 
zm ieniającym  się świecie dzieło to nie straciło swej 
aktualności. Czym jest, w edług B runnera, to przyka
zanie? — Jesit nim, o ile to dotyczy naszej woli, Słowo 
Boga. Żąda On nas dla siebie, wzywa do swej służby. 
„Wolno nam  wierzyć, możemy wierzyć — to jest słowo



Łaski Bożej; pow inniśm y wierzyć — to jest Jego przy
kazanie”.

Bóg żąda od n as szacunku wobec wszystkiego, co nas 
otacza. Za nasze postępow anie jesteśm y przed Nim 
odpowiedzialni1. Wola Boża określa nasze działanie: 
je s t mim miłość do człowieka takiego, jak im  om jest. 
M usimy p rzy  tym  pam iętać, że m y możemy kochać 
ty lko  „przez Ducha Świętego”, to znaczy, że Bóg ogar
nia nas sw ą miłością i przez nas spełnia swe dzieło. 
Takie rozum owanie doprowadza Bnunnera do nas tę
pującej definicji etyki: „etyka chrześcijańska je st w ie
dzą o działaniu ludzkim, określonym  przez działanie 
Boga”. Nie może ona być nauką o działaniu, o tym, 
co m am y czynić, może jedynie przygotować naszą de
cyzję. Nie m a m ow y o jakim ś „prawniczym ” rozum ie
niu dobra, jednak  dowolność trak tow an ia etyki je s t 
ograniczona przez odpowiedzialność chrześcijanina 
przed Bogiem.

Pojęcie dobra form ułuje B runner następująco: dzięki 
Jezusowi Chrystusowi „nie jest ono niczym innym  
ja k  życiem w  społeczeństwie, bytem  d la innych, m i
łością, oddaniem  siebie społeczeństwu (...) Tylko w  spo
łeczeństwie zam iera s ta ra  jaźń, życie dla siebie s a 
mego”. Człowiek m a działać n ie  w  ucieczce od św iata, 
ale w konkretnej, grzesznej rzeczywistości, gdyż przy
kazanie Boże jest bezwzględnie osobiste i konkretne, 
wzywa człowieka „tu i te ra z”. Bliźniego spotykam y 
nie ty lko  jako jednostkę, ale jako wyraziciela określo
nych porządków społecznych, będących wyrazem  woli 
Bożej, która- zmusza do życia w społeczeństwie i przez 
to umożliwia życie ludzkie, możliwe tylko w społeczeń
stw ie. W w ierze chrześcijańskiej jednostka je s t tak  
określona, że nie może istnieć bez społeczności, a spo
łeczność je s t n ie  do pomyślenia bez jednostki. Byt 
człowieka jest bytem  w  odpowiedzialności. Sensem 
ta k  określonego bytu, jako „odpowiedzialnego współ- 
by tu”, je s t miłość. Jest ona sensem  i podstaw ą naszego 
życia, gdyż Stwórca stw orzył nas w miłości, przez 
miłość, do miłości. Społeczność z Bogiem stw arza spo
łeczność z ludźmi. B runner silnie podkreśla niemożli
wość rozróżnienia etyki indyw idualnej i  społecznej, 
trak tu jąc  tę pierw szą jako niebiblijną. W św ietle przy
kazania miłości, w  którym  zaw arte są wszystkie przy
kazania, nie jest możliwe życie jednostki sam ej w  so
bie i obowiązki względem siebie samego. Prawdziw ie 
chrześcijańska e tyka  wychodzi n ie  z pojęcia obowiązku, 
lecz z ła-ski Bożej, opierając się  na uspraw iedliw ieniu 
przez wiarę. Na zarzut, że Stwórca p ragn ie być czczony 
także przez osobiste życie jednostki, B runner daje 
jedną  odpow iedź: „nie znam y innej woli Stwórcy, 
jak  tylko tę, k tó ra  przeznacza nas, do bytu w  miłości, 
to jest do by tu  w społeczności”, gdyż obok miłości 
„nie m a innych cnót, jak  sprawiedliwość czy praw do
m ów ność”.

B runner rozgranicza pojęcie społeczności (stosunek 
„ja-ity”) od społeczeństwa, gdzie nie m a już spotkania 
z bliźnim, lecz z jego zwielokrotnieniem . Rzeczywista 
społeczność — miłość — nie istnieje w  stosunku do 
zbiorowości. W tedy m am y do czynienia z porządkam i. 
B runner w yodrębnia pięć kręgów  — form społecznych: 
trzy  w ykazujące -stałość historyczną — rodzina, wspól
nota gospodarcza, państw o i praw o, i dw a mające 
s-we źródło w  pobudkach duchowych — k u ltu ra  i Ko
ściół. Te form y społeczne k ry ją  w  sobie „Boże po 
rządki stw orzenia”, k tó re mim o ludzkiego p ię tna  grze
chu dane nam  są przez Stwórcę, aby umożliwić nam 
życie w społeczeństwie 1 dla społeczeństwa. „Są one

nie tylko podobieństwam i, analogiami prawdziwej spo
łeczności, lecz jednocześnie środkam i Bożej pedagogi
ki społecznej”. Człowiek w ierzący widzi w  porządkach 
społecznych środki służby społeczeństwu i m usi być 
posłuszny ukry tem u w  nich przykazaniu Bożemu. Roz
patryw anie człowieka żyjącego w  społeczeństwie, 
w określonych form ach społecznych, doprowadza do 
sform ułow ania przez B runnera definicji etyki społecz
nej. Je st ona przedstaw ieniem  miłości określonej przez 
porządki, jej najw ażniejszym  zadaniem  jest „w yjaśnie
nie stosunku między natu ra lnym  istnieniem  i zrozum ie
niem danych form  społecznych a poznaną w wierze 
Wolą Bożą”.
W ykład etyki B runnera to tylko jedna z licznych p ro
pozycji etyki protestanckiej. Siedząc dokładniej w y
wody szwajcarskiego teologa obserw ujem y mocne 
oparcie się na Biblii, naw iązanie do poglądów etycz
nych K alw ina, do tradycji reform acyjnej. Z nakazów 
Bożych, ze zrozum ienia głębokiego sensu Bożych po
rządków stw orzenia w ynika w łaściwe działanie chrze
ścijanina w określonych porządkach społecznych. 
Zm ieniający się św iat współczesny, ekonom ia i poli
tyka dnia dzisiejszego rzucają chrześcijaństw u w yzw a
nie. Musi ono ustosunkować się do zjaw iska głodu, 
nierówności ekonomicznych, wyzysku całych krajów  
przez inne, problem ów populacyjnych, stałego zagro
żenia pokoju światowego. Musi zwalczać zjawisko roz
padu tradycyjnych więzi społecznych, regresu etyki, 
której m iejsce zajm uje w iara w postęp społeczny jako 
następstwo rozwoju gospodarczego i postępu technicz
nego. W tym św ietle postulaty etyczne Em ila B runnera 
nie tracą nic ze swej aktualności i świeżości. Nie są 
co gotowe recepty, bo tak im i być nie mogą, ale przez 
przywrócenie właściwej postawy człowieka wierzącego, 
w porządkach społecznych skierow ują uwagę chrze
ścijanina na św iat i pokazują, co jest jego społeczną 
odpowiedzialnością.
Uzasadniając np. istnienie m ałżeństw a jako podstaw o
wej jednostki społecznej, którym  powinny rządzić m i
łość, wierność, m ałżeństw a, -które jesit „przez Boga 
stworzoną szkołą społeczności” — przedstaw ia B runner 
sytuacje, kiedy rozwód może stanowić jedyne uzdro
w ienie sytuacji. Więcej, pow tórne małżeństwo może 
być bardziej czystą form ą życia niż pozostawanie 
w bezżeństwie, które — według niego — stanowi 
„straszliw e antychrześcijańskie dziedzictwo”.

W chwili, gdy katolicyzm  rzymski jeszcze przeżywa 
wątpliwości i konflikty, jakie wywołała encyklika pa
pieska „H um anae v itae”, jakże aktualny jest postulat 
B runnera -odpowiedzialnego (świadomego) m acierzyń
stwa. Nie m a zakazu — kontynuuje za tradycją ew an
gelicką — szukania nowych dróg rozw iązania proble
mu regulacji urodzin, należy tylko pam iętać o odpo
wiedzialności wobec Boga. B runner w yraźnie zaznacza 
np. trudność zajęcia stanow iska względem wolnych 
stosunków płciowych, w skutek „przestarzałych i zde- 
generowanych tradycji praw niczo-ascetycznych”, etyka 
może jedynie wskazywać m iarodajne punkty widzenia 
i ostrzegać przed krótkowzrocznością.

W gospodarce, w /związku z jej dzisiejszym  rozwojem, 
widzi B runner ważne problem y etyki, poświęca jej 
w swej pracy wiele miejsca. Eksponuje konieczność 
pracy jako pow ołania do służby bliźniemu. To powo
duje, że „szlachectwo pracy nie w ypływa z jej treści, 
ale z jej m otyw ów ”, z tego wysuwa B runner wniosek, 
że przez pracę jednostka zawsze służy społeczeństwu, 
naw et wtedy, gdy mniema, iż pracuje dla siebie. W ażne
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jest tylko, by praca nie stała się celem samym w so
bie. Zatraca wtedy człowiek swe człowieczeństwo, staje 
się niewolnikiem świa,ta, a 'to z kolei jprowaćLzi do 
wyobcowania ze społeczności. Praca w gospodarce jest 
uświęcona, o ile jest udziałem w Bożym dziele zacho
wania ludzkości. Silnie jednak podkreśla Brunner dru
gą stronę gospodarki — jej grzeszność, spowodowaną 
czynieniem z niej jedynego celu oraz wykorzystywa
niem jednych przez drugich. Mimo tej grzeszności, 
chrześcijanin musi wykonywać swój zawód — powoła
nie, służyć Bogu i bliźnim. Szwajcarski teolog dowodzi, 
że nie ma „chrześcijańskiego” systemu gospodarczego, 
co jednak nie może nas zwalniać od szukania lepszego 
i sprawiedliwszego systemu. Walka o lepszy ustrój 
jest koniecznością — nie można robotnikowi odma
wiać prawa do walki klasowej; miejsce chrześcijanina 
jest w tej walce po stronie, gdzie widzi więcej spra
wiedliwości. Sprzeciwia się jednak Brunner tworze
niu „chrześcijańskich” partii, jako niezgodnych z ewan- 
gelicyzmem.
Rozpatrując problem państwa uważa, że „chrześcijań
ska teologia nie jest powołana do tworzenia chrześci
jańskiej teorii państwa”. Państwo istnieje jednak jako 
pewność naszego miejsca w świecie, jako część naszego 
zawodu — służby. Poprzez państwo możemy i powin
niśmy służyć narodowi. W dzisiejszych czasach wszyscy 
ponosimy odpowiedzialność za państwo. Z problemem 
państwa łączy się zagadnienie prawa i przemocy. Ko
nieczność istnienia przemocy państwa upatruje Brun
ner w miłości — chodzi o zachowanie porządku i po
koju. Najtrudniejszym, „ciężkim” problemem etycznym 
jest jednak nie przemoc państwa, lecz wojna. Dziś, 
gdy wojna osiągnęła „stadium samobójstwa narodów”, 
nie ma dla niej etycznego usprawiedliwienia.
W związku z wojną porusza też Brunner problem re
wolucji. Wprawdzie niemożliwością jest etyczne uspra- 
wiiedliiwienie r ewolucji ja to  taki eg, ma wet prowajdzonej 
w imię lepszego ładu, jednak posłuszeństwo chrześci
janina iwobec państwa jest ograniczone posłuszeństwem 
przykazaniu Bożemu, poza tym istnieje możliwość, że 
to Bóg pragnie rozbić stary ład. „Jednakże tylko nie
unikniona konieczność może ochronić takie postępo
wanie od zarzutu buntu przeciw Bogu”.
Kończąc swe rozważania dotyczące działającego chrze
ścijanina w państwie, wypowiada isię io stanowi
sku chrześcijanina w polityce. Chrześcijanin, widząc 
w państwie środek wychowania i pokuty, musi w nim 
działać aktywnie i pamiętać, że zawsze stoi pod przy
kazaniem Bożym. „Chrześcijanin musi brać aktywny 
udział w polityce; tam właśnie uczy się, że jesteśmy 
biednymi, grzesznymi ludźmi, którzy nawet przy naj
lepszych chęciach nie mogą zrobić nic naprawdę dobre
go”. W chwilach zwątpienia, gdy zdaje się zdradzać 
swego Pana, powinien pamiętać o przyszłym życiu 
i w chrześcijańskiej nadziei szukać sił do służby. 
W tym, według Brunnera, zawiera się polityczna etyka 
chrześcijanina.
Jak nie ma chrześcijańskiej gospodarki ani państwa, 
tak nie może być chrześcijańskiej kultury, w kulturze 
bowiem — kontynuuje teolog — człowiek robi z siebie 
boga. Tu tkwi wielkie niebezpieczeństwo dla człowieka 
współczesnego: myślenie o zdawałoby się nieograni
czonych możliwościach rozumu ludzkiego. Wiedza, 
wykształcenie, sztuka odrywają człowieka od podsta
wy, którą jest Bóg. Człowiek nie powinien zapominać, 
że jego wolność w stosunku do świata jest względna 
i ograniczona, gdyż — jakkolwiek jest wyższym stwo
rzeniem — jest tylko stworzeniem.

Omawiając ostatnią z wyróżnionych przez siebie form 
społecznych — Kościół, społeczność wiary, widzi w nim 
Brunner klamrę, która zamyka całe działanie chrześci
janina. Prawdziwy Kościół, Kościół wiary, który jest 
ukryty, „składa się z tych, którzy — w jakimkolwiek 
będąc obozie — żyją w środku świata, zwróceni do 
nadchodzącego świata i z powodu nadchodzącego świa
ta”. Nadzieja jest siłą napędową życia chrześcijanina. 
Dlatego też nadzieja i wiara są najważniejsze, a dzia
łanie — wtórne. Tylko świadomość, że ostatecznie 
chodzi o Boga, a nie o nasze działanie, może uczynić 
to działanie „chrześcijańskim”. To, że we wszystkich 
stosunkach ludzkiego życia w społeczności nie zapomi
namy o ostatecznym uzasadnieniu i stosunku, od któ
rego izależy wszystko, 'to, że „w każdym konkretnym 
problemie wciąż na nowo powołujemy się na to, co 
jest poza inami i ico działa ma mas spoza nas — ito jest 
pierwszym i ostatnim słowem i jedynym sensem etyki 
chrześcijańskiej” — tak kończy Emil Brunner swój 
wykład. Według niego jedynym więc sensem etyki 
jest Bóg ii inadziieja przyszłego życia, w miej jedynie 
chrześciganiin może i ma szukać isił do służby bliźnim 
we wszystkich Bożych porządkach stworzenia.
Wydaje mi się, że to — z konieczności powierzchowne 
i wyrywkowe — przedstawienie systemu etycznego 
Emila Brunnera może być wskazówką dla [tych, którzy 
szukają drogi właściwego życia. W dzisiejszym świecie, 
tak bardzo zsekularyzowanym — gdzie sekularyzacja 
to nie uwalnianie świata od Boga, nie odbóstwianie 
świata, lecz właśnie jego ubóstwienie, prowadzące do 
dehumanizacji — odpowiedzialna, czynna postawa czło
wieka wierzącego jest jedyną możliwą postawą. Wy
obcowanym, osamotnionym, zdezorientowanym, na ich 
pytanie — „co robić?” — propozycja Brunnera daje 
odpowiedź. Oczywiście nie w poistaicii szczegółowych 
wskazówek, lecz ogólnych wytycznych, gdyż takie jest 
zadanie chrześcijańskiej etyki. Odpowiedź ta brzmi: 
pamiętając o Bożym przykazaniu, mając ma uwadze 
życie przyszłe, żyć dla innych i innym służyć w miłości.

To jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszyst
kiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu 
ostatecznym ... aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Nie
go, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dzień osta
teczny.

J a n  6:39.40

Czytelnikom, Przyjaciołom i współpracow- 
nikom najlepsze życzenia wiary i nadziei 
płynącej ze Zmartwychwstania, życzenia 
stałości, zapału do pracy dla Pana, 
w przekonaniu, że nasz trud nie jest da
remny (I Kor. 15:58)

składa
R e d a k c j a
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K$. ZDZISŁAW TRANDA

Świat daleki 

a przecież bliski

Bilha Mwenesi i Sobbie Mulindi, 
kwakrzy, są kuzynami. Bilha (18) ma 
skórę ciemnobrązową, Sobbie (22) 
jest czarny jak heban. Chodzą 
do średniej szkoły, ona w Nai
robi, on w Kikuyu. Bilha chce 
na średnim wykształceniu poprzes
tać i w przyszłości zostać urzędnicz
ką, dlatego obowiązuje ją ukończe
nie 4-klasowej szkoły średniej. Sob
bie chce studiować na jedynej w 
Kenii wyższej uczelni w Nairobi, 
mainzy o chemii lub biologii. Aby u- 
rzeczywistnić swoje zamiary musi 
ukończyć 6-klasową szkołę średnią. 
W tej chwili Bilha jest w ostatniej, 
czwartej klasie swej szkoły, Sobbie 
zaś również w ostatniej, ale szóstej 
klasie. Prawdopodobnie oboje zre
alizują swoje projekty, tym bardziej, 
że są, jak wiele uczącej się młodzie
ży kenijskiej, ambitni. Władają 
trzema europejskimi językami — to 
było dla mnie ogromną niespodzian
ką. Po angielsku mówią bardzo do
brze, po francusku i niemiecku dość 
słabo, ale mogliśmy się zupełnie do
brze porozumiewać. Od nich też, a 
także od ich bardzo miłego kolegi 
Johnstona Gitongi, który dla odmia
ny chce być lotnikiem, dowiedzia
łem isię isporo o iróżnych sprawach 
dotyczących fich kraju.
A problemów, przede wszystkim 
trudnych i bolesnych, kraj ten ma 
bardzo dużo. Wszak należy do „trze
ciego świata”. Trudno było podczas 
dwutygodniowego pobytu, kiedy czas 
zajmowały niemal bezustannie spra
wy Kongresu Kościołów Reformowa
nych, wniknąć dostatecznie głęboko 
w te wszystkie zagadnienia, które 
nurtują społeczeństwo Kenii. A jed
nak, ponieważ starałem się dużo wi
dzie,ci i w miarę możności dużo roz

mawiać, postaram się przynajmniej 
naszkicować czytelnikom „Jednoty” 
to, czego się tam dowiedziałem. Przy 
tym będę się niejednokrotnie powo
ływał na to, co mi mówili moi mło
dzi, wyżej wspomniani, rozmówcy. 
Gdy będąc w Nairobi ograniczymy 
sie do obejrzenia centrum, możemy 
wywieźć stamtąd bardzo bałamutne 
przekonanie o poziomie życia miesz
kańców tego miasta. W centrum bo
wiem widzi się piękne, nowoczesne 
gmachy, piękne, eleganckie sklepy, 
szerokie ulice, duży ruch, mnóstwo 
samochodów, ludzi dobrze ubranych, 
dużo białych, dużo Hindusów. Ale 
gdy się uważnie przyjrzysz ludziom 
na ulicy, dostrzeżesz tu i ówdzie że
brzących, niekiedy potwornie okale
czonych ludzi, czasem nawet ujrzysz 
siedzącego pod murem trędowatego 
z wyrazem beznadziejności na twa
rzy, z wyciągniętymi przed siebie ki
kutami rąk. Na trawnikach ładnie 
utrzymanych skwerów i parków mo
żesz zobaczyć wylegujących się lub 
śpiących młodych ludzi. — Kto to 
jest? — pytam moich młodych to
warzyszy wędrówki po mieście. O- 
kazuje się, że to w większości bez
robotni, niektórzy ,z nich nawet bez
domni. Przybyli ze wsi w poszuki
waniu pracy, zarobku, lepszego by
tu. I oto spotkał ich zawód. Nie u- 
kończyli szkoły, nie mają zawodu, a 
więc o pracę niełatwo. Snują się po 
ulicach, odpoczywają w dzień i w 
nocy na trawnikach, często schodzą 
na drogę rozboju i rabunku, a potem 
pijaństwa. Niełatwo jest znaleźć 
pracę nawet takiemu człowiekowi, 
który ukończył szkołę lub zdobył u- 
miejętność wykonywania rzemiosła. 
Napływ ludności do miasta jest zbyt 
duży, młode państwo, niezbyt jeszcze 
doświadczeni politycy i ekonomiści, 
nie może sobie z trudnymi proble
mami poradzić. Rzemieślnicy często 
próbują swych sił, przynajmniej po
czątkowo, w warsztacie pod gołym 
niebem. Na skraju ulicy, w parku 
lub na skwerze pod drzewem, roz
kładają codziennie swe prymitywne 
warsztaty szewcy, fryzjerzy, nawet 
mechanicy samochodowi. Na drodze, 
którą przebywali delegaci kongreso
wi od miejsca zakwaterowania (do
my studenckie) do miejsca obrad 
(uniwersytet), stało duże drzewo. Co
dziennie pod tym drzewem pracowali 
dwaj rzemieślnicy: fryzjer i szewc. 
Bezrobocie jest tam problemem i o- 
no powoduje, że samotne chodzenie 
po mieście w godzinach wieczornych 
nie jest zajęciem bezpiecznym.

Bilha chce być urzędniczką, a Sob
bie m arzy o chemii lub biologii

W centrum, oprócz pięknych ho
teli, luksusowych loikali i restauracji, 
gdy się dobrze przyjrzysz, znajdziesz 
także w bocznych uliczkach prymi
tywne i, niestety, potwornie brudne 
restauracyjki. Korzystają z nich go
rzej sytuowani obywatele. Spotkasz 
także sklepy proste, nie urządzone, 
zawalone towarami, przeważnie pro
wadzone przez Hindusów. Dopiero 
gdy znajdziesz się na przedmieściach, 
zamieszkałych przez ludność mu
rzyńską, zorientujesz się, że Nairobi 
to miasto, które ciągle nosi na so
bie piętno czasów kolonizacji. Na 
niedużych przestrzeniach gęste rzę
dy niewielkich, drewnianych do
meczków, raczej bud ubogich a cias
nych, skleconych z kawałków desek, 
dykty lub tektury, ze skrawków sta
rej blachy. Gdzieniegdzie widać już 
także nieco inne domki, przypomina
jące folwarczne czworaki, o tyle 
lepsze, że nie tak ciasne, nie tak 
stłoczone i już murowane. Tam ży
ją, tam mieszkają, tam się rodzą i 
umierają, tam handlują ludzie. Lu
dzie, którzy przecież powinni żyć w 
godnych człowieka warunkach.
Przypominam sobie także miastecz
ko Sułtan Hammad, leżące oko
ło 100 km na południe od Nairobi. 
Zatrzymaliśmy się tam, aby nabrać 
benzyny. Z daleka widzieliśmy tro
chę murowanych budynków, ale 
miasteczko zabudowane było prze
ważnie drewnianymi budami — mie
szkalnymi bądź sklepowymi. Miesz
kańcy nie pozwalali się fotografo
wać, jeśli jednak ktoś chciał ito ko
niecznie zrobić, musiał zapłacić szy
linga lub dwa. Obserwowaliśmy to 
często wśród kenijskich Murzynów. 
Powiadali: nie jesteśmy zwierzętami.
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W centrum  Nairobi widzi się p ięk
ne, nowoczesne gm achy i szerokie 

ulice

Rozumiałem ich. Wyobrażam sobie 
uczucia miejscowej ludności, gdy du
że rzesze turystów, uzbrojonych w 
aparaty fotograficzne lub filmowe, 
przyj eżdża j ą, oglądaj ą, wyjmuj ą
swoje aparaty i fotografują bez o- 
graniczeń i oporów. Dlatego opory 
powstają wśród miejscowej ludności. 
Ludzie nie chcą być tylko fotogra
fowanym obiektem, nie chcą być 
zredukowani do roli ciekawostki dla 
białego turysty.
Niezmiernie ważnym, choć niezwy
kle trudnym, w tej chwili proble
mem w Kenii jest szkolnictwo. Szkół 
jest ciągle zbyt mało. Kraj nie mo
że sobie pozwolić na to, aby wpro
wadzić bezpłatną naukę. Dlatego też 
system oświaty nie może zostać u- 
powszechniony. Do szkół podstawo
wych chodzi około 60 proc. dzieci. 
Jeden z nauczycieli w Kikuyu powie
dział mi, że rodziny są za biedne, aby 
mogły dzieci posyłać do szkoły — 
opłacać szkołę, kupić podręczniki, ze
szyty itd. Wielu zapewne nie doce
nia także potrzeby uczenia się. Ale 
są (też liczne rodziny, (którym zależy, 
aby dzieci uczyły się. Potrafią ło
żyć duże sumy na kształcenie swych 
dzieci. Ojciec wspomnianej Bilhy 
pracuje w banku w Nairobi, jest sto
sunkowo dobrze isyituowany, ima ład
ne, duże mieszkanie, a córka jego 
mieszka w internacie, za który trze
ba itakże dużo płacić. Pytam: — Dla
czego? Odpowiedź: — Bo ojciec u- 
waża, że w internacie będę się wię
cej uczyła. Podobnie jest z Sobbiem, 
którego ojciec jest policjantem, i z 
Johnstonem, który jest synem urzęd
nika.
Szkół średnich różnych typów jest 
również zbyt mało. Są średnie ogól
nokształcące szkoły, są zawodowe — 
techniczne, nauczycielskie, przemys
łowe, pielęgniarskie, rolnicze. Wszy
stkie one jednak — ze względu 
na kaszta — są (nieosiągalne dla 
wielu, którzy by chcieli się uczyć, a 
z drugiej strony — nie zaspokajają 
potrzeb rozwijającego się kraju. Sob- 
bie i Johnstone mówili mi, że rząd 
dąży do tego, aby szkolnictwo było 
bezpłatne, jednakże nie jest w stanie 
utrzymać szkół. Być może w przysz
łości dojdzie do upowszechnienia 
systemu oświaty.
W bardzo trudnej sytuacji jest wieś. 
Panuje tam prymityw zarówno jeśli 
chodzi o mieszkanie i żywienie, jak 
i o sposób uprawiania ziemi. Wydaje 
mi się, że w rolnictwie leżą duże re
zerwy ekonomiczne tego kraju. To

samo zresztą mówili mi mieszkańcy 
Kenii. iZnacznie wyższe plony można 
by osiągać stosując lepszy system u- 
prawy, a znacznie lepsze efekty w 
produkcji mleka i mięsa — stosując 
hodowlę bydła. Jadąc przez kraj, 
bardzo często widzi się duże stada 
wychudzonego bydła, pasące się na 
sawannach. Od razu można poznać, 
że niewiele te krowiny mogą dać 
mleka, zwłaszcza w porze suszy. Gos
podarze nie umieją uprawiać takich 
roślin, które, przechowywane, mo
głyby uzupełnić w porze suchej bra
ki paszowe na pastwiskach. Wskutek 
tego bieda na wsi aż piszczy. Miesz
kają ci wieśniacy w niedużych dom- 
dach, przeważnie okrągłych lub 
prostokątnych w przekroju pozio
mym. Konstrukcja drewniana, obu
dowana plecionką, pokryta gliną lub, 
jak wśród Massajów — koczowni- 
ków-pasterzy, po prostu gnojem. 
Gdzieniegdzie budują takie domki z 
bloków cementowych, ale kryją je 
strzechą. Na ogół nie posiadają one 
okien, jedynie wejście zamykane 
lub nie. Wewnątrz brak jakiego
kolwiek sprzętu — stołu, krzesła, 
łóżka, szafy nie ujrzysz. Zamiast łóż
ka — barłóg przykryty skórą, za
miast szafy — przeciągnięty jakiś 
sznurek lub drut. Zresztą nie bar
dzo jest co włożyć Ido iszafy iczy 
powiesić na sznurze. Na środku 
mieszkania to, co najbardziej dla nas 
zaskakujące: ognisko. Nie piecyk, 
lecz najzwyczajniejsze ognisko. Dym 
rozchodzi się po izbie i czerni sadzą 
całe wnętrze. Jedyną chyba jego za
letą jest to, że chroni przed owadami. 
Chyba właśnie dlatego nie wymyś
lono tam choćby najprostszych pie
ców.
Nieco lepsza sytuacja jest tam, gdzie 
znajdują się plantacje kawy i her

baty. W niektórych rejonach Kenii 
te plantacje są bardzo duże, gdzie 
okiem sięgnąć — ogromne pola 
drzew kawowych lub krzewów her
bacianych. Dostatniejsze tu są bu
dynki, dostatniejsze ubrania ludzi, 
lepsze odżywienie: kukurydza i fa
sola nie stanowią już jedynego i 
podstawowego pożywienia.
Ogromną pracę ma przed sobą rząd 
tego młodego państwa. Nie tylko 
rozwój rolnictwa i przemysłu, nie 
tylko rozwój szkolnictwa i kultury, 
urządzeń socjalnych, nie tylko 
wszechstronny rozwój gospodarczy 
kraju muszą mieć na względzie ci, 
którzy stoją na czele państwa. Mają 
zadanie bardzo trudne: działać tak 
mądrze, aby zachęcić ludzi żyjących 
w prymitywie, by sami także dążyli 
do osiągnięcia godnych człowieka 
warunków. W tej mierze, jak rów
nież w dziedzinie iroziwojru oświaty 
i służby zdrowia, w kształceniu rze
mieślników, a także w rozwoju rol
nictwa — dużej pomocy udzielają 
Kościoły chrześcijańskie. Swoją mi
sję rozumieją one wszechstronnie. 
Dążą do tego, aby udzielić nie tylko 
doraźnej pomocy z okazji głoszenia 
Ewangelii, lecz równolegle z prowa
dzoną pracą ewangelizacyjną wska
zywać miejiscowej luldnośoi drogę 
do usamodzielnienia się.
Poważnym problemem w Kenii 
jest to, co mówiono mi o sferach 
rządzących. Otóż część ludzi, którzy 
dochodzą do władzy, zaczyna myś
leć nie o kraju i dobru społeczeń
stwa, lecz o swych własnych kiesze
niach. Są tacy, którzy chcą w krót
kim czasie stać się bogaczami, bo
gactwem imponować i rozkoszować 
się dostatkiem. Stwarza to napięcia 
w sferach rządzących i bardzo utrud
nia działalność tym, którzy głębiej
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i lepiej pojmują swoją rolę rządzą
cych. Johnstone Gitonga przytaczał 
mi wypowiedź jednego z parlamen
tarzystów — chrześcijanina, który 
walczy o lepsze i sprawiedliwsze 
stosunki wśród rządzących, o dobro 
narodu, o to, aby wszyscy pracowali 
dla dobra i rozwoju społeczeństwa, 
dla wydobycia go z nędzy i zacofania. 
Ale czy tylko tam, wśród młodych 
narodów, są wśród rządzących tacy, 
którzy jedynie myślą o sobie i swo
ich kiesach?
Na koniec chciałbym wspomnieć, że 
widziałem w Kenii dużo ogromnie 
sympatycznych ludzi, miło się uś
miechających, chętnie odpowiadają
cych na gesty pozdrowienia. Odnio
słem wrażenie, że są bardzo czuli 
jeśli chodzi o sposób odnoszenia się

do nich. Takie wrażenie potwierdzi
ły moje kontakty z wymienionymi 
wyżej młodymi Murzynami i ich 
rówieśhikami. Bilha i Sobbie powie
dzieli mi, że w Keniili Anglicy nie 
są łubiani, gdyż — według ich zda
nia — są pyszni. O tym, jak bardzo 
Murzyni kenijscy są wrażliwi i sub
telni w ocenie, np. swoich zwycza
jów, niech świadczy moja rozmowa 
na temat ofiarowywania przez pana 
młodego rodzicom narzeczonej — 
krów. My nazywamy ten zwyczaj 
kupowaniem żony lub płaceniem za 
żonę. Nie powiedziałbym, aby to by
ło subtelne, chociaż niektórzy uwa
żają, że jest to po prostu nazwa
nie rzeczy po imieniu. Tam młode 
dziewczęta, z którymi na ten temat 
rozmawiałem, powiedziały mi z god

nością: — U nas nie kupuje się żo
ny, lecz obdaro/wuje rodziców.
Jeśli chodzi o inne obyczaje, to 
chciałbym powiedzieć, że w tym kra
ju, gdzie dotąd istnieje wielożeństwo, 
pragnieniem młodych ludzi, tak 
chrześcijan jak i niechrześcijan, jest 
życie w monogamii. Johnstone Gi
tonga powiedział mi, że to jest 
wpływ chrześcijaństwa.
Widziałem wesele Murzynów — 
chrześcijan. Było bardzo skromne i 
co charakterystyczne, nie było na 
nim ani kropli alkoholu.
Mam nadzieję, że ta garść obserwa
cji przybliży nam ten kraj i jego 
ludność oraz pozwoli zrozumieć wa
runki, w jakich żyje tzw. trzeci świat 
— daleki, a przecież bliski.

BARBARA STAHL

Ewangelik na mszy
Przed kilkoma miesiącami za
wędrowałem z przyjaciółmi — 
ewangelikami do kościoła św. 
Marcina. Było to jeszcze wtedy, 
gdy nową liturgię stosowano w 
nielicznych kościołach Warsza
wy. Po raz pierwszy uczestni
czyłam w ,,nowej” mszy. Wy
szłam poruszona. I nie tylko ja. 
Moi przyjaciele również. Tro
chę pyszałkowato powiedzieliś
my do siebie: „To było ewan
gelickie nabożeństwo”. W ten 
nie najzręczniejszy sposób wy
rażaliśmy inną myśl: oto dane 
nam było znaleźć się w Zborze 
Chrystusowym, skupionym wo
kół Słowa i przez to Słowo po
jednanym. W zborze świado
mym, czynnym i aktywnym. 
Taka bowiem była ta msza. O- 
taczający nas ludzie głośno i 
wyraźnie odpowiadali na wez
wanie kapłana, a w głosach czu
ło się przejęcie, żarliwość i zro
zumienie tego, co się aktualnie 
dzieje. Żałowałam, że nie mam 
książeczki z tekstem mszy, aby 
swój głos włączyć do chóru.

Największe wrażenie zrobił na 
nas moment, gdy kapłan odczy
tywał tekst ustanowienia Wie

czerzy Pańskiej. Z niedowierza
niem, drżeniem i radością słu
chaliśmy znanych na pamięć 
słów: „...Bierzcie i jedzcie (...) 
to jest ciało moje, które za was 
będzie wydane. Podobnie po 
wieczerzy, wziął kielich i po
nownie dzięki Tobie składając, 
podał uczniom swoim, mówiąc: 
Bierzcie i pijcie z niego wszys
cy, to jest bowiem kielich krwi 
mojej nowego przymierza, która 
za was i za wielu będzie wyla
na na odpuszczenie grzechów. 
To czyńcie na moją pamiątkę”.

Te głośno i wyraźnie wypowie
dziane słowa, skierowane zgod
nie z intencją Tego, kto je wy
powiedział, do zboru, do czło
wieka — uzmysłowiły mi naj
wyraźniej istotny sens zacho
dzących w liturgii przemian: 
Słowo Boże staje w centrum 
mszy katolickiej, a zgromadzeni 
wierni tworzą przez Słowo i wo
kół Słowa — społeczność. Spo
łeczność podwójną — z Bogiem 
i człowiekiem. I właśnie, mię
dzy innymi, do uzmysłowienia 
sobie tej społeczności przez 
wiernych prowadzić ma, w mo
im odczuciu, reforma liturgii.

Ale ciągle jeszcze u ewangeli
ka wzbudza opory sama forma 
rozdawania Komunii Świętej. 
W tym momencie nadal, jak 
przed reformą, uzewnętrznia się 
podczas mszy tylko jeden ele
ment społeczności: „człowiek — 
Bóg”. Do Komunii podcho
dzi grupa osób, kapłan podaje 
opłatek, każdy indywidualnie go 
przyjmuje, potem wstaje, od
chodzi, jego miejsce zajmuje 
następny. Nikt na nikogo nie 
czeka — nie ma wokół Stołu 
Pańskiego (tak! obecnie i tak się 
mówi u katolików) kręgu lu
dzi, którzy jako społeczność 
r a z e m  przystępują do Komu
nii, razem odchodzą od Stołu 
Pańskiego.
Rozumiem, że decydują tu chy
ba i względy natury praktycz
nej — taka społeczna Komunia 
trwałaby dużo dłużej. Ale... mo
że warto poświęcić ten czas. 
Być może katolicy inaczej niż 
ewangelicy odbierają tę formę, 
do której przywykli od lat, być 
może każdy z nich w tym mo
mencie wyraźnie odczuwa tę 
dwojaką społeczność, choć nie 
podkreśloną znakiem zewnętrz
nym.
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Po takich to wrażeniach posta
nowiłam ponownie wziąć udział 
w mszy. I tak, w pierwszą nie
dzielę postu wybrałam się znów 
do kościoła. Od grudnia obowią
zywał już nowy tekst i obrzą
dek, chciałam więc zobaczyć jak 
wierni przyjmują dokonane 
zmiany. Dlatego wybrałam nie 
ekskluzywny kościół św. Mar
cina, lecz świątynię położoną w 
pobliżu mego miejsca zamiesz
kania, wprawdzie w Śródmieś
ciu, ale nie wyróżniającą się ni
czym specjalnym. Na mszy o 
godz. 10 dużo ludzi. Młodzieży 
stosunkowo niewiele. Większość 
wiernych to ludzie powyżej 
wieku średniego, trochę dzieci. 
Tuż koło mnie, z lewej strony, 
stoi mocno starsza pani, ale nie 
taka, o której już można by po
wiedzieć — babcia. Po prawej 
— robotnik po czterdziestce.

Msza trwa od kilkunastu minut, 
a ciągle wchodzą spóźnialscy. 
Czuję się jak w swoim para
fialnym kościele, takie to zna
jome zjawisko. Wszakże z jed
ną różnicą. Tu, podczas cichej 
modlitwy kapłana i wiernych 
(tuż przed rozpoczęciem liturgii 
Słowa) ludzie nadal kręcą się 
po kościele, podchodzą bliżej oł
tarza, wymijają klęczących lub 
stojących. To bardzo przeszka
dza i rozprasza.

Tekst Ewangelii (ludzie słuchali 
z ogromną uwagą, poza moją 
wspomnianą już sąsiadką, która 
nawet na chwilę nie przerwała 
odmawiania różańca) przezna
czony na tę niedzielę mówił o 
kuszeniu Jezusa na pustyni. Do 
kazania (bo homilia to nie by
ła!!!) ksiądz wykorzystał motyw 
postu: Jezus poszczący na pus
tyni i my poszczący w czasie 
pasyjnym — dlaczego to robi
my, po co, w jakim celu. Nie 
mam zamiaru pisać recenzji z 
tego kazania, ale jedna sprawa 
mnie poruszyła, nie dlatego, że 
nie zgadza się z przekonaniami 
ewangeliczki (takich bowiem 
spraw w Kościele rzymsko
katolickim jest wiele), ale dla
tego, że jest sprzeczna z chrze
ścijańską nauką. Ksiądz powie
dział mniej więcej tak (cytuję 
z pamięci, ale wkrótce po pow
rocie z mszy): ,,Spójrzcie na 
świętych Kościoła. Jak oni po
ścili, jak się umartwiali! I to 
przecież nie dlatego, by prze
błagać Boga za swoje grzechy,

bo ich n i e  p o p e ł n i a l i ,  ale 
dla większego doskonalenia się 
w wierze”.

Spojrzałam po twarzach stoją
cych obok ludzi. Starsza pani 
nadal odmawiała różaniec, inni 
słuchali z uwagą, ale nikt nie 
wyglądał na zdziwionego, nikt 
nie był zaskoczony. Przynaj
mniej na twarzach żadnej ta
kiej reakcji. Nie zauważyli tak 
oczywistego — delikatnie mó
wiąc — potknięcia?

Dopiero podczas kazania dojrza
łam umieszczony po prawej 
stronie kościoła, przed ołtarzem 
głównym, duży ekran. Czemu 
to ma służyć? — pomyślałam. 
Po kazaniu sprawa się wyjaśni
ła. Gdy wierni składali wyzna
nie wiary (specjalnie używam 
słowa wierni, bo kapłan w tym 
czasie przeglądał — stojąc na 
kazalnicy — .jakieś notatki, a 
głosem prowadzącym był głos 
organisty) jego tekst ukazał się 
na owym ekranie. Ogromnie mi 
się pomysł spodobał. Od tej 
chwili przestałam korzystać z 
książeczki z tekstem liturgii, bo 
ekran pokazywał wszystko co 
trzeba. Zastosowanie takiej „po
mocy naukowej” z pewnością u- 
łatwi zgromadzonym bardziej 
aktywne włączenie się w trwa
jącą mszę. W tej bowiem, w 
której obecnie uczestniczyłam, 
dawało się wyczuć jeszcze nie
pewność i chyba... zagubienie 
wiernych. Wielu ludzi milczało 
nie odpowiadając na słowa kap
łana, choć tekst odpowiedzi wy
świetlany był na ekranie. Moja 
sąsiadka z lewej przez cały czas 
odmawiała różaniec. Ilu było w 
wielkim kościele takich jak ona? 
Przez moment miałam wraże
nie, że coś tym ludziom zabrano, 
czegoś pozbawiono, że o coś dla 
nich ta msza była uboższa — 
może o dźwięk dzwonków, któ
re odezwały się tylko raz, może 
o całą „teatralną” oprawę, któ
ra tak drażniła protestanta, choć 
przyznawał, że — w kategoriach 
estetycznych — była piękna, a 
może o gest, którego oszczędne 
stosowanie my powitaliśmy z 
zadowoleniem, a może zbyt du
żo zabrano im z czasu przezna
czonego na indywidualne „za
łatwianie” własnych spraw z 
Panem Bogiem? (Notabene nie 
wszyscy pozwolili sobie ten czas 
zabrać, vide: moja sąsiadka z 
lewej.)

I kiedy tak sobie myślałem pa
trząc na otaczające mnie twa
rze, na kobietę, której różaniec 
drażnił mnie od początku mszy, 
na spracowane, nie osłonięte rę
kawiczkami dłonie sąsiada z 
prawej, przyszła refleksja — a 
ty jak byś się zachowała, gdyby 
w krótkim stosunkowo czasie 
wywrócono ci do góry nogami 
to, w czym się wychowałaś, 
wzrosłaś? Całe twoje ewan
gelickie nabożeństwo, w któ
rym od dzieciństwa co nie
dzielę bierzesz udział, któ
rego bieg znasz na pamięć?

Co byś wtedy zrobiła? Czy 
nie należałabyś przypadkiem 
do grupy odmawiającej „kal
wiński różaniec”? Reforma 
mszy ma iść, podobno, dalej. To 
dobre, słuszne i mądre posunię
cie. Ale ty nie oburzaj się tak 
bardzo na tych katolików, któ
rzy z oporami stosują się do no
wego porządku. Raczej pomyśl 
z uznaniem i sympatią: ilu z 
nich w bardzo krótkim czasie 
odbyło drogę, na którą me wia
domo czy ciebie byłoby stać...

Upragnionych słów ustanowie
nia Wieczerzy Pańskiej nie u- 
słyszałam (czyżby wada w na
głośnieniu kościoła?). Dotarło do 
mmc dopiero głośno wypowie
dziane: „Oto wielka tajemnica 
wiary”. Odpowiedziałam teks
tem z ekranu — „Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyz
najemy Twoje zmartwychwsta
nie i oczekujemy Twego przyj
ścia w chwale”.

Potem była komunia taka, jak 
ją opisałam na początku, i za
kończenie: „Idźcie, ofiara speł
niona. Bogu niech będą dzięki”. 
Tłum zafalował na sekundę 
przed wypowiedzeniem tych 
słów i wolno ruszył ku wyjściu. 
Wielu jednak stało w miejscu, 
śpiewając pieśń końcową.

Taka to była ta moja katolicka 
msza. Właściwie nijaka — jeśli 
wolno mi użyć tego słowa — 
z dość kiepskim kazaniem, a mi
mo to, czy raczej wbrew temu, 
znów czułam się cząstką spo
łeczności i tak bardzo chciałam, 
aby ktoś zauważył, że obok nie
go stoję ja — drugi człowiek. 
Ale wszyscy już bardzo śpiesz- 
nie opuszczali kościół...
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AS. R. N. BROWN

PÓ ŁN O CN A IRLANDIA
z prezbiteria ńskiego punktu widzenia

Przechodzień, zaczepiony na ulicy Belfastu przez w ałę
sającą się bandę i zapytany o wyznanie, odpowiedział,' 
ze należy do społeczności żydowskiej. „Ale czy pan 
jest żydem katolickim, czy pro testanckim ?”.
Na podstawie tego incydentu można się przekonać, że 
w Północnej Irland ii słowa „protestancki” i „katolicki” 
są używane w sensie zupełnie niezrozum iałym  gdzie 
indziej. Powszechne u nas1 rozum ienie tych określeń 
nie ma nic wspólnego z ich w ew nętrzną religijną 
treścią, lecz po prostu wskazuje, po której jest się 
stronie społecznego i politycznego przedziału w n a 
szym społeczeństwie. Postaw a neutra lna jest tu  rze
czą niemożliwą, um iarkow ana — praw ie niemożliwą. 
Chociaż aktualne problem y naszego k raju  m ają cha
rak te r czysto społeczny, polityczny i ekonomiczny, m u
simy posługiwać się term inam i „protestancki” i „ka
tolicki”, bo inne określenia tu  nie funkcjonują. W 
ostatecznym  rozrachunku, naw et gdy zostaną zreform o
wane s tru k tu ry  społeczne, polityczne i ekonomiczne, 
trw ałe uporządkowanie naszych problem ów będzie w y
magało religijnej odpowiedzi.
O bserw ator z zew nątrz nie powinien dać się zwieść 
naszej term inologii, in te rp re tu jąc  sytuację w Północnej 
Irlandii tak, jakby chodziło tu  o konflikt religijny. K ie
rownicy głównych Kościołów protestanckich i rzym 
skokatolicki prym as całej Irlandii, kard. Coriway, we 
wspólnym oświadczeniu starali się wyjaśnić to szeroko 
rozpowszechnione nieporozumienie. „Nie chcemy> — 
mówią — .zaprzecząc, że w społeczeństw ie Północnej 
Irlandii istnieje głęboki podział, nad k tó rym  bolejem y, 
ale pragniem y stw ierdzić, że u podłoża tego podziału 
nie leżą p rzyczyny natury relig ijnej. Różnice religijne 
m iędzy chrześcijanami nie są główną przyczyną  kon
flik tu . W ynika on z głębokich i złożonych przyczyn  
historycznych, politycznych i społecznych”.

Społeczeństwo je s t głęboko podzielone, a korzenie te 
go podziału sięgają daleko w przeszłość. H istoria pro
testanckiej większości na tych terenach zaczyna się 
na początku w ieku XVII, w okresie kolonizacji. A ngli
cy, którzy w tedy w ładali Irlandią, chcieli „zabiezpie- 
czyć” północną część wyspy, w ysiedlając m iejscową 
ludność irlandzką, a na jej m iejsce w prow adzając „lo
ja listów ” z Anglii i Szkocji. Nowi osadnicy stwierdzili, 
że potrzeba im siły roboczej, więc zatrzym ali w ielu 
Irlandczyków, którzy m usieli odtąd utrzym yw ać się z 
upraw y najm niej urodzajnej w  Ulsterze ziemi. Po zer
w aniu Anglii z Rzymem, katolicyzm  Irlandczyków stał 
się symbolem ich narodowych dążeń. Elementy, do
m inujące w opinii i poglądach w roku 1970, są takie 
same jak  w początkach XVII wieku. Istn ieje pro tes
tancka większość, którą więzy rasowe, kulturalne, eko
nomiczne i polityczne łączą z Anglią, natom iast m nie j
szość katolicka — rasowo, ku lturaln ie i politycznie

1) A rtykuł został napisany na zam ów ienie redakcji. Autor 
jes.t prezbiterianskim  pastorem w Północnej Irlandii. Repre
zentow ał swój K ościół na Zgrom adzeniu Aliansu w Nairobi.

spokrew niona ze współwyznawcami w południowej 
części wyspy — żyje z palącym, odwiecznie żywionym 
uczuciem doznawanej krzyw dy ekonomicznej.
Polityczny podział wyspy dokonał się w roku 1920, gdy 
po ciężkiej w ojnie domowej prow incje południowe zdo
były niepodległość i utw orzyły Republikę Irlandii, n a 
tom iast północna część k ra ju  pozostała jako in teg ral
na część Zjednoczonego Królestwa.
„Protestanci”, albo „unioniści”, m otyw ują swoją posta
wę obawą przed politycznym  zamachem ze strony Re
publiki Irlandzkiej, gdzie istn ieje rzym skokatolicka 
większość, a. m niejszość protestancka., chociaż n ie po
zostaje w opozycji wobec państwa, to jednak  syste
m atycznie się kurczy. Republika dąży do panow ania 
nad wyspą, a nacjonaliści z Północy i Południa zawsze 
uważali podział z roku 1920 za rozwiązanie tymczaso
we.
N acjonalistyczne dążenia do zjednoczenia Irlandii w 
ram ach Republiki w yraziły się w aktach sabotażu i 
przemocy, dokonywanych przez organizacje te rro rys
tyczne z Południa. N ielegalna zarówno na Północy, 
jak  i na Południu, Irlandzka A rm ia R epublikańska 
(Irish Repwblican A rm y  — IRA), według określenia 
P artii U nionistów  (co zresztą jest zgodne z prawdą), 
„przez lata dokonyw ała odrażających napaści w  Pół
nocnej Irlandii, m ordując policjantów  i innych  obyw a
teli, niszcząc publiczną i pryw atną  \wła\srwść, w y w o łu 
jąc inienawiść i ak ty  <g\wałtu”.
Te groźne dla państw a wydarzenia doprowadziły do 
kontrow ersyjnej decyzji o utw orzeniu policji specjal
nej i w prow adzeniu p raw a wyjątkowego, pozw alają
cego na uwięzienie bez procesu sądowego (...). 
Powiedziałem  na początku, że jesteśm y społeczeństwem 
głęboko podzielonym. W m iastach żyjem y w odręb
nych dzielnicach, upraw iam y inne gry, nasza działal
ność społeczna koncentru je się w Kościołach, a przede 
w szystkim  uczymy się w odrębnych szkołach. Kościół 
katolicki bowiem stanowczo wymaga, aby dzieci ka
tolickie uczęszczały do szkół katolickich, a nie do pań
stwowych.
Jakkolw iek główne Kościoły protestanckie uczestniczą 
w ruchu ekum enicznym , to jednak  w ich łonie istnieje 
silny n u rt konserw atyw ny, który posądza współczesny 
kierunek ekum eniczny oi osłabianie, a naw et zdradę 
podstawowych zasad Reform acji. Istnieje głęboko za
korzeniona nieufność wobec Kościoła katolickiego. W 
kraju , gdzie Kościół katolicki ukazuje jedną ze swych 
najbardziej konserw atyw nych twarzy, demagog o zdol
nościach lan a  Paisleya może rozpętać groźne emocje, 
szczególnie wśród tych, którzy nie są silnie związani 
z Kościołem.
Ekum eniści muszą być bardzo ostrożni w naw iązyw a
niu lepszych stosunków, ze względu na opór konser
watystów . Po stronie protestanckiej ten opór znajduje 
w yraz w e w pływ ow ym  O rangę Order, re lig ijno-poli
tycznej organizacji, która dąży do zachowania p ro tes
tanckiej w iary i związków z W ielką Brytanią. W przy-
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padku, gdy katolik  błędnie sądzi, że celem Związku 
jest dyskrym inacja katolików  i sprow adzenie ich do 
roli „obywateli drugiej kategorii”, przytacza się zwykle 
zasadę, która mówi, że członkowie Związku m ają obo
wiązek „p o w s t r z y m y w a n i a  s i ę  o d  n i e p r z y j a z n y c h  s ł ó w  
i c z y n ó w  w o b e c  s w y c h  r z y m s k o k a t o l i c k i c h  b r a c i ” ; ale 
ludzie się z tego śmieją. W tej sytuacji trudno jest 
Kościołowi szukać nowych dróg pojednania. Gdy do 
tego dodam y nieszczęsne dziedzictwo naszej historii, 
w  w yniku którego nieproporcjonalnie w ielu rzym skich 
katolików  znajduje się w grupie społecznie i ekono
micznie upośledzonej, w w yniku którego także istnieje 
problem  wielkiego bezrobocia — wówczas łatw iej 
przyjdzie inam zrozumieć, dlaczego postaw a um iarko
wania nie może iznaleźć swego w yrazu  w  polityce.
W takich w arunkach narodził się Ruch P raw  O byw a
telskich (C i v i l  R i g h t s  M o v e m e n t ) .  Głosząc zasadę dąże
nia do przyznania równych praw  wszystkim  obyw ate
lom bez uciekania się do sekciarskich czy gwałtownych 
metod, zyskał sobie poparcie przede wszystkim  ze s tro 
ny mniejszości. Większość natom iast uznała ten ruch 
jedynie za nową postać nacjonalizm u, tym  bardziej 
że współdziała on w kam panii prowadzonej przez sze
reg republikańskich i nacjonalistycznych członków p a r 
lam entu. Sytuację jeszcze skomplikowało w yłonienie 
się (grupy .o anarchistycznych ideaich, nie cofającej się 
przed stosowaniem  gw ałtu d la osiągnięcia swych ce
lów. G rupa ta  w  w ielu  punk tach  ściśle w spółdziała 
z Ruchem P raw  Obywatelskich. Jeśli dodać, że do 
ruchu  tego przeniknęły elem enty Irlandzkiej A rm ii 
Republikańskiej, której członkowie należeli do orga
nizatorów  n iektórych zjazdów, to trudno winić p ro tes
tantów , że nie chcą dostrzegać praw dziw ie now ych ele
m entów wniesionych do spraw y przez ten ruch. Po 
raz pierwszy przedstaw iciele mniejszości, w oczekiwa
n iu na położenie kresu  krzywdom, zaczęli spoglądać 
raczej na W estm inster, niż na Dublin. Podjęli okrzyk 
większości — „U lster jest b ry ty jsk i” — i o urzeczy
w istnienie tego zwrócili się ido; B rytanii. Zażądali re fo r
my lokalnej ordynacji wyborczej i położenia kresu m a
nipulacjom  z granicam i okręgów, przy  pomocy których 
to m anipulacji unioniści w pew nych przypadkach u- 
trzym ali się przy  władzy, pomimo że na danym  teren ie 
posiadali mniejszość wyborców.
W ładza terenow a jest źródłem krzywd, ponieważ w 
dużej m ierze do niej należy przydzielanie funduszy 
na budownictwo i kontrola nad rozdziałem m iejsc p ra 
cy. Ci, którzy m ają  władzę w  Północnej Irlandii, dba
ją  przede w szystkim  o w łasne interesy  i o „w łasną 
k lasę”. Rzeczywiście dochodziło do rażących n iesp ra
wiedliwości, ale Ruch P raw  Obywatelskich, nadając 
tem u rozgłos, wywoływał fałszywe wrażenie, jakoby 
społeczność katolicka była straszliw ie poniew ierana i 
prześladow ana. Tymczasem tam, gdzie przy władzy 
są nacjonaliści, dzieje się zupełnie to samo, tylko na 
odwrót. Katolicy, podobnie jak  wszyscy obyw atele P ół
nocnej Irlandii, żyją na o wiele wyższej stopie niż 
m ieszkańcy Republiki.
W yjście na ulice i organizow anie dem onstracji p row a
dzi nieuchronnie do gwałtów, choćby przywódcy R u
chu PraiW O byw atelskich chcieli tego un iknąć; p ro w a
dzi do pow stania różnych ekstrem istycznych grup, w y
korzystujących chaos do w łasnych celów. G w ałty od
biły się w  świecie szerokim  echem. Co z tego wynikło? 
Ruch P raw  Obywatelskich w ciągu kilku miesięcy 
osiągnął więcej niż politycy nacjonalistyczni w  ciągu 
50 lat. Doszło do zmian organizacyjnych w policji na 
wzór brytyjski, zniesiono policję specjalną i utworzono

nowe siły obronne pod kontro lą arm ii b ryty jskiej. 
Przeprowadzono w iele zasadniczych reform  w  dziedzi
nie prawa', zatrudnienia, w yborów  do w ładz lokalnych 
itd. Jednakże szybkie osiągnięcie celów, do których d ą 
żył Ruch P raw  Obywatelskich, w strząsnęło  całą tu te jszą 
struk tu rą  polityczną. Irlandzka A rm ia Republikańska 
i inne czynniki nigdy nie zainteresow ane reform am i 
wzmocniły sw oją pozycję dzięki gwałtom  w ynikłym  
z dem onstracji ulicznych. Drogą reakcji, po stronie 
protestanckiej powstały wywrotowe organizacje i oto 
sta ra walka toczy się dalej.
Podczas gdy W estm inster popiera adm inistrację unio- 
nistów w dążeniach do reform , w jej w łasnych szere
gach rośnie prawicowy krytycyzm. Skoro policja i w oj
sko nie mogą zapobiec ciągłym zniszczeniom dokony
wanym  przy użyciu m ateriałów  wybuchowych, spora
dycznym walkom  ulicznym, podczas których padają 
kam ienie i bomby benzynowe, na czoło wysuwa się 
spraw a zachowania praw a i porządku. W ielu uważa, 
że propozycje zmian we władzach lokalnych mogą za
grozić „protestanckiej przewadze” w  różnych dziedzi
nach. Coraz częściej daje się słyszeć głosy, że jeśli 
rząd królewski w W estm insterze będzie chciał p rze
forsować reform y w brew  woli miejscowej większości, 
powinno dojść do oderw ania się od Zjednoczonego 
Królestwa. Obecnie siły zbrojne i policja z trudem  
utrzym ują spokój, ale polityczna w alka o władzę trw a. 
Można by zapytać, czy nie widać oznak nadziei. Dzięki 
Bogu, nie wszystko rysuje się w czarnych barw ach. 
W ielu ludzi podejm uje realne próby przełam ania m u 
rów lęku, które nas dzielą. Związki zawodowe odegra
ły w ybitną rolę w niedopuszczeniu do przeniesienia się 
zamieszek na teren zakładów przemysłowych. Protes- 
tancko-katolicka organizacja P A C E  powołuje grupy 
katolików i protestantów , które na spotkaniach dys
k u tu ją  nad problem am i społecznymi. Irlandzka Rada 
Kościołów i hierarchia Kościoła katolickiego powołały 
m ieszaną grupę roboczą dla przedyskutow ania spraw  
społecznych. To stworzyło pierw szą okazję do kon
struktyw nej konsultaji z Kościołem rzym skokatolic
kim. Przywódcy młodzieży kościelnej organizują obozy 
dla m łodzieży z ośrodków najbardziej niespokojnych 
i osiągają pocieszające rezultaty. Nie, nie wszystko 
rysuje się w czarnych barw ach. P rotestanci i katolicy, 
współpracując nad przywróceniem  pokoju w obsza
rach objętych zamieszkami, odkryli możliwości no
wych stosunków międzyludzkich, które mogą stać się 
punktem  w yjścia do usta len ia nowego porządku spo
łecznego. Chrześcijanin nigdy nie traci nadziei. Rozpacz 
nigdy nie może stłum ić nadziei. Choćby oznaki, o 
których wspomniałem, nie spełniły pokładanej w nich 
nadziei, co jest całkiem możliwe, nie przestaniem y szu
kać modelu społeczeństwa podobnego do tego, jakie 
ukazał nasz Pan w K azaniu na Górze. N iektórzy uzna
ją  nas za ludzi niebezpiecznych, w ielu powie, że jesteś
my szaleńcami, jednakże uważam y za szczególne bło
gosławieństwo Boże to, że na tej w łaśnie drodze doś
wiadczam y Jego radości.

SKŁADAJCIE
OFIARY
NA WYDAWNICTWO! 
Konto: PKO Warszawa, 
VIII OM Nr 153-14-920651
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ALBERT SZENT-GYORGYI

Pscilmus

Humanus

Ten Hymn Pokoju napisał prof. Albert Szent-Gyorgyi w roku wybuchu wojny 
wietnamskiej, a nagranie utworu rozesłał jako „bożonarodzeniowe wołanie o pokój” 
do tych mężów stanu, którzy trzymają w ręku losy świata. Pierwotne nagranie 
Psalmus Humanus miało miejsce w języku angielskim, a znamiennym jest fakt, 
że wykonawcą był sam profesor. Na naszą prośbę otrzymaliśmy węgierski prze
kład Hymnu, dokonany (przez prof. Szent-Gyorgyi ego.

Utwór ten, jak również powyższe objaśnienie, ukazały się w „Reformatusok Lapja” 
(„Czasopismo Reformowanych”, nr 13 z 1970 r., Budapeszt). Prof. Albert Szent- 
-Gyórgyi (uczony węgierski światowej sławy, biochemik, mieszkający stale w USA, 
laureat Nagrody Nobla w r. 1937) przez swoją krewną, p. Magdolnę Munkścsy 
udzielił pozwolenia na przekład polski pod jednym wszakże warunkiem, mianowicie, 
że honorarium autorskie przekazane zostanie dla osoby wierzącej, bez względu 
na wyznanie (profesor jest kalwinem), w podeszłym wieku i będącej w potrzebie. 
Redakcja nasza zadośćuczyni szlachetnemu życzeniu wielkiego uczonego.

Banie! K im  jesteś?
Surow ym  ojcem  
Ozy ho\chającą m atką,
W której lamie pow stał ten  świat?
A  m oże jesteś W szechświatem?
Lub panującym  nad mim W iecznym  Prawem?
Czy po to istworzyłeś k iedyś żyićie, by znów  je  podeptać? 
Ty  isformowałeś m nie , czy ja stw orzyłem  Ciebie?
B ym  m e  b y l ta k  \opuszczony i b ym  m iał na kogo zwalić

odpowiedzialność ?
Boże, nie w iem , k im  jesteś,
A le  w  strapieniu w ołam  do Ciebie:
Siebie samego się boję i  boję się Swoich bliźnich!
Może naw et słów moi\ch nie rozum iesz,
Lecz zrozum iesz m oją pieśń bez słów...

B Ó G

N A S I  P R Z Y W Ó D C Y

Pa\nie!
W ybieram y przywódców, by nas prowadzili.
Przy Tobie zaś s taw iam y sługi, b y  Ci służyli.
A le  przyw ódcy n ie prow adzą nas do Ciebie,
nie (słyszą niem ego głosu naszej tęskno ty  do pokoju.
Zdepraw owała ich żądza w ładzy i sziczują człowieka

przeciw  człowiekow i,
Zaś słwdzy Tw oi m e  Tobie służą,
Bo stoją na usługach w ładz i błogosławią arm aty,
A  k iedyś w  T w oim  im ien iu  m ęczyli ii zabijali m oich

bliźnich.
Boże! Daj nam  przyw ódców ,
K tórzy  by liby  T w oim i sługam i, k tó rzy  prow adziliby

człow ieka k u  człow iekow i i  ido Ciebie, 
A nas w szystk ich  do pokoju.

Parńe!
Jesteś w iększym , n iż  Tw oje stwo\rzenie,
Dom em  Tw oim  jest W szechświat,
A  ja  chciałem  Cię upodobnić do siebie:
Posądzałem Ciebie o złość, \zachłanność i próżność, 
Uważałem za żądnego m oich pochwał i iojiar,
K tóry  siedm iokroć m ści się za  m oje grzechy,
K tórem u ja zm uszony jestem  budować dom y,
Podczas k ied y  bliźnich m oich pozostawiam

bezdomnym i.
Boże! Niech Cię w ysław iam
Tym , że jakąś cząstkę Tw ego dzieła, powierzonego  

m ej opiece, uczyn ię p iękniejszym . 
Że byt z iem ski oprom ienię blaskiem , ciepłem  i

szczęściem.

S E R C E  I  R O Z U M

E N E R G I A  I  P R Ę D K O Ś Ć

Panie!
O dkryw ałeś wobec nas ta jem nicze lsiły m aterii,
By u lżyć naszym  ciężarom  i upiększyć nasze życie, 
Nauczyłeś nas poruszać się 'szybciej n iż  prędkość

dźw ięku ,
Ż eby człowieka od człow ieka nie oddzielały odległości. 
M y zaś w  naszej zapam ięta łość grom adzim y w  sobie

te siły,
B y przerzucić je  w  dalekie za ką tk i ziemi.
A  one b liźnim  naszym  poniosą  i'zniszczenie i nędzę, 
Zostawiając po sobie spaloną ziem ię.
Boże! N ie pozwól, b ym  zburzy ł ołtarz żyd a .
Spraw, b ym  m oją  w iedzę u ży ł na  nasz pożytek  
I podnosił nią życie,
Przydając godności m ojem u niegodnem u jestestw u.

Palnie!
Nauczyłeś m oje serce miłości, k tórej w ciąż jest

złaknione.
Uczyniłeś um ysł m ój zdo lnym  do m yślenia  i  tworzenia. 
A ja  serce sw o je zapełniłem  nienawiścią i  bojaźnią,
I to  serce za truw a  um ysł, by tw orzy ł gigantyczne

m achiny mordu,
B y n im i n iw eczyć Twój świat, a  w raz z  n im  i  m nie

samego,
Czyniąc uszczerbek w  św iętej m aterii, z  k tórej T y

w yku łeś  życie.
Boże! Oczyść m oje serce.
Podnieś um ysł m ój, bym  mógł być bratem  braci moich.

Z I E M I A

Panie!
Tę p iękną  ziem ię oddałeś *nam na m ieszkanie,
A  w  je j głębinie ukryłeś skarby niewypowiedziane, 
Uczyniłeś nas zdo lnym i ido rozum ienia Twegoi dzieła, 
U lżenia naszej pracy, zwalczania’ głodu i chorób.
M y skarby te  odkopujem y, b y  je  roztrwonić.
Z  nich to kon stru u jem y straszliw e narzędzia niszczenia, 
B y przy ich pom ocy burzyć to, co inny człowiek

zbudował,
K tóry obróciw szy się przeciw  m nie, zabija m nie i m oje

dzieci.
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Boże! Dozwól, hym ny byili Tw oim i w spółpracow nikam i, 
P ojm ującym i i  upiększającym i dzieło< T w ych  rąk.
Żeby ta  rtiemia była pew nym  dom em  
Bogactwa, Piękna, Szczęścia i Pokoju.

N A S Z E  D Z I E C I

ramie!
Rozdzieliłeś płeć kob iety  i  m ężczyzny, by przez ich

w zajem ne szukanie się
Rozbrzm iew ały najgłębsze s tru n y  harm onii naszego

jestestw a.
Z  tego■ wispólnego poszukiw ania rodzą Się nasze dzieci, 
Które m ają czyste i n iew inne dusze.
A  ja  uczę je  bać się i  nienawidzieć.
W  um ysł ich w szczepiam  błędnie przekonania,
A  zaklaidy w ychow aw cze głoszą pustkę życia i bezsens

dążenia k u  dobru.

Gdy zaś dorosną do w ielkich i szlachetnych czynów, 
Uczę ich zorganizowanego mordu,
Trwoniąc p iękne lata w  m oralnej i duchowej stagnacji.

Boże!

Ochraniaj nasze dzieci,
Ochraniaj ich um ysły,
B y  m oje zepisucie nie zespsulo ich.
Ochraniaj ich życie,
B y broń, ktćtrą w ykuw am , nie zniw eczyła tego życia,
B y były lepsze n iż ich rodzice,
I zbudow ały now y lepszy świat,
Św iat napełniony p ięknem , uczciwością i dobrą wolą,
B y panowały Miłość i Pokój 
Na w iek i w ieków .

Tłum. Józef Pudłowski

DLA NIETEOLOGÓW

S p o w i e d ź
Kośdół nie składa się z ludzi doskonałych. Wszyscy jesteśmy grzeszni. 
Chrześcijanin zyskuje pokój i uwolnienie od ciężaru winy wówczas, gdy 
poznawszy swój grzech wyzna go, a przez wiarę w  zbawczą śmierć 
Jezusa, dostąpiwszy łaski odpuszczenia, postanawia zło naprawić i roz
począć nowe życie. Prawdziwa spowiedź (wyznanie grzechów) dokonuje 
się wobec samego Boga, ale jest rzeczą pożyteczną szukać rady, kierow
nictwa i pociechy u duchownego lub kogoś innego z braci wierzących 
i znających Prawo Boże.

Ten, kto zgrzeszył, wie, jak cięż
kim brzemieniem kładzie się w i
na na sercu człowieka. Można, 
oczywiście, zdusić w sobie świa
domość popełnionego zła i w ten 
sposób zyskać spokój sumienia. 
Niektórym się to znakomicie u- 
daje i dochodzą do wysokiego 
stopnia cynizmu, gdzie zaciera 
się niemal zupełnie rozeznanie 
granicy między tym, co dobre, a 
co złe. Wrażliwość sumienia da
na człowiekowi jest wielką rze
czą i -nie wolno bezkarnie jej 
tłumić. Każde popełnione zło 
jesc ciosem osłabiającym wraż
liwość sumienia. Powszechnie 
wiadomo, że sumienie odzywa 
się najsilniej * gdy zło zagraża 
po raz pierwszy. Po dłuższej lub 
krótszej walce człowiek ulega. 
Następnym razem opory słab
ną, zło przestaje grozić a zaczy
na pociągać. Czasem nawet 
przestaje być odczuwane jako 
coś złego. Upadek budzi wątpli
wość, czy celowe jest stawianie 
oporu, ale dopiero zaprzestanie 
walki jest przegraną.

Pismo Święte zna tylko jeden 
przykład człowieka doskonałego 
— Jezusa. Poza Nim wszyscy, 
nawet najwięksi, podlegają złu. 
I ci ze Starego i ci z Nowego 
Testamentu. Kościół nie składa 
się z ludzi doskonałych, ze świę
tych w potocznym znaczeniu te
go słowa. Wszyscy jesteśmy 
grzeszni. Grzeszył Abraham, 
gdy posługiwał się Sarą dla u- 
ratowania własnej skóry. Grze
szył patriarcha Jakub, oszuku
jąc swego ojca. Grzeszył król 
Dawid, posyłając na śmierć U- 
riasza, aby posiąść jego żonę. 
Apostoł Piotr mówił do Jezusa: 
odejdź ode mnie, bo jestem czło
wiekiem grzesznym. Później w 
Antiochii postępował obłudnie i 
Paweł musiał publicznie napo
minać, aby zachowywał się zgo
dnie z prawdą Ewangelii (Gal. 
2:11 ns.). Ten sam Paweł biadał 
nad sobą: nie czynię dobrego, 
które chcę, tylko złe, którego 
nie chcę, to czynię. Nędzny ja 
człowiek! Któż mnie wybawi z 
tego ciała śmierci? (Rzym. 7:

19.24). W Liście do Rzymian zaś 
pisze wyraźnie: wszyscy zgrze
szyli i brak im chwały Bożej 
(3:23).
Czy można, nie rezygnując z 
walki, nie poddając się, zrzucić 
z siebie ciężar winy i uzyskać 
pokój? Czy można, 'mimo ulega
nia złu, nie zatracić wrażliwości 
sumienia? My, chrześcijanie, u- 
ważamy, że można, pod rygo
rem jednak spełnienia pewnych 
warunków.
Gdy Dawid zgrzeszył, przyszedł 
do niego prorok Natan i napo
mniał go, zarzucając popełnie
nie przestępstwa. Król opamię
tał się, pokutował, odwrócił się 
od grzechu. Wyznał przed Bo
giem swoją winę. W takich o- 
kolicznościach powstał jeden z 
najpiękniejszych psalmów po
kutnych (51), zaczynający się od 
słów:

Zmiłuj się nade mną, Boże,
w ed łu g  łaski swojej,  

Według w ie lk ie j  litości sw o je j
zgładź w y s tęp k i  moje!

Dawid wiedział, że dopóki mil
cząc ukrywa w sobie grzech, do
póki go z siebie nie wyrzuci 
przez wyznanie, dopóty palić go 
będzie jak ogień, a błagalne wo
łanie nie zostanie wysłuchane.

G dy milczałem, schnęły kości
m oje

Od błagalnego wołania przez
cały dzień.

Bo w e  dnie i w  nocy ciążyła  
na mnie ręka Twoja, 

Siła moja znikła jak podczas
upałów letnich.
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Dopiero, gdy szczerze wyznał 
swój grzech przed Bogiem, u- 
zyskał jego przebaczenie.

Grzech mój w yzn a łem  Tobie 
I uńny m ojej  nie ukryłem.  
R zekłem  '.Wyznam w ys tęp k i

m oje Panu;
W tedy  Ty odpuściłeś winę

grzechu mego.

Głosi więc radość i szczęście 
człowieka, który oczyścił się, 
któremu grzech został odpusz
czony.

Błogosławiony ten , którem u
odpuszczono w y s tę p e k , 

Którego grzech został zakryty!  
Błogosławiony człowiek, 
którem u Pan nie poczytu je

w iny ,
A  w  duchu jego nie ma ob łudy!

S. GRAVENHAGE

Johann

Baptist
Metz

Ja k  każde niem al zagadnienie z h is
torii najnowszej, rozwój teologii ka
tolickiej po II Soborze w atykańskim  
to tem at staw iający historykow i n a j
wyższe w ym agania intelektualne, 
które trzeba spełnić w niezwykle 
trudnych  w arunkach. Główną przy
czyną tych trudności jest obfitość 
źródeł, w śród których czas nie prze
prowadził jeszcze selekcji, w połą
czeniu z nie ustalonym i jeszcze k ry 
teriam i, według których można by 
porządkować w ydarzenia, grupować 
tendencje i postacie.
J. B. Metz (ur. 1928) to już teolog 
posoborowy. Szczytowy okres jego 
■twórczości przypada obecnie lub — 
jak  można mieć nadzieję — leży w

...Weselcie się w  Panu i radujcie  
się sprawiedliwi!  

Śpiewajcie radośnie w szyscy
prawego serca!

(Ps. 32:3-4.5.1.-2.11)

Klasycznym przykładem dwóch 
różnych postaw jest przypo
wieść o faryzeuszu i celniku 
(Łuk. 18:9-14). Jeden człowiek 
— zapewne ogólnie szanowany, 
pobożny, zamożny — miał po
czucie swojej wartości, uważał 
się za miłego Bogu, dziękował 
Bogu nawet za to, że nie jest 
taki, jak inni ludzie. Drugi czło
wiek — pogardzany, omijany z 
daleka, uważany za zdrajcę i 
kolaboranta, jeśli zamożny — 
to z ludzkiej krzywdy, miał po
czucie winy, może napełniało go 
obrzydzenie do samego siebie; 
umiał zdobyć się tylko na te 
proste słowa: Boże, bądź miłoś-

ciw mnie grzesznemu. W oczach 
Jezusa warunek usprawiedli
wienia został spełniony przez 
tego drugiego człowieka.
W Jerozolimie, przy sadzawce 
Betezda, uzdrowił Jezus chore
go człowieka. Powiedział mu 
później: Otoś w yzdrow ia ł:  już  
nigdy nie grzesz, a by  ci się coś 
gorszego nie stało (Jan 5:14). 
Oskarżana przez uczonych w 
Piśmie i faryzeuszy kobieta, gdy 
wszyscy oskarżyciele, jeden po 
drugim, wynieśli się, usłyszała 
z ust Jezusa: Idź i odtąd już  
nie grzesz  (Jan 8:11).
Chrześcijanin ciągle na nowo 
podejmuje walkę z grzechem. 
Zyskuje pokój i uwolnienie od 
ciężaru winy wówczas, gdy poz
nawszy swój grzech, wyzna go; 
wierzy, że dzięki zbawczej 
śmierci Jezusa grzech został od
puszczony; postanawia zło na-

przyszłości. Czytając jego artykuły  
i słuchając wypowiedzi odnosi się 
wrażenie, że uczestniczymy w w y
pracowyw aniu program u czegoś, co 
zapewne stanie się now ą szkołą m y
ślową, czy może raczej nowym sty 
lem teologicznej pracy. Metz nie 
prezentuje osiągnięć — próbuje w y 
tyczać kierunki poszukiwania. Jest 
człowiekiem „spomiędzy generacji”. 
Teologię, którą dziś projektuje, tw o
rzyć będą teologowie studenckiego 
pokolenia późnych la t sześćdziesią
tych — (pokolenia 1968! — a w ięc ci, 
których decydujące la ta  form ow ania 
się przypadły już po soborze, w yk
ształceni w sem inariach i na w y
działach teologicznych, które w

Niemczech już od dość daw na znaj
dowały się na drodze przem ian i re 
form. Sam Metz przeszedł jeszcze 
jednak  klasyczny rzym skokatolicki 
tren ing  -neoscholastyczny. Jego 
pierwsza w iększa praca Christliche 
Anthropoze\nM\k (Monachium 1962) 
w wielkiej mierze leżała jeszcze w  
kręgu w ew nętrznej polemiki szkół 
tomistycznych, choć jednocześnie by 
ła dość radykalną próbą w yjścia po
za nią — w kierunku w ytyczonym  
zresztą głównie przez K arla  R ahne- 
ra. Je st to zwrot ku specyfice za
gadnienia człowieka, ta k  w  filozofii, 
jak  i w teologii. Dokonując n ieu
niknionego uproszczenia można po
wiedzieć, że „antropocentryzm ”, sk u 
pienie uwagi na człowieku, nie p rze
ciwstaw ia się tu  „teoicentryzmowi”. 
Przeciw nie — chodzi o to, by prob
lem atyka Boga uzyskała w łaściwe 
oświetlenie, co będzie możliwe do
piero w tedy, gdy człowiek — z tym  
co w  nim  unikalne, jedyne w swoim 
rodzaju — doczeka się należytej u- 
wagi. A więc antropologia filozofi
czna, a n ie czysta m etafizyka (zaj
m ująca się bytem  jako takim ), jest 
bezpośrednim  fundam entem  i środo
w iskiem  myślowym teologii. Metz 
przyjął tę tendencję Rahnerow ską, 
in te rp re tu jąc  ją bardziej radykalnie. 
Nie ograniczył się przy tym  do j a 
kiejś przebudowy czy rozbudowy 
tradycyjnej antropologii tom istycz- 
nej. Zasadniczy wpływ na jego teo- 
lugię 'wywarły prowadzone w jego 
sem inarium  prace, zm ierzające do
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prawić i rozpocząć nowe życie. 
Taką właśnie formę spowiedzi 
przyjęto w Kościele ewangelic
kim.
Prawdziwa spowiedź dokonuje 
się wobec samego Boga. Może 
to się dziać w ukryciu (w komo
rze — por. Mat. 5:6) między Bo
giem a grzesznikiem, albo pub
licznie, w kościele, podczas o- 
gólnego wyznania grzechów. 
Nie sądzimy natomiast, aby dla 
uzyskania odpuszczenia grze
chów konieczna była tzw. spo
wiedź uszna, polegająca na wyz
nawaniu grzechów wobec kap
łana wyposażonego we władzę 
udzielania absolucji. Nie ma bo
wiem w Piśmie Świętym ani 
jednego przykładu takiej spo
wiedzi. Jasno natomiast z Pis
ma wynika, że konieczna jest 
spowiedź — wyznanie grzechów 
przed samym Bogiem.
Jeśli w yzn a jem y  grzechy sw o 

je, w ierny  jes t  Bóg i spraw ied
l iw y  i odpuści nam grzechy i 
oczyści nas od w sze lk ie j  nie
prawości (1 Jan 1:10). Jest także 
konieczną rzeczą pojednanie z 
bliźnim, jeśliśmy wobec niego 
zawinili. To ma na myśli Apos
toł Jakub, gdy pisze: W yzn a
wajcie ted y  grzechy jedni dru
gim  (Jak. 5:16). Zdanie to ma 
jeszcze szerszy sens — chodzi o 
jawne przyznanie się do winy. 
Stosownie do tego uważamy za 
rzecz pożyteczną, jeśli ktoś, nie 
mogąc znieść brzemienia swego 
grzechu, wielkich i niebezpiecz
nych pokus, szuka rady, kierow
nictwa i pociechy u duchowne
go, albo innego ze swych braci 
wierzących i znających Prawo 
Boże.
Posłuszni nakazowi Pana Jezu
sa, głosimy narodom opamięta
nie (pokutę) na odpuszczenie 
grzechów (Łuk. 24:47). Podob

nie jak Jezus rozpoczął swoje 
nauczanie od zapowiedzi Kró
lestwa Bożego i wezwania do 
pokuty, tak i Jego posłańcy, wy
konując powierzoną sobie służ
bę pojednania (II Kor. 5:18-21) 
konfrontują realia życia z nor
mami zawartymi w Prawie Bo
żym, umożliwiają poznanie 
grzechu (Rzym. 3:20) i ukazują 
perspektywę uniknięcia jego 
skutków (I Jan l:8-2:2). Kaza
niem Ewangelii otwierają Kró
lestwo przed pokutującymi 
grzesznikami, którzy wyznają 
swoje grzechy przed Bogiem, i 
zamykają je przed tymi, którzy 
nie pokutując trwają w grzechu. 
W ten sposób posłańcy Jezusa 
korzystają z „kluczy” powierzo
nych Apostołom (apostolos — 
posłany) przez Jezusa (Mat. 16: 
19; 18:18; Jan 20:23).

B. Tr.

przem yślenia od nowa problem atyki 
jednego z w ielkich cyklów tniemiec- 
kiej myśli filozoficznej — od Hegla 
i Feuerbacha przez M arksa do E r
nesta Blocha. Dla Metza, podobnie 
jak  dla jego ewangelickiego kolegi 
z Tiibignen — Jurgena M oltm anna 
(i nie bez jego wpływu), istotnym i 
były tu  aspekty antropologiczne, ta k  
różne od tom istycznych (choć Metz 
czasem szuka dla nich anteceden- 
sów u samego Tomasza). Obaj teolo
gowie rozw ijają zasadniczą m yśl: 
człowiek jest bytem  historycznym  i 
społecznym; teologia musi podjąć 
konsekwencje tego faktu.

Tak ukształtow ana, a raczej kształ
tu jąca ;się, antropologia Metza jest 
fundam entalnie różna od antropo
logii R ahnera, Rahnerow i bliższa jest 
inna linia rozwojowa, filozofii, ta  
mianowicie, której klasycznym w y
razem  jest m yśl Heideggera, a z te 
ologów — B ultm anna. W pewnym  
sensie katolicka myśl teologiczna, 
dokonująca obecnie swego aggiorna- 
m ento  (nie tylko wobec św iata, lecz 
także wobec teologii protestanckiej) 
znajduje się dziś „między B ultm an- 
nem a M oltm annem ”. Innym i słowy 
— musi tw orzyć swoją antropologię 
w polu przyciągania dwóch w iel
kich biegunów — egzystencjalizm u 
i m arksizm u. Dokonując swoich w ła 
snych wyborów, nie może nie ko
rzystać z protestanckich preceden
sów w  tym  względzie.

Teologia Metza jest więc — podob
nie jak  teologia M oltm anna — teo 
logią historii, przyszłości i nadziei. 
Jednocześnie jednak  Metz bardzo 
w yraźnie pozostaje w nurcie tradycji 
specyficznie katolickiej.. Jest to mo
żliwe, ponieważ tradycja ta  zawsze 
akcentow ała elem ent społeczny, 
w spólnotowy chrześcijaństw a. Mó
wiąc o Kościele, Metz nigdy nie t r a 
cił z oczu Kościoła historycznego, 
przy czym w  wielkiej mierze jest 
to dla niego konkretn ie Kościół k a 
tolicki w Niemczech, katolicyzm n ie 
miecki, ze swoją specyficzną proble
m atyką m oralno-polityczną. Wycho
dząc ze swoich fundam entalnych fi
lozoficzno-teologicznych założeń, 
Metz n ie  ignoruje tego dziedzictwa 
zawierającego elem enty tragiczne i 
kłopotliwe, n ie  pozostawia go h isto 
rykom  ii politykom  z CDU. Obecność 
Kościoła w społeczeństwie (w trzech 
w ym iarach: przeszłości, teraźniejszo
ści ii przyszłości) jest także spraw ą 
teologa. „Teologia polityczna” — 
którą sam  Metz pierw otnie ok reś
lał jako teologię polis, czyli społecz
ności — oznacza w ostatecznym  roz
rachunku refleksję nad  tym, do cze
go wzywa nas Ewangelia w  kon
kretnej sy tuacji społecznej: k ra jo 
wej, m iędzynarodowej, światowej. 
R efleksja nad  w ym aganiam i Ew an
gelii nie może pozostać niejako za
wieszona w pow ietrzu: rozum ow a
nia, argum enty, artykuły, kazania i 
książki n ie  mogą być jej jedynym  
wyrazem. Konieczne jest działanie.

Konsekwencją antropologii, jaką 
Metz rozwija, jest zasada, że teoria 
(integralnie wiąże się z p rak tyką — 
teoria jest spraw dzana przez p rak ty 
kę w sensie istotniejszym  niż czysto 
„praktyczny”, roboczy. Może zresz
tą nie należy mówić tu  o „spraw 
dzaniu” — to zakłada k ierunek od 
teorii ku praktyce i z powrotem, 
podczas gdy Metz przyjm uje, że teo
ria- w e w n ę t  r  z n  i e zorientowana 
jest ku  działaniu, w ięcej: działanie 
jest elem entem  czynności in te rp re
tacyjnej, jaką jest tworzenie teorii.

Jako jeden z członków -inicjatorów  
Bensberger Kreis, grupy katolików 
w NRF, która od lat staw ia sobie za 
zadanie przyspieszenie i pogłębienie 
procesu norm alizacji stosunków  z 
z Polską, Metz wykazuje, rzadką n ie 
ste ty  u teologów, konsekwencję w 
postaw ie życiowej.

Teologia polityczna nie oznacza ani 
politykierstw a, ani „politykow ania” 
w  sensie zacierania rozdziału między 
Kościołem a państwem . Rzecz roz
grywa się na  całkiem  innej p łasz
czyźnie. Chodzi nie tylko o czysto 
indyw idualną refleksję, prowadzącą 
do zaangażowania m otywowanego 
krytyczną siłą Ewangelii. Ewangelia 
kw estionuje osiągnięcia ludzkie. 
Człowiek zaangażowany ma ten d en 
cję do absolutyzowania zarówno 
zwycięstw, jak  i klęsk z tym  zaanga
żowaniem związanych. Zwycięzcy 
Ewangelia mówi: „.jeszcze n ie”. Na-
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dzieją chrześcijańska rzuca światło, 
w którym  wszystkie nasze osiągnię
cia są względne, każe więc i p rak 
tycznie zawsze szukać czegoś w ięk
szego, czystszego, jeszcze nie zdoby
tego. Zmiażdżonemu klęską Ewange
lia m ówi: i 'ta klęska nie jest osta
teczna, przed tobą jest droga. To 
wszystko musi dziać się konkretnie, 
nie w ystarczą ogólniki. Chrześcija
nie muszą współdziałać z innym i w 
konstruow aniu  alternatyw y  status 
Q u o , a lternatyw y tego, co już zdoby
te, albo stracone. P raw dziw y kontakt 
z Ew angelią pow inien czynić zdol
nym  do w idzenia rzeczywistości, w i
dzenia zawsze krytycznego, lecz za
razem  pełnego nadziei. Powołaniem  
Kościoła jest być miejscem, gdzie się 
w  ludziach w yrab ia zdolność ta k ie 
go widzenia. Je s t to — ja k  ostatnio 
Metz wciąż dobitnie podkreśla — 
najściślej związane z faktem , że Ko
ściół jest m iejscem, gdzie trw a m e 
m orial Christi, m iejscem upam iętnie
nia Chrystusa. U pam iętnienie ozna
cza 'tu styk z dniem  dzisiejszym, ak 
tualność obietnicy Chrystusa na  dziś 
i — co bardzo isto tne — na przy
szłość. Teologia polityczna nie ozna
cza więc jakiegoś zam azania czy zre
dukow ania Ewangelii do doktryny 
społecznej. Przeciw nie — chodzi o 
w ielką intensyw ność życia Ew ange
lią — intensyw ność przekreślającą 
możliwość zacieśnienia wyzwania i 
w ezwania ewangelicznego do granic 
pryw atnej sfery  życia.. Jednocześnie 
tak  rozum iana teologia polityczna 
jest przeciw ieństw em  „katolicyzmu 
politycznego”, czyli pojm ow ania za
angażowania politycznego' katolików 
w  tak i sposób, że jego celem sta ją  
się rew indykacje na rzecz własnego 
Kościoła i dążenie do w ypierania lu 
dzi innych przekonań. Ewangelia to 
miecz obosieczny — kry tyka au ten 
tycznie płynąca z Ewangelii m usi 
być przede wszystkim  autokrytyką, 
m usi wykluczać absolutyzowanie 
w łasnych poglądów, a tym  samym 
czyni zdolnym do współpracy.
Ja k  już wspomnieliśm y, teologia po
lityczna jest bardziej .jeszcze p ro jek 
tem  niż faktem  teologicznym. W pe
w nym  sensie zawsze ta k  będzie: jako 
sty l i typ  m yślenia teologicznego u-, 
zyska ona z czasem na pewno w ięk
szą dojrzałość i bogactwo, ale dzięki 
powiązaniom  z p rak tyką i ak tu a ln y 
mi problem am i św iata nigdy nie bę
dzie gotowa i zam knięta. Obecnie 
podejm ow ane zagadnienia idą w k ie
runku  k ry tyk i społeczeństwa kon
sumpcyjnego i „teologii rew olucji”. 
Tym tem atem  trzeba by zająć się o- 
sobno także w oparciu o prace in 
nych autorów.

Zjazd konfirmandów -  i co dalej?
W dniach 26—27 września ubiegłego roku odbył się w zborze ewangelicko- 
-reform ow anym  w W arszawie zjazd powojennych konfirm andów . Inform o
waliśm y o tym  naszych Czytelników, spraw a, zdawałoby się, przebrzm iała...

A jednak...

Zgłosili się na zjazd dość licznie, niektórzy w raz z współm ałżonkam i — 
nie zawsze wyznania ewangelicko-reform owanego. W ożywionej, długo
trw ałej dyskusji, w k tó rą w prow adzał film  i referat, poruszali problem y 
wzajemnego stosunku rodziców i dzieci, ich stosunku do otaczającego św iata. 
Ze stanow iska chrześcijańskiego dyskutow ali nad  spraw ą w zajem nych 
powiązań: rodzice—dzieci a stosunek  człowieka do Boga. Uczestniczyli 
we wspólnym nabożeństwie, niektórzy po w ieloletniej przerw ie przystępo
w ali do Stołu Pańskiego. Podczas w spólnych posiłków ponownie naw iązyw a
ły się nadszarpnięte przez czas więzy koleżeństw a i duchowego braterstw a. 
Widać było, że to wszystko jest im potrzebne, że to  spotkanie ła ta  jakąś, 
rozszerzającą się z czasem, rozpadlinę. Świadczyły o tym  opory, z jakim i 
rozchodzili się po oficjalnym  zakończeniu zjazdu; rozmowami, wspólnymi 
pieśniam i i „w spom inkam i” razem  spędzonych chwil starali się przedłu
żyć m om ent rozstania — na jak  długo...? Dzisiaj niektórzy z nich przy
chodzą do kościoła regularnie, inni zdają się czekać na podobną okazję jak  
zjazd, aby znów móc spotkać się razem, rozpatryw ać nurtu jące sprawy, 
wspólnie zastanaw iać się nad ich rozwiązaniem . Może następnym  razem 
przyjdą ci, k tórych poprzednio nie udało się ściągnąć...

Głównym tem atem  „Jednoty” w bieżącym roku jest ewangelizacja. Ona 
też stanowi podstawę tegorocznej pracy naszego Kościoła. Ma na celu 
wzmocnić ii wzbogacić nasze życie, m a nas pobudzić, a „ostygłych” i od 
suniętych od Kościoła — z pow rotem  ogrzać i do niego przybliżyć. Ma 
na celu na nowo wprzęgnąć nas w służbę Bogu, a przez nią i bliźnim.

Różne są form y ew angelizacji: w spólne m odlitwy, czytanie Słowa, pło
m ienne mowy, także spotkania środowiskowe, jak  wyżej opisany zjazd. 
Z różnorodnych doświadczeń staram y się wyłuskać błędy popełnione w do
tychczasowej pracy kościelnej i w ypracow ać właściwe, owocujące m etody 
przyszłej pracy.

Z każdym rokiem  przybyw ają nowi konfirm andzi. Przygotowywani na 
specjalnych kursach, gdzie zapoznają się z zasadam i wiary, w drażają się 
do samodzielnego m yślenia kategoriam i P ism a Świętego, uczą się chrze
ścijańskiego patrzenia na św iat. W akcie konfirm acji św iadom ie w yznają 
swą w iarę i zgłaszają akces do społeczności kościelnej. Początkowo jest 
ich spora grupka, po kilku latach je d n a k ' coraz bardziej pochłania ich 
nauka, praca i rodzina. „W ykruszają się”. Dopiero specjalnie zorganizowa
ny zjazd jest dla w ielu z nich m om entem  zwrotnym . Coś więc w ich w y
chowaniu chrześcijańskim  zawiodło... Może duchowy nauczyciel, a może 
rodzice, którzy nie potrafili w nich tchnąć zapału, może ich w łasny b rak  
zaangażow ania i odpowiedzialności za złożone ślubow anie konfirm acyjne. 
Gdzie więc kończy się św iadom a postaw a chrześcijanina, a zaczyna stereotyp 
m yślowy? Co spowodowało, że nie czują potrzeby społeczności, że ich 
przynależność w yznaniow a kończy się na starych zapiskach w księgach 
kościelnych i w karcie karto tek i parafialnej ?

Chrześcijanin, człowiek wierzący, to człowiek odpowiedzialny, człowiek 
żyjący dla innych. Każdy z nas pow inien czuć tę  odpowiedzialność za 
otaczających nas współbraci. Swym przykładem , swą pracą powinniśm y 
zagrzewać innych. Nasza obecność w Kościele, nasza ofiarność, nasze 
zaangażowanie w pracę powinno być wsparciem  dla osłabłych współbraci. 
Różne otrzym aliśm y talenty, możemy nim i gospodarować i służyć. Zacznijmy 
od spraw  najdrobniejszych, najbliższych, dotyczących nas samych. P a 
m iętajm y, że nie jesteśm y osamotnieni, nie zrażajm y się początkowym nie
powodzeniem, nasza praca na pewno wyda owoce. A w tedy nie trzeba 
będzie „uatrakcyjn iać” naszych spotkań, w tedy zjazd taki jak  powyżej 
w spom niany będzie tylko jeszcze jednym , odmiennym zdarzeniem  w łań 
cuchu naszej wspólnoty.

J. S.
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

W c i e n i u  ś m i e r c i
Chcąc pi'sać o 'książce „W cieniu 
śm ierci” pragnę przypom nieć pełne 
życiowej m ądrości sform ułowanie, że 
krytyk, to ten, który sam nie potrafi 
pisać prac na poziomie tych, które 
krytykuje. Słowa te k ieruję do siebie. 
Jestem  w spółtw órcą „Spisu człon
ków Kościoła Ewang.-Reform owane- 
go, którzy zginęli na skutek działań 
II w ojny św iatow ej”, pracy niepo
rów nyw alnie m niejszej od tej, k tóra 
leży w tej chwili przede mną, ale 
przygotowanej z tą  sam ą m yślą: aby 
nie uległa zapom nieniu ofiara n a 
szych współwyznawców i aby św iat 
wiedział, jak a  była przeciętna sy l
w etka Polaka-ewaingelika. Zwane 
mi są iwlięc b laski i cienie gro
m adzenia i w ydaw ania itego typu 
m ateriałów  i dlatego w  recenzji 
pominę ite w szystkie niedociągnię
cia, co do k tórych  m am  pewność, 
że są niezawiniione przez Redakcję.

Sam układ książki jest niejasny. 
P ierw sza część jest hołdem złożo
nym duchownym  Kościoła Ew ange
licko-Augsburskiego, którzy najczę
ściej zginęli w obozach koncentra
cyjnych. Dokonano tego przez um ie
szczenie dłuższych not biograficz
nych, wspomnień i innych m ateria
łów. N atom iast na s. 114 umieszczo
no listę członków parafii w Cieszy
nie — ofiar obozów koncentracyj
nych, dalej, jak  podaje inform acja, 
wspom ienia o duchownych — w ię
źniach obozów koncentracyjnych, 
którzy zm arli już po wojnie. Nasu
w a się więc myśl, że wśród świeckich 
Kościoła Augsburskiego tylko człon
kowie parafii cieszyńskiej ponieśli 
ofiary w kacetach. O tym, że jest 
to myśl fałszywa, świadczy zamiesz
czona na s. 155 lista ofiar wojny 
z parafii w Wiśle, a w części „Listy 
i fak ty” (s. 185) — nazwiska ew an
gelików z Ustronia. Układ notek bio
graficznych w tym  ostatnim  dziale 
nie jest jasny dla czytelnika.

We w stępnym  artykule ks. dr Wol- 
dem ara G astpary’ego, obok duchow
nych Kościoła Ewangelicko-A ugs
burskiego — zgodnie z «tytułem 
„Straty Kościoła ewangelickiego wr 
czasie okupacji” — wym ieniono rów 
nież nazwiska trzech duchownych 
Kościoła Ew angelicko-Reform ow a

nego, którzy  stalli się ofiaram i w o j
ny*. N iestety, nlie doczekali się oni 
dłuższych (ina rórwni ze swymi kole
gam i z Kościoła Augsburskiego) 
w zm ianek w  szczegółowej części 
książki. Powód tego jest aku ra t dla 
m nie jasiny. M ateriał do książki zo
sta ł zaczerpnięty z opublikowanego 
w n r  11/69 „Jednoty” spisu ofiar 
Kościoła Reformowanego, w  k tó
rym  potraktow ano Zm arłych — d u 
chownych i św ieckich — z w ła
ściwą Kościołowi Reform owanem u 
równością.

P am iętam  chwilę zakończenia zbie
ran ia  m ateriałów  do om awianej 
książki. Zbiegła się ona z moim w y
jazdem  na urlop. K ilka dni wcześniej 
p. E. Szulc, który  byw a miłym go
ściem w kancelarii parafii reform o
w anej w  W arszawie, w yjaśnił mi, 
że praca ta  zaw ierać będzie nie tylko 
spis zam ordowanych, ale również 
nazw iska uczestników działań w o
jennych. O ile z całą gotowością słu 
żyłam  zawsze p. Szulcowi spisami 
ofiar z naszej parafii, o tyle nigdy 
nie kom pletow ałam  list uczestników 
Pow stania W arszawskiego czy dzia
łań w ojennych (wie otrzym ałam  t a 
kiej dyspozycji od władz kościel
nych) i tych podać nie mogłam. Po 
skontaktow aniu się z prezesem Kon- 
systorza, prof. ’Zofią Lejm bach, która 
zgodziła się na opublikowanie 
w zm ianki o niej i na udostępnienie 
w łasnych m ateriałów  ilustracyjnych, 
podałam  p. Szulcowi na skraw ku 
papieru nazwisko swoje, swojej sio
stry  i 3 czy 4 innych osób z n a j
bliższego grona członków zboru. (Da
ne dotyczące udziału w drugiej w oj
nie św iatow ej kilku innych osób z 
naszej parafii zdobył p. Szulc sam 
już wcześniej, w czasie pryw atnych 
rozmów z naszymi zborownikami.) 
Stało się tak  dzięki żarliwości, z ja 
ką p. E. Szulc gromadzi m ateriały. 
Dziś jednak żałuję, że to zrobiłam. 
Mam w yrzuty sum ienia, że w spisie 
znalazło się moje nazwisko, żołnie
rza AK w najniższym  stopniu, a b rak  
jest dziesiątków  nazwisk moich 
współwyznawców, ba! najbliższych 
krew nych, którzy położyli ogromne

* Jeden byl jeńcem  w ojennym , czy w i
nien być objęty spisem , czy  też nie?

zasługi dla spraw y Polski. W sumie 
w publikacji powstał obraz zupełnie 
fałszywy.

E. Szulc pisze na s. 294, iż (stresz
czam) wykaz uczestników i ofiar 
Powstania, rekru tu jących  się z obu 
wyznań ewangelickich, obejm uje 
290 osób, z których żyje tylko 60. 
Z tej proporcji nie wolno w ysnu
wać żadnych wniosków! Po ty lu  la 
tach rzetelnej pracy Czerwonego 
Krzyża, historyków  i sam ych rodzin, 
o wiele łatw iej jest zarejestrow ać 
zm arłych niż żywych. N atom iast 
wielu żywych uważa swój udział w 
konspiracji i wszystkich innych fo r
mach w alki z okupantem  za tak o- 
czywisty, że rum ieni się na myśl o 
chwaleniu się tym. Trzeba się rów 
nież liczyć z faktem , że wiadomość
0 przygotowywaniu om awianej p u 
blikacji, mimo starań , nie dotarła do 
wielu rodzin, do w ielu kręgów e- 
wangelickich (np. za granicą), poz
baw iając pracę w ielu cennych m ate
riałów, m ających też istotne znacze
nie dla statystyki. I jeszcze jedna 
sprawa. P rzy lekturze długich sze
regów nazwisk, zaw artych w osta t
niej części książki, wyczuwa się w y
raźny pośpiech w  pracy, pośpiech 
njeco niezrozum iały w odniesieniu 
do pozycji wydawniczej o charak te
rze historycznym, k tóra ukazuje się 
w 25 lat po wojnie, pośpiech, który 
fataln ie odbił się na książce.

Książka ta  będzie przecież źródłem  
historycznym, będzie cytow ana i w y
korzystyw ana do różnych celów w te
dy, gdy nas już nie będzie i gdy nie 
będziemy mogli korygować błędów. 
Dlatego błędy te to spraw a poważna
1 niedoceniona.

Po tej uwadze zatrzym ajm y się d łu 
żej nad ostatnią częścią książki.
Na s. 272 czytamy ty tu ł: „Rys bio
graficzny zm arłych ewangelików 
w arszaw skich — ofiar m inionej 
wojny oraz bojowników o wolną 
Polskę”. Pom ijając już fakt, że nie 
w ydaje się słusznym oddzielanie „o- 
fiar minionej w ojny” od „bojow ni
ków o wolną Polskę”, ty tu ł ten  od
nosi się do dwóch stron następu ją
cego po nim  tekstu. Dalsze strony, 
oid 274—292, zajm uje długi szereg n a 
zwisk nie opatrzony żadnym  ty tu 
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łem. Dalej, na str. 293, znajdujem y 
ty tu ł „Ewangelicy — uczestnicy i o- 
fiary  Pow stania W arszawskiego”, a 
po nim  2 strony wprowadzającego 
tekstu i spis. Poza brakiem  konsek
wencji w takim  układzie, w tytułach 
tych, a przede wszystkim w podty
tu le całej książki, b rak  jest w y
raźnego zaznaczenia, że nie podaje 
się czytelnikowi pełnego spisu, lecz 
m ateria ł znajdujący się aktualnie w 
posiadaniu redakcji. Na fak t ten 
zw raca zresztą uwagę sam a Re
dakcja we w stępie oraz p. Szulc w 
opracowanej przez siebie części, jed 
nak nie zm ienia to faktu, że tytuły 
te, z punktu  w idzenia naukowego, 
nie są w porządku.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na k il
ka niedociągnięć, które, w ydaje mi 
się, były do uniknięcia.

Sprawa pierw sza — błędy korektor- 
skie. Zniekształcono liczne nazwy, 
nazwiska, daty. Nawet pomylono 
podpisy pod fotografiam i. Tego 
wszystkiego można i trzeba było u- 
niknąć.
Spraw a druga. Odczuwa się b rak  
jednolitego schem atu, według k tó re
go form ułowano by notki b iografi
czne. Stąd w ynikły różne kłopoty. 
Na przykład, przy nielicznych naz
w iskach podano wyznanie (ew.-ref. 
lub ew.-augsb.), przy większości — 
brak  tych danych. Jak  skom entuje 
to czytelnik spoza grona ew angeli
ków? W spisie nie b rak  i kato li
ków. Osobiście przestrzegałam  
p. Szulca przed bezkrytycznym  spi
sywaniem  nazwisk z grobowców na 
cm entarzu przy ul. Żytniej w W ar
szawie, ponieważ pochowanych jest 
tam  wielu nieewangelików, aczkol
wiek uczestników wojny (np. litera t 
Lech Niemojewski). Pew nej ilości 
błędów można by uniknąć, gdyby 
p. Szulc (a może Redakcja?) prze
słał korektę list ewangelików refo r
m owanych do parafii reform owanej. 
Zastrzeżenia budzi używanie różnych 
czasowników w odniesieniu do osób 
wywiezionych do obozów jenieckich, 
głównie po Powstaniu. Np. Ryszard 
G erm ar został „zesłany” do stalagu, 
gdy Fryderyk Adolf Filip był „in
ternow any” w obozach jenieckich. 
Pierw sze określenie budzi skojarze
nia z zsyłką na Sybir po 1863 roku, 
drugie — np. z internow aniem  pol
skich oddziałów w Szw ajcarii w ro 
ku 1940. Ani jedno, ani drugie nie 
jest prawdziwe, o czym p. Szulc, ja 
ko b. jeniec wojenny, wie na jle 
piej.
Dalej, jeśli chodzi o obozy jenieckie, 
to W anda M achlejd była w „Falling- 
bostek, Oberlangen i Bergen-Bel-

sen”. Są tu 3 błędy: nie Fallingbos- 
tek, lecz Fallinbostel; obóz O berlän
gen w inien być umieszczony jako 
trzeci w kolejności, zaś nazwa Ber- 
gen-Belsen jest fałszywa, gdyż jest 
nazwą znajdującego się obok obozu 
koncentracyjnego, w którym  w ym ie
niona nie przebywała. W łaściwa n a
zwa brzm i „Bergen”. Tam  mieścił 
się obóz oficerski, w którym  w lis
topadzie, ew entualnie i w grudniu, 
W anda M achlejd przebywała w raz 
z kilkusetosobową grupą kobiet-żoł- 
mienzy, wywiezionych po Powstaniu. 
Zachodzi więc pytanie, czy notatki 
podawane przez zainteresow anych 
nie powinny być spraw dzane pod 
względem rzetelności historycznej ? 
Weźmy jeszcze jeden przykład. Przy 
gim nazjum  im. A. Wazówny, p row a
dzonym konspiracyjnie przez p. H e
lenę Bursche w latach okupacji (a 
częściowo pod szyldem szkoły galan- 
teryjno-konfekcyjnej przy ul. A l
berta), działała 39 drużyna h arcer
ska, wchodząca w skład hufca S tare 
Miasto. Drużynową była Alicja R a
domska, cytowana jako drużynow a 
Hufca Śródmieście. Nazwa hufca zo
stała zm ieniona jesienią 1942 r., a 
więc w chwili w ybuchu Pow stania 
była już od dwu la t n ieaktualna. Ta 
sam a uwaga dotyczy jeszcze i kilku 
innych nazwisk, nazwisk harcerek  
z 39 drużyny, których w książce po
w inno znaleźć się znacznie więcej. 
Może czas pozwoli uzupełnić tę listę 
w yjątkowo wartościowej grupy 
dziewcząt. Jednak, moim zdaniem, 
nie wolno o nich mówić inaczej jak 
w zestawieniu z nazwiskiem  p. H e
leny Bursche. Nie mogę pojąć, jak  
to się stało, że w wykazie zabrakło 
jej imienia, im ienia osoby, która 
prowadziła konspiracyjne gim na
zjum i była duchowym kierow nikiem  
drużyny harcerskiej, z k tórej potem

większość dziewcząt brała  udział w 
Pow staniu ?
Z dotkliwych braków, jakie zaw ie
ra lista osób, zauważyłam  przeocze
nie nazwiska Konstantego Potockie- 
go-seniora. W ymieniono K onstante
go Potockiego-juhiora, żołnierza AK 
(oddział Golski, a nie Goliki, obóz 
Sandbostel, a nie Sandbosten), a za
pom niano o jego ojcu, o człowieku, 
który dostarczał leki na P aw iak o- 
raz każdej przybyłej do jego apteki 
osobie kazał wydawać m ateriały  o- 
patrunkow e za darmo. Dużo m iej
sca, i słusznie, poświęcono np. ro 
dzinie Laube. Dlaczego zabrakło te 
go m iejsca dla śp. K. Potockiego? 
Nasuwa się więc pytanie, jakie n a 
leżało spełnić w arunki, aby dostać 
się na łam y książki?
Prawdopodobnie czwartego w rześnia 
1944 r. został częściowo zburzony 
dom przy ul. Szpitalnej róg G órskie
go. Pod jego gruzam i zginęło b a r
dzo wiele osób. Czy nie było wśród 
nich członków rodziny W edlów? (W 
domu tym  odbyło się we w rześniu 
nabożeństwo ewangelickie, czy nie 
w arto  by też kiedyś o tym  napisać?) 
N akład książki jest bardzo niski — 
2 500 egzemplarzy. Na pewno zain
teresu ją się nią nie tylko ew angeli
cy, ale również historycy i varsavia- 
niści, toteż szybko się rozejdzie. Mam 
nadzieję, że W ydawnictwo „Zwias
tu n ” podejm ie trud  drugiego w y
dania. Poza krytycznym i uwagami, 
k tóre tu  podałam, zgłaszam swój a k 
ces do w spółpracy przy nowym w y
daniu, współpracy, w którą pragnę 
zaangażować nie tylko swój wysiłek, 
ale i uczucie.

Aleksandra Sękowska

W c i e n i u  ś m i e r c i .  Praca zbiorowa pod 
red. ks. dr. Tadeusza W o j a k a .  War
szawa 1970, W ydawnictwo Zwiastun, s. 334.
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M Ł O D A  J E D N O T A

Na tle jednego z listów naszych Czytelników, „Trzynastka” — 
grupa młodych ludzi, szukająca nowych form dla wyrażenia nie
zmiennych Prawd — broni się przed dość popularnym zarzutem 
„sięgania rozumem po Boga”. Jak zwykle, zapraszamy wszystkich 
do wspólnej dyskusji.

C z y  rozum

Coraz częściej powtarzają się 
zarzuty, że w bardziej lub mniej 
bezpośredniej formie staramy 
się nawiązać do odwiecznych 
prób udowodnienia istnienia 
Boga na drodze logicznego my
ślenia. Znaleźć logiczny, wręcz 
matematyczny dowód na to, że 
jest Bóg — oto marzenia wielu 
pokoleń myślicieli, „uzdrawia- 
czy ludzkości”. Schemat ich ro
zumowania był prosty: etap 
pierwszy — wykazanie niezbi
cie, że światem rządzi Najwyż
sza Istota obdarzona cechami o- 
pisanymi w Biblii; etap drugi — 
dotarcie z tym dowodem do każ
dego człowieka, aby ten, pora
żony oczywistością przedstawio
nego rozumowania, przemienił 
się w stworzenie godne miana 
dziecięcia tej Istoty. Rozumo
wanie to zawiera, naszym zda
niem, dwa podstawowe błędy.
Po pierwsze, przecenia z d o l 
n o ś ć  ludzkiego rozumu, który
— mówiąc w ogromnym skrócie
— jest zbyt niedoskonały, by 
sformułować Doskonałość, a po 
drugie, przecenia z n a c z ę -  
n i e rozumu w ludzkim życiu.
Po prostu zbyt silnie rządzą na
mi instynkty, podświadomość, 
byśmy byli w stanie wyciągnąć 
zawsze konsekwentne wnioski z 
istniejącego stanu rzeczy. Jak 
trudno jest wyciągnąć logiczne 
wnioski np. z takiego pewnika, 
jak nieuchronność własnej 
śmierci. Jak trudno uwierzyć w 
to, co nam niewygodne. Kapi
talnie jest to ujęte w przypo
wieści o Łazarzu:

„Ponieważ Mojżesza i proroków 
nie słuchają, tedy, choćby też 
kto zmartwychwstał, nie uwie
rzą” (Łuk. 16:19-31).

Czy jednak oznacza to, że w 
odniesieniu do spraw wiary ma-

ożywia?

my rezygnować z użycia rozu
mu jako narzędzia?

Jeden z naszych Czytelników, 
pan Gustaw Janik, któremu 
bardzo dziękujemy za interesu
jące uwagi, pisze m. in. tak: 
„W Młodej Jednocie »Trzyna
stka« usiłuje przez rozumowa
nie trafić do Wiary, przed czym 
Pismo Święte ostrzega, bo ro
zumowanie sprowadza z drogi 
do żywej Wiary, natomiast 
prawdziwa Wiara prowadzi do 
zrozumienia nawet najwięk
szych tajemnic Bożych”. I koń
czy cytatem: „Duch to jest, któ
ry ożywia, ciało nic nie poma
ga” (Jan 6:63).

Naszym zdaniem powyższy za
rzut oparty jest w całości na 
nieporozumieniu. Zdając sobie 
sprawę z tego, jak powiedzie
liśmy na wstępie, że zdolności 
ludzkiego rozumu i jego znacze
nie w naszym życiu są poważ
nie ograniczone, staramy się go 
użyć do jednej tylko sprawy: do 
przetłumaczenia słów o Praw
dzie na język zrozumiały dla 
nas i dla naszych bliźnich. Bo 
nie wolno też zapominać o dru
giej części zdania zacytowanego 
przez pana Janika, a zapisanego 
w tymże wersecie: „Słowa, któ
re powiedziałem do was, są du
chem i żywotem” (Jan 6:63). A- 
postołowie, którzy te słowa po
nieśli w świat, zawsze i wszę
dzie na pierwszym miejscu sta
wiali to, by mówić w sposób 
zrozumiały: „...jeśli językiem 
zrozumiale nie przemówicie, 
jakże kto zrozumie, co się mó
wi? Na wiatr bowiem mówić bę
dziecie” pisze ap. Paweł (1 Kor. 
14:9). We wszystkich społe
czeństwach czy kulturach, do 
których dotarło Słowo, wszędzie 
było podawane w formie dla

nich zrozumiałej. Filip, głosząc 
Dobrą Nowinę dworzaninowi 
etiopskiej królowej, tłumaczył 
mu Księgi Izjasza, Paweł do 
Ateńczyków mówił o ich ołta
rzu wystawionym Nieznanemu 
Bogu.

Jaka jest nasza rola w świecie, 
w którym wiedza o Jezusie, 
wiedza o Dobrej Nowinie za
warta została w milionach ksią
żek, po które wystarczy sięgnąć 
ręką, w milionach haseł wypi
sanych na tablicach ogłoszenio
wych w najróżniejszych świąty
niach, obok których przechodzą 
codziennie miliony obojętnych 
ludzi?
Co jakiś czas prasa codzienna 
przynosi interesujące wyniki 
badań psychologów i socjolo
gów nad docieraniem różnego 
rodzaju informacji do poszcze
gólnych grup ludności. Zaska
kujące jest stwierdzenie, że po
cząwszy od pewnego poziomu, 
im jakaś informacja jest pow
szechniejsza, tym mniej ludzi ją 
„rejestruje” w swoich umy
słach. I tak np. co piąty oby
watel Włoch nie zna nazwiska 
swego prezydenta, choć jego 
portrety zdobią każde publicz
ne miejsce. Jakieś wnioski z 
tych faktów powinniśmy chyba 
wyciągnąć i my, którzy — ufni 
w tę samą „informację maso
wą” — uważamy, że słowa o 
Dobrej Nowinie dotarły już, 
przynajmniej w naszym otocze
niu, do wszystkich, że teraz już 
tylko działanie Ducha spowodu
je zaszczepienie tych słów do 
głębi serc. Właśnie my, jeśli 
chcemy być posłusznymi ucz
niami Pana, powinniśmy zna
leźć środki przełamujące znie
czulicę wywołaną informacją 
masową, znaleźć słowa, które 
dotrą do każdego. Wtedy wy
pełnimy nakaz współdziałania z 
Duchem, zawarty w ostatnich 
słowach Ewangeiii wg św. Ma
teusza: „Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody (...) 
ucząc je przestrzegać wszystkie
go, com wam przykazał. A oto 
jam jest z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata”.

„13”
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Przeczytałem w „Znakach Cza
su”, piśmie Adwentystów, arty
kuł ks. dr Emila Jelinka pt. 
„Nieśmiertelność duszy”. Arty
kuł ten jest bardzo wykorzysty
wany przez Adwentystów \y ce
lu pokazania, że i teologowie e- 
wangeliccy popierają ich naukę. 
Dlatego chciałbym wiedzieć, czy 
Kościół Ew.-Reformowany zga
dza się z treścią i taką nauką 
(skrót red.).

J. C.
Bielsko-Biała

*
* *

Przede wszystkim  chcielibyśmy w y
jaśnić spraw ę nie zw iązaną bezpo
średnio z P ana pytaniem , m ianow i
cie, że adw entyści w ykorzystu ją .ar
tykuł napisany przez ew angelickie
go teologa, aby wykazać, że ew an
gelicy popierają ich naukę.

Sądzimy, że nie można takich spraw  
rozpatryw ać z punktu  w idzenia po
pieran ia czy niepopierania czyichś 
tw ierdzeń. Jeśli istotnie ktoś z ad 
w entystów  postępuje w  opisany 
przez P ana sposób, to w ybiera dziw
ną m etodę argum entacji. Nonsensem 
byłoby na przykład twierdzić, że Ko
ściół rzym skokatolicki popiera naukę 
ewangelicką, ponieważ w prow adził 
litu rg ię w  języku narodow ym  i za le
ca czytanie P ism a Świętego, tak  jak  
to się dzieje w Kościele ew angelic
kim. P raw idłow e natom iast będzie 
tw ierdzenie, że obecnie katolicyzm  i 
ewangelicyzm zgadzają się co do te 
go, że nabożeństwo powinno odby
wać się w języku zrozum iałym  dla 
jego uczestników i że chrześcijanin 
pow inien czytać Pismo Święte.
A teraz, jak  to jest z n ieśm iertel
nością duszy?

W rozdziale VII Drugiej K onfesji 
Helweckiej znajdujem y stw ierdzenie, 
że człowiek składa się z dwu róż
nych substancji: z duszy nieśm iertel
nej i ze śm iertelnego ciała. A utor 
Konfesji, H enryk Bullinger, podzie
lał powszechnie wówczas panujące 
przekonanie o nieśm iertelności du 
szy. Słusznie jednak  nie napisał, że 
jest to nauka biblijna, lecz dosłow
nie: „My tw ierdzim y, że człowiek 
składa się...” itd.

Nas, ewangelików, obowiązuje n a 
czelna zasada, że podstawą w iary

jest Pismo Święte. Ono m a au to ry 
te t podstawowy, jego treść jest n ie
zmienna. N atom iast wszystkie inne 
sform ułow ania podlegają ocenie i 
w eryfikacji stosownie do naszej w ie
dzy i rozum ienia treści P ism a Św ię
tego. Pytam y więc, jak  ta  spraw a 
przedstaw ia się w św ietle nauki P i
sma Świętego.
Otóż okazuje się, że Nowy T esta
m ent nie rozpatru je wzajem nego sto
sunku życia i śm ierci na płaszczyź
nie nieśm iertelności duszy. Powsze
chnie panujące przekonanie o n ie
śm iertelności duszy zostało nam  
przekazane przez grecką doktrynę, 
zgodnie z k tórą ciało um iera, a dusza, 
uwolniona od ograniczeń ciała, da
lej żyje. N ieśm iertelność jest uw a
żana za szczególną cechę praw dzi
wie ludzkiego życia. Śm ierć w łaści
wie nie istnieje; to, co nazywam y 
śmiercią, jest tylko porzuceniem  zu
żytej powłoki cielesnej.
W Nowym Testam encie pojęcie n ie
śm iertelności (athanasia) w ystępuje 
zupełnie w yjątkow o (tylko 2 razy!) 
i odnosi się do Boga, k tóry  jedynie 
jest nieśm iertelny (I Tym. 6:16) oraz 
do zm artw ychw stania, do nowego 
ciała (I Kor. 15:53-54). Apostołowie 
by li św iadkam i am artwychwstam ia 
Jezusa, a nie zjaw iania się ducha po 
śmierci ciała.
B rak idei nieśm iertelności duszy w 
Nowym Testam encie nie oznacza, że 
śmierć sprow adza całkowite znisz
czenie bytu ludzkiego. Przeciwnie, 
w iara now otestam entow a głosi 
zm artw ychw stanie całego człowieka. 
Ten, kto zm artw ychw stanie, będzie 
tym  sam ym  człowiekiem, k tó ry  u- 
m arł (por. Łuk. 24:39, J a n  20:26 ns). 
Zbawienie przekształca stw orzenie 
Boże, wieczne życie m a m iejsce na

nowej ziem i (II P tr. 3:13) i w  nowym  
ciele (I Ko.r. 15:35 ns). Człowiek sam 
w  sobie n ie  posiada cechy n ieśm ier
telności, ponieważ, jaik wyżej w spo
mniano, ty lko  Bóg jest n ieśm iertel
ny, natom iast może przyjąć n ie 
śm iertelność jedynie jako  dar od B o
ga, k tó ry  C hrystusa wzbudził z m ar
tw ych i w raz z Chrystusem  przy 
wiedzie do nowego życia tych, k tó 
rzy zasnęli (por. I Tes. 4:14).

K w estię tę, tu ta j przedstaw ioną ty l
ko szkicowo, poruszymy nieco sze
rzej w dziale „Dla nieteologów”, 
gdzie zajm ujem y się om awianiem  za
sad w iary. Jest to spraw a zbyt po
ważna, aby ją  skwitować tą  krótką 
odpowiedzią.

Stały Czytelnik bielski. Otrzy
maliśmy od Pana interesujący 
list, adresowany do nas i do 
„Zwiastuna”. Chcielibyśmy je
go treść wykorzystać, ale nie 
możemy tego uczynić, gdyż list 
jest anonimowy. Prosimy więc 
o podanie nazwiska i adresu 
do wiadomości Redakcji. Przy 
okazji pragniemy poinformo
wać Czytelników, że nie wyko
rzystujemy korespondencji a- 
nonimowej. Niekiedy, jak w 
powyższym przypadku, chodzi 
o sprawy ważne i żal list wy
rzucić do kosza. Jeśli korespon
dent nie życzy sobie ujawnie
nia nazwiska w druku, stosuje
my się do tego życzenia i na
zwisko pozostaje w y ł ą c z n i e  
do wiadomości Redakcji.

APEL W SPRAWIE ZAMKU
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zwraca się 
z apelem do wszystkich członków Kościoła, aby poparli ofiarami 
odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Wzywamy na
szych współwyznawców, aby ofiary składali bezpośrednio pod 
adresem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królew
skiego w Warszawie, Warszawa, Plac Zamkowy 10. Konto ban
kowe: I Oddział Miejski PKO Warszawa, nr 1-9-122122. Nasi 
współwyznawcy i czytelnicy z zagranicy mogą wpłacać na konto: 
Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, E-100700 w Banku 
PeKaO SA.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
■  Sekcja Młodzieży przy  PRE zor
ganizowała rw W apienicy koło B iel
ska, w Ewangelickim  Domu Wypo
czynkowym „B etania”, konferencję 
na tem at „Słudzy Boga — sługami 
ludzi”. Przez dwa dni, 27 i 28 lutego, 
trw ały  narady  m łodych ludzi, re 
prezentujących Kościoły członkow
skie PRE, nad  'tematem, k tó ry  bę
dzie zajm ował przedstaw icieli Koś
ciołów europejskich w czasie kon
ferencji w N yborgu (Dania) na  p rze
łomie kw ietnia i m aja br. Zebrana 
w W apienicy młodzież w ysłuchała 
refera tu  inż. Krzysztofa B ednarczy
ka z K rakow a („Biblijne naśw ietle
nie tem atu ”), stud ium  biblijnego 
prowadzonego przez ks. M anfreda 
Uglorza ze Starego Bielska („Jak 
Jezus służył ludziom ”), inform acji na  
tem at konferencji w Nyborgu, p rzed
stawionej przez K arola Karskiego, 
oraz zagajenia dyskusji przez ks. 
Bogdana T randę z W arszawy n a  te 
m at „Słudzy Boga — sługam i ludzi; 
co to znaczy w  w arunkach  Kościoła 
diaspory”. W ydarzeniem  konferencji 
była w spólna W ieczerza Pańska w 
niedzielny poranek, do której przy
stąpili praw ie wszyscy uczestnicy.

■  26 lutego br. w  K rakow ie odbyło 
się posiedzenie Sekcji Ewangelizacji 
PRE pod przewodnictw em  inż.. K rzy
sztofa Bednarczyka. Zebrani omówi
li program  pracy Sekcji w  okresie 
trzyletniej kadencji, szczególną uw a
gę poświęcając planowanej w iosną 
naradzie ewangelizacyjnej. P rzedys
kutowano również spraw ę ekum e
nicznych ewangelizacji, k tóre pow in
ny być przeprowadzone przez w o
jewódzkie oddziały PRE, oraz udzia
łu prasy kościelnej w  akcji ew ange
lizacyjnej.

K Boiska R ada Ekum eniczna z za
dowoleniem  przyjęła do wiadomości 
decyzję o odbudowie Zam ku W ar
szawskiego i postanowiła przyłączyć 
się do ogólnonarodowej akcji rea li
zowania tego dzieła.
W komunikacie, w ydanym  po posie
dzeniu Prezydium  Polskiej Rady E- 
kum enicznej, które odbyło się 12 lu 
tego br., czytam y m. in .:
„...Zamek K rólew ski w  W arszawie, 
będący św iadkiem  chlubnych okre
sów ;i aktów  historii Polski, stanowi 
symbol niepodległości oraz trw ałości 
ku ltu ry  narodow ej, w której tw orze
niu brali i biorą udział Polacy w szy
stkich wyznań..
Polska Rada Ekumeniczna, po tw ier
dzając swą wolę przyczynienia się

do um acniania ogólnonarodowej 
więzi i odbudow y sym bolu te j jed 
ności — Zam ku W arszawskiego — 
przekazuje jednorazow o n a  ten  cel 
kw otę 50 000 zł”.

Równocześnie P rezydium  Polskiej 
R ady Ekum enicznej zwróciło się z 
apelem  do ośm iu Kościołów człon
kowskich o poparcie dzieła odbudo
w y Zam ku.

M D nia 23 lu tego  br. m iała m iejsce 
konferencja duchownych Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego w  P o l
sce, poświęcona problem om  ew ange
lizacji. W prowadzeniem  do narady  
była prelekcja ks. B. Trandy, zaw ie
ra jąca  szereg uw ag na tem at ew an
gelizacji jako środka wzm ocnienia i 
wzbogacenia naszego kościelnego ży
cia. Podkreślono, tu  znaczenie m od
litw y  w jej różnych formach, m od
litw y nie jako ucieczki od rzeczy
wistości, ale jak o  konkretnego środ 
ka działania. W tej ważnej pracy, 
jak ą  jest ewangelizacja, potrzebne 
są konkretne ustalenia : do kogo k ie
ru jem y nasze działanie, zakres p ra 
cy zakrojony n a  m iarę naszych sił 
i możliwości, dobre przygotowanie 
pom agające dać ludziom to, co im 
jest rzeczywiście potrzebne, planowo 
ograniczony i ściśle sprecyzowany 
cel działania, pozw alający osiągnąć 
zam ierzony skutek. W dyskusji po
święconej tym  problem om  zastana
w iano się nad  przygotow aniem  n a 
szej społeczności 'kościelnej do 
w spierania ew angelistów  m odlitw a
mi i pomocą duchową, podkreślano 
konieczność ustalenia platform y 
w yjścia i konkretnych  zagadnień 
w łaściw ych dla poszczególnych zbo
rów, co pozwoliłoby na w iększą sku 
teczność działania ew angelizacyjne
go — aby Jezus Chrystus stał się 
rzeczywistością w życiu naszej spo
łeczności. Postanowiono przeprow a
dzić w  roku  bieżącym ewangelizację 
w e w szystkich zborach Kościoła Re
form owanego w  form ie „Dni Koś
cioła”. Tem atem  jej będą słowa J e 
zusa: „Jam  jest droga, praw da i ży
w o t”. Zw racano też uwagę na po
głębienie tej pracy w  zborach, by 
ew angelizacja nie była ty lko  jedno
czy dw udniow ym  świętem, ale by 
jej duch trw ał dalej w zborze.. P od
kreślano konieczność w spierania te j 
akc ji przez wszystkie zbory Kościo
ła. Wiele uwagi poświęcono na kon
ferencji spraw om  bieżącym, po trze
bie podnoszenia kw alifikacji p ra 
cowników Kościoła, ro li praicy św iec
kich, w zm ocnieniu więzi, z diasporą,

ożywieniu kontaktów  między po
szczególnymi zborami.
Po południu zebrani duchowni spot
kali się z Konsystorzem  Kościoła. W 
spotkaniu tym  znalazły odbicie 
wszystkie problem y i bolączki po ru 
szane na konferencji.

I  W styczniu ukazał się kom uni
kat Polskiej Agencji Prasow ej o za
m ierzonym przekazaniu Kościołowi 
rzym skokatolickiem u m ienia n a  Zie
miach Zachodnich i Północnych. O- 
pinię ewangelicką poruszył fakt, że 
kom unikat nie wspom ina ani sło 
wem  o innych Kościołach, k tó re 
również korzystają z budynków, do
tychczas stanowiących własność 
Państw a.
Dowiadujem y się, że w  spraw ie te j 
Polska Rada Ekum eniczna o trzym a
ła pismo podpisane przez dyrektora 
Urzędu do Spraw  Wyznań, d r A lek
sandra Skarżyńskiego. In teresu jący  
nas fragm ent brzm i następująco: 
„...aktem praw nym , zgodnie z kon
sty tucyjną zasadą rów noupraw nienia 
wyznań, realizującym  decyzję władz 
państw owych w  tym  przedmiocie, 
zostaną objęte w szystkie kościoły i 
związki religijne, będące użytkow 
nikam i nieruchom ości kościelnych 
na tym  te ren ie”.

■  8 grudnia ub. r. zm arł w  Rzymie 
kard. Benno Gut, prefek t K ongrega
cji K ultu  Bożego. Kolegium kardy
nalskie liczy obecnie 126 członków.

■' Na polecenie papieża, sekretarz 
generalny Światowego Synodu B i
skupów, biskup W ładysław  Rubin 
(Polska) ogłosił oficjalną decyzję 
zwołania drugiego zgrom adzenia ge
neralnego Synodu Biskupów do Rzy
mu. Synod rozpocząć się m a 30 w rze
śnia 1971 r. Obrady poświęcone zo
staną dwum  zasadniczym proble
mom: służbie kapłańskiej i sp ra
wiedliwości społecznej w świecie. 
P unk t pierwszy, dotyczący działal
ności i sytuacji duchowieństwa, u- 
stalony został w w yniku decyzji s ta 
łego sekretaria tu  Synodu, w oparciu 
o postulaty zgłaszane przez b isku
pów i księży. Drugi tem at, podobno, 
w pisany został do porządku obrad 
pod w pływem  obserw acji dokona
nych przez P aw ła VI w podróży po 
Azji i Oceanii.
W Rzymie mówi się, że papież 
w strząśnięty sytuacją społeczeństwa 
w  tam tych regionach św iata, pragnie 
podjąć zasadniczą kam panię, m a ją
cą na celu czynne i aktyw ne w łącze
nie Kościoła do akcji zwalczania 
przejaw ów  wyzysku i niespraw ied
liwości.
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Wymienione wyżej zagadnienia bę
dą om awiane zarówno na sesji p le
narnej Synodu, jak  również w ko
m isjach przygotowujących m ateriał 
do dyskusji.
Podczas opracowyw ania schem atu 
dyskusji na Synod, będą wzięte pod 
uwagę sugestie przesłane przez kon
ferencje episkopatów, wnioski z o- 
b rad  S ekretariatu  Synodu (paździer
nik 1970 r.) oraz w yniki studiów  
nad kapłaństw em , przeprow adzo
nych przez m iędzynarodow ą K om i
sję Teologów.

■ W listopadzie ub. r. doszło do ko
lejnego ekumenicznego spotkania z 
adw entystam i dnia siódmego. W sie
dzibie Światowej Rady Kościołów, a 
następnie w  sem inarium  adw enty
stów k. Colonge w e Francji, spotkało 
się 12 przedstaw icieli Rady Ekum e
nicznej i 13 przedstaw icieli Kościoła 
adw entystów  z 9 krajów .

■ Od 6 do 10 grudnia ub. roku od
bywały się w Bari w e Włoszech roz
mowy przedstaw icieli Kościoła ka

tolickiego i rosyjskiego Kościoła p ra
wosławnego. Tem atem  rozmów było 
zagadnienie roli chrześcijanina w 
rozw ijającym  się społeczeństwie.

Spotkanie było kontynuacją rozmów 
prowadzonych poprzednio w Lenin
gradzie na tem at społecznej doktry
ny Kościoła katolickiego. Na czele 
delegacji praw osław nej sta ł m etro
polita Leningradu i Nowogrodu, abp 
Nikodem, a na czele delegacji kato
lickiej — o. H ieronim  Hamer, sekre
tarz Sekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan. W zakończeniu spotka
nia wziął również udział przew odni
czący tego Sekretariatu , kard. Jan  
W illebrands.

W  8 grudnia ub. r. w archikatedrze 
św. Jan a  Chrzciciela w W arszawie 
odbyła się uroczystość udzielenia 
sakry  biskupiej ks. dr Zbigniewowi 
K raszewskiem u, który został m iano
w any przez papieża sufraganem  a r 
chidiecezji w arszaw skiej. Nowy b i
skup jest rektorem  Wyższego Sem i
narium  Duchownego w W arszawie.

B Papież Paw eł VI wygłosił orę
dzie z okazji M iędzynarodowego 
Dnia Pokoju, który przypada na 1 
stycznia 1971 roku. S tw ierdził on, 
że „prawdziwy pokój m usi być o- 
party  na sprawiedliwości, poszano
w aniu godności osobistej człowieka, 
równości społecznej i b raterstw ie o- 
gólnoludzkim ”, W dalszym ciągu o- 
rędzia papież stw ierdził, że „na rzecz 
pokoju działa opinia publiczna w 
przekonaniu, że w ojna jest absur
dem, że nie rozw iązuje ona proble
mów i konfliktów  międzyludzkich. 
Rozwijające się stosunki m iędzyna
rodowe na wszystkich szczeblach 
sprzyjają pokojowi, a w ielkie insty

tucje o charakterze św iatowym  oka
zują się narzędziem  napraw dę opa
trznościowym ”. W zakończeniu orę
dzia papież apeluje przede w szyst
kim  do chrześcijan, tych braci w  
Chrystusie, którzy w zaangażowaniu 
na rzecz pokoju czerpią swą energię 
z Ewangelii, aby swym przykładem  
uczyli miłości Boga do ludzi i ludzi 
między sobą.

r

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet

„Nawe czasy — nowy człowiek”. Tak 
brzmiał w tym roku temat Świato
wego Dnia Modlitwy Kobiet, który 
połączył w  modlitwie i rozmyśla
niach miliony chrześcijanek na św ię
cie. Taki właśnie temat, wybrany i 
opracowany przez kobiety Gujany 
(dawna Gujana Brytyjska), jest od
biciem niepokojów, problemów, tęs
knot, poszukiwań i nadziei, które 
stają w  całej swej mocy przed czło
wiekiem, któremu przyszło żyć w  
dzisiejszych czasach, przed każdym  
człowiekiem, niezależnie od koloru 
jejjo skóry, płci, wieku czy szeroko
ści geograficznej pod którą mieszka. 
Taki szukający, błądzący, niespokoj
ny i tęskniący człowiek staje przed 
Bogiem i prosi o łaskę poznania sie 
bie samego dziś, w  czasach i warun
kach, w  jakich przyszło mu żyć; 
prosi o łaskę odnalezienia i pozna
nia Boga i Jego woli w tym właśnie 
drugim człowieku: pogardzanym, 
dyskryminowanym, głodującym, w y
stępnym i wyszydzanym; prosi o 
łaskę dojrzenia w  ludzkim gniewie, 
nędzy, występku i skardze — stałego 
dążenia do znalezienia Boga i tęs- 
sknoty za Nim; prosi o łaskę wyzwo

lenia z egoizmu, samozadowolenia i 
pychy chrześcijańskiej. Taki bowiem  
jest naikaiz i wola Najwyższego. 
„Rozerwać kajdany zła, rozwiązać 
więzy niewoli, wypuścić wolno uciś
nionych i wszelkie jarzmo przełamać. 
Dzielić swój chleib z głodnymi, wpro
wadzić w dom biednych tułaczy, na
giego przyodziać i nie odwrócić się 
od współziomków” (Izaj. 58:6-7).
Te słowa, tak aktualne w dzisiej
szych czasach, skierowane do 
wszystkich, niosą wierzącym pocie
chę i ufność: Bóg mówi do nas z 
miłością i pokazuje drogę, której 
szukamy! „Przyobleczcie miłość, któ
ra jest więzią doskonałą”. Ona jed
noczy wszystkich w Chrystusie, któ
ry jest wszystkim we wszystkich. 
Tylko w  takiej miłości możemy ko
chać odrzuconych, wzgardzonych, 
bluźnierców i szyderców. Tylko w 
takiej miłości będziemy mogli zoba
czyć i ich drogę jako drogę szuka
jących i tęskniących do Prawdy. 
Dzięki tej miłości pozbywamy się za
dowolenia z samych siebie i złudzeń, 
że możemy istnieć bez Najwyższego, 
że bez Niego każde ludzkie działanie 
będzie tylko pychą i przekleństwem.

Dzięki tej miłości nowy, odrodzony 
człowiek staje się w każdych warun
kach, czasie, miejscu i okolicznoś
ciach narzędziem Boga.
O taki dar łaski modliło się w Polsce, 
w dniu 5 marca, w iele chrześcijanek 
różnych wyznań, zgromadzonych na 
wspólnych nabożeństwach w wielu  
miejscach kraju. Nabożeństwa te od
bywały się u nas po raz dziewiąty. 
W Warszawie organizatorkami były 
kobiety z Kościoła prawosławnego. 
Dzięki ich staraniom, podczas nabo
żeństwa kilkakrotnie śpiewał chór 
prawosławny, wykonując w  staro
cerkiewnym języku piękne, stare 
pieśni kościelne. Liderką nabożeń
stwa była Wiera Sylwestrowicz. W y
głosiła ona również rozważanie bib
lijne. W zorganizowanym przez Ka
towicki Oddział PRE nabożeństwie 
w Bytomiu udział wzięło ok. 160 ko
biet. Ks. sen. A. Hauptman - prze
wodniczący Oddziału — powitał ze
branych i na zakończenie udzielił 
błogosławieństwa.
Otrzymaliśmy informacje, że podob
ne nabożeństwa zorganizowano we 
Wrocławiu, Poznaniu, w Łódzkiem, 
na Śląsku i Mazurach.
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