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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E 7

K o ś c i ó ł  c z y  d o m ?
W wiosenno-letnim okresie przypada wiele dni odświętnych, niecodzien
nych, radosnych. Maj rozpoczynamy świętem ludzi pracy, co praktycznie 
w naszym kraju oznacza — święto wszystkich dorolslych obywateli. W dwu
dziestym szóstym dniu tego miesiąca czcimy nasze Matki, a wkrótce potem  
— pierwszego czerwca — obchodzimy Dzień Dziecka.
Naszym zdaniem, z okazji Dnia Dziecka warto zwrócić uwagę Czytelników  
na kwestię wychowania chrześcijańskiego naszych dzieci.
Przed kilkoma laty pisaliśmy w „Jednocie” o wadze tego zagadnienia i pod
stawowych błędach popełnianych przez osoby za to wychowanie odpowie
dzialne. Od łat trwające spory, kto w zasadzie jest odpowiedzialny za w y
chowanie dziecka — szkoła czy dom — przenieść można spokojnie (w od
niesieniu do wychowania chrześcijańskiego) na grunt — Kościół czy 
dom?
Świeccy nauczyciele szkół niedzielnych, a także pastorzy udzielający lekcji 
religii i przygotowujący młodzież do konfirmacji, znają dobrze z autopsji 
sytuację, w której rodzice cały trud i ciężar tego wychowania przerzucają 
na ich barki. Przerzucają i ... mają za złe, że Kościół tak niewiele w tej 
dziedzinie czyni.
W praktyce oddziaływanie Kościoła sprowadza się do zaszczepienia w  
dziecku podstawowych zasad chrześcijaństwa, etyki, wiedzy biblijnej i hi
storii Kościoła. Do dyspozycji nauczycieli kościelnych pozostawiono dwie 
niedzielne godziny przedpołudniowe oraz godzinę lub dwie w  którymś z dni 
roboczych. Pozostały czas dzieci bądź młodzież dzielą między dom, szkołę 
i zajęcia dodatkowe (muzyka, sport, nauka języków, plastyka itp.). Już same 
proporcje czasowe w iele tu wyjaśniają, nawet gdy nie weźmiemy pod u- 
wagę sprawy „ciśnienia” środowiskowego.
W szkole niedzielnej lub na lekcjach religii dzieciom wszczepia się przede 
wszystkim uczucie miłości, przyjaźni i życzliwości do ich najbliższego śro
dowiska — rodziny, kolegów, znajomych — a także do wszystkich ludzi 
pokrzywdzonych, biednych, chorych, kalekich, samotnych, ludzi, którzy 
czekają na pomoc drugiego człowieka; uczy się też dzieci mądrej życzliwości 
i zrozumienia dla tzw. ludzi złych (np. łobuziaków z podwórka, alkoholików  
itd.). Użyto słów „mądrej życzliwości i zrozumienia”, gdyż Kościołowi chodzi 
o to, by dziecko poznawszy sam fakt istnienia zła (krzywdę, oszustwo, 
kłamstwo, kradzież itp.) umiało z jednej strony właściwie nań reagować, 
z drugiej zaś — nie uczyło się nienawiści i pogardy do człowieka, a także 
by nie zdobywało zbyt wygórowanego mniemania o sobie samym, jako 
o kimś lepszym, doskonalszym, szlachetniejszym. Jest to zadanie — z punktu 
widzenia dydaktyki — ogromnie trudne i bez pomocy domu — prawie 
niewykonalne. Niestety, w wielu przypadkach dom chrześcijański nie ułat
wia dzisiaj Kościołowi sprawy. Na przykład. Kościół uczy: „nie odpłacaj złem  
za zło”, a dom powiada: „zbił cię kolega z podwórka? to i ty mu przylej!”. 
Kościół uczy — „nie kradnij!”, a w  domu matka (najwyższy do pewnego mo
mentu autorytet w oczach dziecka) przepisuje na maszynie pracę zleconą, 
używając przebitki przyniesionej z biura. Na lekcji religii dziecko słyszy: 
„kochaj, nie powinieneś nienawidzieć swego wroga”, a w domu zdenerwo
wany ojciec woła: „Ja pokażę temu Ixsińskiemu tak, że mnie popamięta!”. 
Wychowanie chrześcijańskie powinno uczyć właściwych postaw życiowych, 
wskazywać kierunki postępowania (jak drogowskaz ustawiony na skrzyżo
waniu dróg), wdrażać cechy, które są odwrotnością cwaniactwa życiowego. 
W konfrontacji z codziennością jest to program maksimum, który nie ułat
wia życia człowiekowi, który zechce się konsekwentnie doń stosować.
Dziecko to wrażliwy instrument, który rejestruje każdy fałsz, każdą nie
konsekwencję i rozbieżność między słowami i czynami. Jakże łatwo jest 
ten instrument rozstroić nieodpowiedzialnym postępowaniem. Dlatego z o- 
kazji Dnia Dziecka wszystkim wychowawcom — w Kościele i w domu — 
życzymy, aby zechcieli zestroić swoje działanie wsłuchując się w dźwięk 
jednego, najważniejszego kamertonu: Słowa, którym przemawia do wierzą
cych ich Bóg.

Pośpiech nie jest sprzymierzeńcem 
człowieka. In teresujące wnioski, 
związane z w pływem  pośpiechu na 
decyzje m oralne w ynikają z za
mieszczonego na ostatniej stronie 
przeglądu prasy, mówiącego o ekspe
rym encie dokonanym  na wydziale 
teologii w Princeton (USA).
Powróćm y jednak na pierwsze stro
ny naszego zeszytu. Można by się za
stanaw iać nad w pływem  pośpiechu 
na wychowanie naszych dzieci, dla 
których nie mamy dość czasu. Za
gonieni codzienną pracą etatową, 
nadetatow ą, zebraniam i, obowiązka
mi społecznymi, dalekim i dojazdami, 
nagle odkrywam y skutki b raku cza
su dla dzieci, z reguły wtedy, gdy 
jest już za późno. N ierzadko szuka
my w innych w szkole, w  Kościele, 
na innych spychając obowiązki, k tó 
re należą przede w szystkim  do rodzi
ców. O w zajem nym  stosunku Kościo
ła i domu w procesie religijnego w y
chow ania dzieci piszemy w „Naszym 
zdaniu” na s. 2.
Kazanie pt. K ilka myśli o przyka
zaniach chrześcijańskich, na s. 3, w 
interesujący sposób om awia jedną z 
najbardziej kontrow ersyjnych wypo
wiedzi Jezusa: „Jeśli cię kto uderzy 
w praw y policzek, nadstaw  mu i le
w y”. W m odlitw ie na s. 4 dom inuje 
p y tan ie : dlaczego z takim  trudem  
przychodzi nam  spełnienie Twych 
słów? W arto zastanowić się, w  jakim  
stopniu pośpiech i tem po życia spły
cają naszą refleksję i oddalają nas 
od rzeczywistości, ukazyw anej przez 
Ewangelię.
Delegacja Polskiej Rady Ekum enicz
nej baw iła w NRF. Przewodniczący 
delegacji, ks. bp Jan  Niewieczerzał, 
pisze o wizycie na s. 5. Jest to p ierw 
sza część sprawozdania, którego dal
szy ciąg ukaże się w  następnym  ze
szycie.
Prezes Synodu Kościoła Reform ow a
nego przedstaw ia na s. 7 szkic 
zmian, jakie zachodzą w łonie Syno
du. Na s. 8 znajdą Czytelnicy infor
m ację na tem at W spólnoty łona, a 
w dziale „Dla nieteologów“ artykuł 
pt. W iara — jej przedm iot i treść 
(s. 10) oraz sylwetkę znanego teolo
ga, H elm uta G ollw itzera (s. 11). D ru
gi odcinek historii Nicky Cruza pub 
likujem y na s. 13, a recenzję książki 
A. Tokarczyka „Trzydzieści w yznań” 
na s. 14. Listy do Redakcji, Przegląd 
ekum eniczny i omówiony na wstępie 
dział Z prasy, zam ykają num er.

NASZA OKŁADKA:

Od lat trwające spory, kto w za
sadzie jest odpowiedzialny za 
wychowanie dziecka — szkoła 
czy dom — przenieść można 
spokojnie (w odniesieniu do 
wychowania chrześcijańskiego) 
na grunt — Kościół czy dom.
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Kilka myśli
o przykazaniach chrześcijańskich

„Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a je
śli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
A temu, który chce się z tobą procesować i zabrać ci sza
tę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł 
z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, który cię prosi, 
daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć,, nie odwra
caj się.

Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módl
cie się za tych, którzy was prześladują”.

Mar. 5:39—42.44

„Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złe
mu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, 
nadstaw mu i drugi...”. Czy te słowa Ewangelii 
mamy przyjąć jako przykazanie obowiązujące 
zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, z kim 
mamy do czynienia? Jeśli uderzył mnie przyja
ciel, który w chwilowej zapalczywości stracił pa
nowanie nad sobą, to będzie dla niego wstrzą
sem, gdy nadstawię drugi policzek. Ale jeżeli 
napadł mnie brutalnie bandyta, cóż osiągnę po
stępując według tego przykazania? Pomogę mu 
tylko.

„ A temu, który chce się z -tobą procesować i za
brać ci szatę, zostaw i płaszcz”. Jeżeli potrze
ba (bieda lub nędza) skłania bliźniego do wy
dzierania mi szaty, powinienem mu oddać za
pas swej odzieży. Ale jeżeli jest to działanie 
napastnicze, podyktowane chęcią zysku, ustęp
liwością swoją tylko zachęcę złoczyńcę do 
krzywdzenia innych, a przez to przyłożę ręki do 
szerzenia zła.

„A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim 
jedną milę, idź z nim i dwie”. A chociażby to 
przyjaciel przymuszał, powinienem zastanowić 
się, jaki ma w tym cel i jaki będzie skutek pój
ścia z nim przez drugą milę. Mam przecież obo
wiązki, a każda mila — to czasu wiele. Jeżeli 
więc zwierza mi się ze spraw ważnych i czeka 
rady, przejdę z nim te dwie mile; jeżeli jed
nak wyczuję, że kryje się za tym jakaś niejasna 
sprawa, w której moja obecność ma posłużyć 
co najmniej za alibi — oprę się przymuszeniu.

„Temu, który cię prosi, daj, a od tego, który chce 
od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się”. Ogrom
nie trudno jest się zdecydować na udzielenie 
pożyczki, gdy wiemy, że człowiek ów jest — 
powiedzmy — narkomanem lub alkoholikiem.

Jeżeli mamy zupełną pewność, że pożyczając 
pieniędzy utrwalamy go w nałogu, powinniśmy 
mieć węża w kieszeni. Oschła odmowa miałaby 
jednak w sobie coś z mściwości, przeto „nie od
wracaj się” od niego, lecz zajmij się nim. W ten 
sposób udzielisz mu pomocy, chociaż nie w ta
kiej formie, o jaką prosił.

Jakże trudno jest sterować własnym postępo
waniem na drodze życia, którą obstawiono dro
gowskazami tych przykazań. Tylko człowiek, 
który nie spotyka nikogo na swej drodze, może 
twierdzić, że przykazania te są proste, łatwe, 
oraz może się łudzić, że żyje z nimi w zgo
dzie. Ale człowiek taki albo spędza dni swe na 
odludziu, albo sam stał się odludkiem w -choćby 
największym mieście i nie raczy zauważać prze
chodniów. Nie podejrzewa nawet, że są do nie
go podobni.

Trzeba więc stale aktualizować przykazania, że
by je przystosować do potrzeb chwili. Bo czym
że jest przykazanie? Jedynie raz na zawsze wy
tyczonym k i e r u n k i e m  postępowania.

Codziennie spotykamy tłum ludzi. Tylko niewie
lu z nich zauważamy, nielicznym poświęcamy 
nieco więcej uwagi, a z najwyżej kilkunastoma 
liczymy się. Za bliskich uznajemy zaledwie kil
ka, może kilkanaście osób. Ale nawet wśród naj
bliższych dostrzegamy takie różnice, które unie
możliwiają nam sztywne zastosowanie prostych 
wskazań ewangelicznych. A cóż dopiero mówić 
o dalszych nam ludziach — znajomych z widze
nia, przechodniach ulicznych? Każda twarz to 
inna troska, inne radości, inne niechęci i sympa
tie, inne potrzeby i marzenia. Gdy mnie ktoś 
o coś prosi, jakże ocenię, czy mam mu -dać 
pierwszeństwo przed innymi? Czy setki innych 
nie oczekują pilnej pomocy? Staję oto przed ko-
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wiecznością wyboru: jak mam postąpić, żeby nie 
skrzywdzić? A przecież zasoby moje — nie tyl
ko pieniędzy, lecz także sił i czasu — są ograni
czone. Jak przy tym ustrzec się egoizmu, który 
tak łatwo usprawiedliwia mnie przed samym 
sobą ubóstwem własnym i ograniczonymi możli
wościami?

Im lepiej poznajemy świat, tym częściej stwier
dzamy, że jak nie ma dwóch podobnych liści 
na drzewie ani w lesie, tak nie ma na całym 
naszym świecie dwóch istot ludzkich zupełnie 
jednakowych. Każdy człowiek jest jakby odręb
ną formułą matematyczną: żeby ją zrozumieć, 
musimy rozszyfrować szereg niewiadomych. Po
mimo wszelkich podobieństw między jednostka
mi — każda z nich jest istnieniem niepowta
rzalnym. Każde przykazanie, w zestawieniu z 
jednostką, ma więc wartość względną.

Cóż wobec tego możemy uczynić? Czy w ogóle 
nie istnieje nic takiego, jak przykazanie chrze
ścijańskie? Czymże jest, w takim razie, chrze
ścijaństwo?

Jest takie jedno jedyne, wieczne, nie zmieniają
ce wartości przykazanie: n a k a z  m i ł o ś c i  
b l i ź n i e g o .  ,,Ja wam powiadam: Miłujcie 
nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują”.

Oto cała istota chrześcijaństwa. Jest to wymaga
nie bohaterstwa. Niechże każdy je spełnia na 
miarę duszy swojej, która będzie wzrastała, je
żeli zawsze, przy każdym rozstrzyganiu wątpli
wości, kierować się zechce miłością. Życie jest 
bogatsze, obfitsze i o wiele wspanialsze niż są
dzimy, a nasza rola, rola każdego z nas, jest 
w życiu ludzkości większa niż przypuszczamy. 
Każdym najdrobniejszym czynem komuś poma
gamy albo kogoś krzywdzimy, chociażby tym, 
że zaniechaliśmy czynu. Ciągle musimy roz
strzygać, ale najczęściej czynimy to odruchowo, 
nie wiedząc, co niszczymy, ani co wspieramy. 
Obyśmy umieli wybierać i działać świadomie!

Być chrześcijaninem, to znaczy mieć pełną świa
domość swojej odpowiedzialności za każdy czyn; 
a w dniu powszednim, na szerokiej drodze ży
cia, wśród tłumu przechodniów — mieć serce 
otwarte dla każdego i pilnie uważać, czy kto 
potrzebuje pomocy. Trudno jest żyć według 
przykazania miłości bliźniego. Nakazuje ono bo
wiem liczyć się z suwerennością drugiego czło
wieka i w pełni ją szanować. Bądźmy jednak 
wdzięczni Stwórcy, że postawił przed nami to 
trudne, ale jakże wspaniałe zadanie.

Oprać, na podstawie w ykładu (1933 r.) ks.
W. Kurnatowskiego, pastora zboru ew an
gelicko-reform owanego w Wilnie.

M i ł u j c i e  s i ę  w z a j e m n i  e...
Panie Jezu,
Zasłuchani w słowa Twoje,
przejęci, zapatrzeni i wzruszeni —
czujemy, jak poruszasz w nas to,
co najlepsze,
najgłębiej schowane,
jak ów skarb, którego należy strzec...
Ty ten skarb ujawniasz
i nakazujesz dzielić się nim z innymi. 
Tylko, dlaczego z takim trudem 
przychodzi nam spełnianie Twych słów? 
Czy zdarzyło się,
abyś kiedykolwiek zażądał rzeczy,
które przekraczałyby nasze możliwości...?
Dlaczego więc musisz zawisnąć na krzyżu,
aby przekonać nas,
że i tym razem prosisz tylko o to,
co jesteśmy w stanie spełnić?
Dlaczego Twoja Miłość 
tak nam umyka?
(A może to my przed nią uciekamy?)
Czemu brak w nas siły, 
by utrzymać bogactwo, 
jakim nas obdarzasz?
Dlaczego tak jesteśmy skłonni 
do taniego sentymentalizmu 
i krótkotrwałych wzruszeń, 
które nic nie mają wspólnego 
z Twoją Miłością?
Panie Jezu,
Czemu ta nasza miłość
jest taka nędzna, mała i przewrotna,
że nie potrafi kochać niczego i nikogo
poza samą sobą,
i nie starcza jej nawet Twój krzyż?
A Ty, mimo to, jeszcze nas kochasz!
Czy może istnieć człowiek, 
który w nagłym błysku poznania 
odkrywszy ten fakt, 
jeszcze by nie zrozumiał, 
dlaczego Ty, Panie, 
rzeczywiście zwyciężyłeś świat?!
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Ks. JAN NIEWIECZERZAL

W służbie porozumienia i pokoju

Delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej 
w Niemieckiej Republice Federalnej

Warszawa, kwiecień 1972

Na zaproszenie ks. Helmuta Hil
da, prezydenta Kościoła Ewan
gelickiego w Hessen-Nassau, 
przebywała w Niemieckiej Re
publice Federalnej w dniach 
11—20 kwietnia 1972 r. siedmio
osobowa delegacja Polskiej Ra
dy Ekumenicznej. W skład dele
gacji, której przewodniczącym 
był autor niniejszej notatki, 
wchodzili: ks. prof. dr Woldemar 
Gastpary, rektor Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej, ks. 
Ryszard Janik, proboszcz para
fii ewangelickiej w Jaworzu, ks. 
Adam Kuczma, zastępca gene
ralnego superintendenta Ko
ścioła Metodystycznego, ks. 
Zdzisław Pawlik, członek Komi
tetu Naczelnego Polskiego Ko
ścioła Chrześcijan Baptystów i 
zarazem sekretarz Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, p. mgr Barba
ra Enholc-Narzyńska, dyrektor 
Brytyjskiego i Zagranicznego 
Towarzystwa Biblijnego, An
drzej Wojtowicz, kierownik refe
ratu prasowego Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Wizyta przedsta
wicieli polskich Kościołów pro
testanckich zrzeszonych w PRE 
była rewizytą (delegacja Ko
ścioła Hessen-Nassau przeby
wała w Polsce od 31 maja do 8 
czerwca ub. roku).
Pobyt delegacji naszych Kościo
łów w NRF zasługuje na szersze 
omówienie. Przyczyny tego są 
różnorodne. Pomijając najwa
żniejszy (polityczny) moment 
dwustronnych stosunków mię
dzy Polską a NRF, interesującą 
sprawą będzie oddziaływanie e- 
kumeniczne na postawę prote
stantów zachodnio niemieckich 
oraz perspektywy pokojowej 
działalności Kościołów w obec
nej sytuacji w Europie.
Pobyt delegacji w NRF przypadł 
na okres gorącej dyskusji spo

łeczeństwa niemieckiego na te
mat ratyfikacji układów z Polską 
i Związkiem Radzieckim. Wia
domo, że podzieliła ona Niemcy 
Zachodnie na dwa przeciwstaw
ne obozy.
Wszystko to wskazuje, jak go
rąca jest temperatura nastrojów 
w tym kraju i jak ważne znacze
nie dla pokojowej przyszłości 
Europy ma postawa większości 
społeczeństwa NRF. Oby ta po
stawa zadokumentowała, że 
społeczeństwo zachodnionie- 
mieckie ipragnie wejść na nową 
drogę — pokojowego współ
kształtowania losów naszego 
kontynentu.
Mówiąc o obecnej sytuacji w 
Niemieckiej Republice Federal
nej, nie sposób uwolnić się od 
pewnych reminiscencji histo
rycznych, mających związek 
również i z rolą naszej delegacji 
w tym kraju. Nie muszę przy 
tym wspominać tego wszystkie
go, co zaistniało pomiędzy na
rodem polskim a niemieckim w

czasach ostatniej wojny. Każdy 
z nas bezpośrednio lub — je
śli chodzi o młodsze pokolenie 
— pośrednio zetknął się ze 
skutkami wojny, z nienawistną 
ideologią hitleryzmu i ze śmier
cionośnymi teoriami herrenvol- 
ku, skazującymi na wyniszcze
nie i zagładę setki milionów 
Słowian. O tych faktach nikt za
pomnieć nie może. Z tego 
względu nie jesteśmy w stanie 
obojętnie ustosunkowywać się 
do kierunku rozwoju — politycz
nego i społecznego — w NRF, 
nie możemy beztrosko przyglą
dać się temu, czy społeczeń
stwo NRF wybierze drogę po
koju, porozumienia i współpra
cy. Również jako chrześcijanie 
nie jesteśmy zwolnieni od obo
wiązku współkształtowania, w 
miarę naszych możliwości, ta
kich stosunków pomiędzy na
rodami, które przyczyniłyby się 
do zapewnienia bezpieczeń-
stwa, pokoju i wolności każde
mu człowiekowi.

Przewodniczący delegacji, ks. bp Jan Niewieczerzal wpisuje się do 
księgi pamiątkowej w kaplicy na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Obok: 
ks. rektor W. Gastpary, ks. Z. Pawlik, prezydent Hild.
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Delegacja Polskiej Rady Ekumenicz
nej została przyjęta przez burmistrza 
Frankfurtu, dr. Faya, w sali cesar
skiej ratusza

Gwoli historycznej prawdy trze
ba stwierdzić, że także w daw
nych Niemczech, w Trzeciej 
Rzeszy, w okresie nasilania się 
i szaleństwa terroru hitlerow
skiego byli ludzie, którzy ko
sztem wolności własnej, cierpie
nia czy też ucieczki z kraju — 
starali się zachować honor swe
go narodu. Kto wie, czy nie dzi
siaj właśnie należy uświadomić 
sobie fakt, że do zwycięstwa 
nad Trzecią Rzeszą przyczyniły 
się także tysiące tych Niemców, 
którzy w idei hitlerowskiej upa
trywali hańbę i poniżenie naro
du, a wraz z milionami uciemię
żonych i więzionych w obozach 
koncentracyjnych oczekiwali 
klęski koszmarnego systemu. 
Postawa i odwaga tych ludzi 
przyczyniły się przecież także 
do tego, że po klęsce Trzeciej 
Rzeszy Niemcy nie utraciły 
szansy na dalsze istnienie. Mam 
tu na myśli m. in. takich ludzi 
Kościoła Ewangelickiego, jak 
pastor Martin Niemóller, wielo
letni osobisty więzień Hitlera, 
czy też paistor Dietrich Bon- 
hoeffer, zabity w obozie w 
przeddzień wyzwolenia.

Wydaje się, że i dziś Niemcy 
Zachodnie przeżywają swą hi
storyczną próbę. Można wyczuć, 
że wielu, którzy zabierają głos 
w sprawie ratyfikacji, zdaje so
bie z tego sprawę. Wielu zwo
lenników ratyfikacji, wywodzą
cych się z Kościołów ewange
lickich, nawiązuje tutaj do pew
nych faktów z historii, faktów,

które wyjaśniają — politycznie a 
zarazem religijnie— ich posta
wę. Są to: 1) powstanie (jeszcze 
przed wojną) tzw. Kościoła Wy
znającego (Bekennende Kir- 
che), sprzeciwiającego się poli
tyce Hitlera; 2) tzw. Stuttgarckie 
Wyznanie Winy narodu niemiec
kiego z 1945 r.; 3) Memorandum 
w sprawie przesiedleńców, wy
dane przez Naczelną Radę Ko
ścioła Ewangelickiego w 1965 r., 
inicjujące nowe stosunki z Pol
ską.
Ostra debata ratyfikacyjna w 
Niemczech Zach. spowodowała 
konieczność określenia postaw 
zarówno przez poszczególnych 
obywateli, jak i Naczelną Radę 
Kościoła Ewangelickiego. Wy
dane w marcu br. oświadczenie 
Rady, choć w tonie swym wyra
żało wolę działania na rzecz po
jednania i postępu w sprawie 
porozumienia z Polską i ZSRR, 
nie wzywało wyraźnie do ratyfi
kowania układów. Takie stano
wisko spotkało się z krytyką 
wielu biskupów i duchownych 
ewangelickich oraz wybitnych 
działaczy świeckich, którzy nie
zależnie od wspomnianego aktu 
ogłosili w końcu marca specjal
ne oświadczenie w sprawie ko
nieczności ratyfikacji układów 
wschodnich, stwierdzając w 
nim, że układy stanowią wkład 
do sprawy pokoju. Pośród 25 
sygnatariuszy oświadczenia 
znajdują się takie nazwiska, jak 
np.: G. Heintze, K. Immer, E. Lo- 
hse, K. Scharf, Fr. Viering, J. 
Beckmann, E. Wilm oraz prezes

Synodu Ewangelickiego — prof. 
L. Raiser, prezydent Kirchenta- 
gu — dr H. Zähmt, prof. C. Wei
zsäcker oraz prezydent Kościo
ła Hessen-Naissau — ks. H. 
Hild.
W związku z tą sytuacją, w o- 
świadczeniu Polskiej Rady Eku
menicznej z dnia 7 kwietnia br. 
w sprawie ratyfikacji układów 
czytamy: „Kościoły w Polsce z 
dużym szacunkiem odnoszą się 
do wielu inicjatyw środowisk e- 
wangelickich podejmowanych 
ostatnio dla ratyfikacji układów. 
Z uznaniem wyrażają się o ini
cjatywie 25 czołowych osobi
stości protestanckich oraz 250 
pastorów wirtemberskich, którzy 
wypowiedzieli się publicznie za 
ratyfikacją (...) Kościoły w Pol
sce mają nadzieję, że Kościoły 
ewangelickie w NRF pójdą da
lej drogą pojednania i wniosą 
swój wkład w dzieło normaliza
cji, popierając ratyfikację ukła
dów jako niezbędny krok dla no
wej przyszłości, opartej na wza
jemnym zrozumieniu i poszano
waniu. Wierzą, że nie powtórzą 
się smutne karty w historii Ko
ścioła chrześcijańskiego, kiedy 
to w trudnych sytuacjach unikał 
on zajmowania stanowiska” . 
Słowa oświadczenia, mówiące o 
tym, że nasze Kościoły mają na
dzieję, iż Kościoły ewangelickie 
w NRF pójdą dalej drogą po
jednania i że wniosą swój wkład 
w dzieło normalizacji — oparte 
są na fakcie, że w NRF jest 
spora liczba ewangelików prze
świadczonych o słuszności ta-
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Od lewej: prezydent Kościoła 
Hessen-Nassau, ks. H. Hild, bp Jan 
Niewieczerzał, ks. Martin Niemöller

kiego stanowiska. Od wielu już 
lat grupy te starają się nawią
zywać kontakty z Polską i pol
skimi chrześcijanami. Każdego 
roku setki młodych ewangeli
ków z NRF odwiedzają Polską 
Radę Ekumeniczną i zaznaja
miają się z życiem naszych Ko
ściołów, z przeżyciami Polaków 
w czasie okupacji oraz utwier
dzają się w woli działania na 
rzecz porozumienia z naszym 
krajem. W obecnej sytuacji Pol

ska Rada Ekumeniczna ma — 
zwłaszcza w tym zakresie — du
żą rolę do spełnienia, rolę in
strumentu na rzecz pokoju po
między ludźmi znajdującymi się 
jeszcze tak niedawno po dwóch 
stronach barykady. Jest to zre
sztą rola właściwa w służbie Pa
nu Kościoła, który powiedział: 
„Błogosławieni są pokój czynią
cy...” . W zrozumieniu wagi i zna
czenia zbliżenia pomiędzy Pol
ską a NRF Kościoły nasze

nie ograniczają się do owych 
spotkań nieoficjalnych, a niekie
dy i nieprzewidzianych. Od pew
nego czasu nawiązane zostały 
oficjalne kontakty.
Jednym z Kościołów w NRF, 
który w zdecydowanej swej 
większości opowiada się za nor
malizacją stosunków NRF z Pol
ską, jest Kościół Ewangelicki w 
Hessen-Nassau z prezydentem 
H. Hildem na czele.
(Dokończenie w następnym numerze)

JAN SKIERSKI

O  S y n o d z i e  K o ś c i o ł a  E w a n g e l i c k o - R e f o r m o w a n e g o
s ł ó w  k i l k a

Słowo „synod” — z łacińskiego 
synodus, natomiast z greckiego 
synodos — oznacza zejście się 
razem, zebranie. I właśnie w ta
kim znaczeniu jest używane 
również w Kościele Ewangelic
ko-Reformowanym. Jak wiado
mo, i jak zapisane jest to w Pra
wie Wewnętrznym naszego Ko
ścioła, jego ustrój jest właśnie 
synodalno-prezbiterialny, to 
znaczy, że wszystkie sprawy 
Kościoła, tak pod względem re
ligijnym jak i administracyj
nym, pozostają we władzy Sy
nodu, który jako swój organ 
wykonawczy wybiera Zgroma
dzenie Starszych (Konsystorz) z 
osób duchownych i świeckich 
złożone. Dodajmy jeszcze, że

uchwały Synodu są wiążące dla 
wszystkich jednostek organiza
cyjnych Kościoła oraz ich orga
nów i członków.
Z tego, co zostało powiedziane, 
widać jasno, że znaczenie Syno
du w naszym życiu kościelnym 
jest ogromne i warto wobec tego 
zastanowić się nad jego pracą. 
Przez lata praca Synodu ujęta 
została w pewne normy i reguły, 
które pozwoliły na sprawniejsze 
przygotowanie sesji synodalnej 
i właściwy jej przebieg. W od
różnieniu od lat międzywojen
nych nastąpiła zasadnicza zmia
na w strukturze władz synodal
nych. Dawniej Synod każdora
zowo wybierał na czas trwania 
sesji Prezesa Synodu oraz Se

kretariat. Obecnie — zarówno 
Prezes, jak i Sekretariat — wy
bierani są na trzyletnią kaden
cję. Pozwala to sprawniej prze
prowadzić wiele czynności 
przedsynodalnych oraz umożli
wia zwoływanie nadzwyczaj
nych sesji synodalnych, jeśli 
zajdzie taka potrzeba w okresie 
między dwoma normalnymi 
sesjami. I zasadniczo na tym ro
la zarówno Prezesa Synodu, jak 
i Sekretariatu kończy się.
Były głosy i sugestie, aby stan 
ten zmienić, ale z uwagi na 
specyficzny charakter tego or
ganu wydaje się, że nie jest to 
możliwe. Natomiast nie ulega 
wątpliwości, że Prezes Synodu 
i Sekretariat mają obowiązek
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ciągłego udoskonalania przebie
gu samej sesji synodalnej. W 
warunkach powojennych, kiedy 
życie nasze było jeszcze bardzo 
dalekie od normy, na synodach 
trzeba było załatwiać palące dla 
Kościoła sprawy, które wyma
gały obecności przedstawicieli 
wszystkich zborów. Dlatego też 
na sesjach synodalnych przewa
żnie mówiło się o sprawach ad
ministracyjnych, życiowych, 
sprawach regulujących tryb ży
cia w Kościele, porządkujących 
i kodyfikujących nasze prawa i 
regulaminy. Mniej natomiast 
było czasu na rozpatrywanie za
gadnień czysto religijnych, a 
więc zasadniczych dla życia Ko
ścioła. Praktyka ostatnich lat 
idzie w tym kierunku, aby w 
dość skondensowanym progra
mie sesji synodalnej wygospo
darować maksimum czasu na 
oprawy najważniejsze, religijne, 
natomiast bardziej peryferyjnie 
traktować sprawy formalno-ad- 
ministracyjne. Dopiero od kil

kunastu lat wprowadzono do 
programu sesji synodalnej spe
cjalny referat, naświetlający 
dokładnie i wyczerpująco jakiś 
ważny problem, odnoszący się 
do naszego Kościoła, bądź też 
bardziej ogólny.
Ostatni Synod (1971) zobowiązał 
Konsystorz do zastanowienia się 
nad dalszym usprawnieniem 
przebiegu sesji synodalnej i dal
szym ograniczeniem spraw 
mniej ważnych. Konsystorz po
wołał w tym celu specjalną ko
misję, która przedstawiła już 
swoje wnioski. Najogólniej 
rzecz biorąc, idą one w tym kie
runku, aby z programu sesji sy
nodalnej wyeliminować te pun
kty, które zasadniczo nic nowe
go ani konstruktywnego nie 
wnoszą, a które można by zała
twić w okresie przedsynodal- 
nym. Przede wszystkim mam tu 
na myśli sprawozdania, które z 
reguły zajmują bardzo wiele 
czasu, a które mogłyby być 
przesłane do zborów przed Sy

nodem, tak aby wszyscy delega
ci mieli możność zapoznania się 
z nimi. Potem na Synodzie refe
rent ograniczyłby się tylko do 
podania głównych tez sprawoz
dania. Komisja uznała również 
za konieczne wprowadzenie no
wego punktu obrad, a mianowi
cie sprawozdania poszczegól
nych zborów z ich życia wew
nętrznego. W ten sposób syno
du jący mieliby pełniejszy obraz 
pracy w całym Kościele. 
Komisja uznała również, że na
leży powołać dwie komisje in- 
tersynodalne. Jedną, która zaję
łaby się przygotowaniem re
feratu synodalnego, oraz drugą, 
która w okresie pomiędzy syno
dami zajmowałaby się sprawa
mi wydawnictw i publikacji. 
Wydaje się, że te — drobne zre
sztą — zmiany, dadzą możność 
bardziej wnikliwego zajęcia się 
w czasie sesji synodalnej spra
wami zasadniczymi dla naszego 
Kościoła — sprawami religij
nymi.

BOGUSŁAW JEZNACH

L u d z i e  z  w y s p y  ł o n a
Oddziaływanie apostolskie na innych jest do
piero wówczas skuteczne, gdy kryje się za nim 
autentycznie przeżyta treść przekazywanej 
innym Ewangelii. Owo przeżycie staje się moż
liwe przede wszystkim, gdy przebywając w 
ewangelicznie zorientowanej wspólnocie może
my na miejscu sprawdzić i zastosować wartość 
naszego apostołowania od najwcześniejszego 
stadium jego rozwoju. Okazuje się wówczas, że 
to, co w tym zakresie czynią od stuleci katoli
ckie zgromadzenia zakonne, znajduje swój od
powiednik w wielu protestanckich formacjach 
wspólnotowych, przybierających — zwłaszcza 
ostatnio — postać zrzeszeń o charakterze ewan- 
geliczno-apostolskim. Motywem przewodnim 
ich intencji pozostaje zasada wyrażona w wy
mownym tytule książki Lidii Praeger, wydanej 
w 1959 r.: ,,Być wolnym dla Boga i ludzi”, po
święconej współczesnym ewangelickim zrzesze
niom męskim i żeńskim, noszącym charakter za
konów.
Koncepcja wspólnot nieobca była wszakże refor
matorom, a i praktyka Kościołów reformacyj- 
nych zna wcale nierzadkie przypadki realizacji 
tych idei, mimo iż rozmiarami i formą organiza
cyjną ustępowały one w zasadzie zakonom ka
tolickim, co znowu łatwo wytłumaczyć odmien
ną w obu omawianych przypadkach strukturą 
pryncypialnych zasad organizacyjnych.
Guenter Krueger, w książce ,,Lebensformen 
christlicher Gemeinschaften”, omawia formy

życia wspólnot chrześcijańskich i analizuje ich 
specyficzne cechy na przykładach dwu wspól
not ewangelickich. Jedną z nich jest Łona  
C o m m u n i t y ,  szkocka wspólnota biorą
ca nazwę od swej siedziby na wyspie łona, po
łożonej u zachodnich wybrzeży Wielkiej Bryta
nii. Jej dzieje datują się od roku 1938, kiedy 
to dr MacLeod, proboszcz parafii w jednej z 
przemysłowych dzielnic Glasgow, doszedł do 
wniosku, że konwencjonalny ustrój i styl pracy 
w zborze okazują się mało skuteczne w konfron
tacji z realnymi warunkami życia robotników 
wielkoprzemysłowych w dobie ówczesnej depre
sji gospodarczej i materialnego zagrożenia bez
robociem. Zdaniem MacLeoda, Kościół wyma
gał radykalnej reformy, a ta z kolei musiała 
być poprzedzona eksperymentami. W praktyce 
oznaczało to, że potrzebna byłaby grupa ludzi 
gotowych taki eksperyment na sobie przepro
wadzić i podjąć wszelkie związane z tym ryzy
ko. Ludzi, którzy wytyczyliby nową drogę po
stępowania. Swoją koncepcję MacLeod oparł na 
następuj ących przeświadczeniach:
1) W środowisku wielkoprzemysłowym drogę 

odnowy życia z wiary mogą odnaleźć tylko 
ludzie, którzy wspólnie pracują i żyją.

2) Dzięki wspólnemu życiu i pracy, inspirowa
nej przez Ewangelię, otwierają się te wymia
ry, które przez samą tylko dyskusję i reflek- 
się nie byłyby dostępne.
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3) Oddziaływanie Kościoła w społeczeństwie 
wielkoprzemysłowym jest uzależnione od 
bezpośredniej łączności, w jakiej będą ze so
bą pozostawali robotnicy i ich duszpasterze.

Wychodząc z powyższych założeń, grupa naj
bliższych współpracowników pastora MacLeoda 
rozpoczęła odbudowę zrujnowanego opactwa na 
wyspie łona. Odbudowa klasztoru stała się w 
ten sposób pierwszą wspólną pracą robotników 
i duchownych — pionierów przyszłej wspólno
ty. Wybór miejsca nie był przypadkowy, łona 
była ongiś znakomitym ośrodkiem zachodniej 
kultury chrześcijańskiej. Teraz więc jej chlub
ne tradycje — celtyckie, rzymskie i protestan
ckie — miały wytworzyć nową jedność, szcze
gólnie akcentującą wymogi teraźniejszości, a 
wyspa ponownie miała się stać ośrodkiem 
aktywnego życia chrześcijańskiego. Korzystne 
też było odosobnienie wyspy, sprzyjające skon
centrowaniu się na wspólnym życiu i pracy, sta
łej wymianie poglądów i na Słowie Bożym. 
Pokonując liczne trudności, wspólnota stopnio
wo się rozrastała, by zyskać wreszcie poważne 
znaczenie w ramach Kościoła szkockiego i stać 
się modelem awangardowym jego duszpaster
skiej praktyki. Obecnie liczy 150 członków peł
noprawnych, 700 członków dokooptowanych 
7000 zarejestrowanych sympatyków, w tym 
wielu szkockich pastorów realizujących w 
swych gminach doświadczenia zdobyte we 
wspólnocie.
Od klasycznych zakonów i organizacji tego typu 
w historii Kościoła, zwłaszcza rzymskokatoli
ckiego, łona różni się tym, że od swoich człon
ków nie wymaga ani bezżeństwa, ani wyzbycia 
się majątku, ani też życia w zamkniętej wspól
nocie klasztornej. Jednakże — choć większość 
członków wspólnoty żyje w małżeństwie, wyko
nuje własny zawód oraz samodzielnie rozporzą
dza swą własnością (co pozornie stawia ich w 
sytuacji większości współczesnych ludzi) — w 
istocie przestrzegają oni szeregu zobowiązań, 
które klasyfikują ich jako swoiste zgromadze
nie zakonne. Na przykład, krąg członków pełno
prawnych jest zobowiązany do okresowego po
bytu na łona i udziału w pracach zespołowych. 
Dotyczy to zwłaszcza kandydatów, którzy w ro
li np. pomocników murarzy lub malarzy poko
jowych odbywają kilkumiesięczny nowicjat. Pa- 
storzy-no wic jusze przekonują się tu, że auten
tyczne życie z prawdą Ewangelii jest nie tyle 
kwestią intelektualnych studiów, ile raczej oso
bistych kontaktów z człowiekiem pracy. W ten 
sposób każdy nowy krąg członków, o który po
szerza się wspólnota, powtarza pionierskie do
świadczenia jej założycieli. Dla wszystkich zaś 
łona stanowi miejsce szkolenia, eksperymentu 
i inspiracji — ognisko domowe i bazę, do której 
chętnie powracają. Nie jest jednak miejscem ich 
codziennej pracy.

Regulamin wspólnoty wymaga od każdego z 
członków:
1) codziennej półgodzinnej lektury Biblii i mod

litwy,
2) odpowiedniego zużytkowania czasu,
3) odpowiedniego gospodarowania pieniędzmi.

Ostatni punkt regulaminu dotyczy szczególnej 
formy osobistej dyscypliny ekonomicznej, do
skonalonej w toku nieustannych konfrontacji 
doświadczeń między członkami wspólnoty. Usta
lono przy tym, że każdy członek wniesie 5 proc. 
dochodów osobistych do kasy wspólnoty, a dal
sze 5 proc. rozdysponuje sam na dowolne cele 
charytatywne lub akcje kościelne. Obowiązki 
w zakresie racjonalnego zużytkowania czasu 
i pieniędzy są próbą wypracowania takich norm 
praktycznych, które byłyby do przyjęcia przez 
każdego chrześcijanina i nie kolidowały z jego 
zobowiązaniami wobec rodziny, z pracą zawo
dową itd. „Praktycznym sprawdzianem naszej 
wiary jest sposób, w jaki gospodarujemy czasem 
i pieniędzmi” — brzmi dewiza członków wspól
noty łona.
Zebrania wspólnoty odbywają się zimą co mie
siąc w Glasgow lub w terenowych lokalach sek
cyjnych, a raz do roku — w czerwcu — na wy
spie łona, i obowiązują wszystkich członków 
wspólnoty. Oprócz spraw wewnętrznych Iony, 
omawia się na nich węzłowe problemy Kościo
ła i świata.
Działalność misyjną członkowie wspólnoty rea
lizują nie tylko w wąskim kręgu swych znajo
mych i przyjaciół domu. Czternastu z nich pra
cuje już w krajach tzw. Trzeciego Świata — ja
ko technicy, duchowni, nauczyciele i lekarze. 
W działalności wspólnoty nie braknie też miej
sca na nabożeństwa, pracę z młodzieżą, opiekę 
nad chorymi i pracę w przemyśle, mającą na 
celu zbliżenie do środowisk robotniczye 
Wspólnota z upodobaniem stosuje system kolo 
nii i obozów letnich dla młodzieży oraz sezono
wych zjazdów rekolekcyjnych, w których udział 
biorą zainteresowane grupy środowiskowe. Cie
kawą instytucją jest też dom klubowy wspól
noty w Glasgow, będący ulubionym miejscem 
spotkań i zajęć rozrywkowych. Działają tu róż
ne kółka zainteresowań, odbywają się kursy do
kształcania religijnego, mieści się biblioteka, sa
le dyskusyjne i sale sekcji klubowych. Jest tez 
i młodzieżowy „Club 214” z sekcjami: teatralną, 
dyskusyjną, lektury Biblii, sportową, gier zespo
łowych i, wreszcie, sekcją wspólnej pracy. Mi
łym zwyczajem domu klubowego stały się 
„Lunch-Time-Talks”, czyli codzienne popołud
niowe dwudziestominutówki, podczas których 
udziela się informacji o najważniejszych wyda
rzeniach dnia. Regularnie odbywają się też spot
kania poświęcone szczegółowej lekturze prasy 
i omawianiu problematyki światowej. W tej 
ostatniej dziedzinie wspólnota ma swój wkład 
— comiesięczny organ informacyjny „The łona 
News”.
Z każdym rokiem wzrasta popularność wspólno
ty łona i zwiększa się zasięg jej oddziaływania. 
Przybywa naśladowców w świecie ewangeli
ckim, co zdaje się potwierdzać ogromne zapo
trzebowanie społeczne na takie wartości, które 
pozwalają człowiekowi wykryć w anonimowym, 
i tak obecnie wyalienowanym świacie, możli
wość realizowania ideału służby Bożej oraz od
naleźć własne miejsce w życiu społeczeństwa. 
Miejsce, które pozwoli nam najsensowniej wy
korzystać tajemniczy dar Boży — nasze życie.
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W i a r a  —  j e j  p r z e d m i o t  i t r e ś ć
Odpowiadając na pytanie, czym 
jest prawdziwa wiara, Kate
chizm Heidelberski kładzie na
cisk na fakt, że jest ona świado
mością i ufnością.
Teologia późniejsza, poreforma- 
cyjna, nie zawsze tak ściśle de
finiowała pojęcie wary. Niekie
dy kładziono akcent na świado
mości, kiedy indziej preferowa
no ufność. W pierwszym przy
padku dochodziło do intelektua- 
lizmu, dogmatyzmu i doktry
nerstwa, to znaczy do ortodoksji 
chłodnej, martwej, bez kontaktu 
z życiem. Ten fakt tłumaczy u- 
przedzenia niektórych ludzi do 
jakiegokolwiek opracowywania 
nauki chrześcijańskiej: boją się 
oni, by nie stała się ona czystą 
spekulacją, prostą grą umysłu, 
zamiast wyznaniem wiary skła
danym przez ludzi. W innych 
okresach, właśnie na zasadzie 
reakcji przeciwko tendencjom 
intelektualistycznym, nie chcia
no mówić o wierze-świadomo- 
ści, by zachować jedynie wiarę- 
-ufność. Ponieważ jednak uf
ność owa nie łączyła się już z 
niczym, skończyło się na bardzo 
mętnym sentymentalizmie, na 
mistyce, na chrześcijaństwie 
całkowicie wewnętrznym, na 
pobożności w pełni indywidual
nej, która w końcu nie miała 
większego kontaktu ze światem 
niż intelektualizm, którego 
chciano uniknąć.
Reformatorzy dokładnie okre
ślili stosunek, jaki powinien 
istnieć w wierze pomiędzy świa
domością a ufnością. Kalwin po
wiedział: „Jest to mocna i pew
na świadomość dobrej woli Boga 
względem nas; ona to, mając 
swe źródło w bezinteresownej 
obietnicy danej nam w Jezusie 
Chrystusie, została objawiona 
naszemu rozumieniu i zapieczę
towana w naszym sercu przez 
Ducha Świętego
W odpowiedzi, której człowiek 
udziela Bogu na wybranie, za
angażowana jest cała jego isto
ta: umysł, dusza, serce i wola, 
wszystko, co pozwala uchwycić 
fakt wyzwolenia przez Boga.

Wiara ewangeliczna nie jest ja
kąkolwiek wiarą: jej przedmiot 
jest określony przez objawienie. 
Człowiek, powołany do wiary 
przez głoszenie Ewangelii 
(Rzym. 10:17), musi odwoływać 
się do świadectwa Pisma, aby 
wiedzieć, w co ma wierzyć o 
Bogu, który do niego przycho
dzi. Nie mogłaby istnieć ,praw
dziwa wiara” bez badania, bez 
poszukiwania Boga, który sam 
daje o sobie świadectwo w 
swym objawieniu. Odpowiedzią 
człowieka powołanego do wiary 
powinno być zawsze badanie 
świadectwa Pisma. Jedynie pod 
tym warunkiem możemy poznać 
Boga.
Po to jednak, aby to poznanie 
pochłonęło całego człowieka, 
aby go zachęcało do dalszego 
badania i zgłębiania pełnej tre
ści i praktycznego zastosowania 
objawienia, Duch Święty musi 
dać człowiekowi pewność, że 
dzieło Boże dotyczy go osobi
ście. Duch Święty mówi mi, że 
chodzi tutaj o m o j e  pojed
nanie z Bogiem, o m o j e  
wyzwolenie. Wiara staje się 
wówczas ufnością serca i pro
wadzi nas we wszystkich oko
licznościach życia.
Dodajmy, że owo poznanie oso
biste dzieła Bożego w Jezusie 
Chrystusie — nie izoluje czło
wieka, nie oddziela go od in
nych, nie zamyka w egoistycz
nym zadowoleniu z posiadanego 
przywileju. Przeciwnie, skłania 
do uznania, że wokół istnieją 
inni ludzie, którym dano to 
samo objawienie. Tam, gdzie 
jest wyznawana prawdziwa 
wiara jako poznanie dzieła Bo
żego w Jezusie Chrystusie i jako 
ufność otrzymana od Ducha 
Świętego — tam gromadzi się 
prawdziwy Kościół. Nie jest 
ważna ani liczba tych, którzy go 
tworzą, ani ich kultura, ani po
ziom umysłowy, ani pozycja 
społeczna. Liczy się tylko jedna 
rzecz, to mianowicie, że wiarę 
swoją kierują ku Bogu, który 
daje się poznać w Ewangelii. 
Społeczność wierzących staje

się wówczas ,,światłem świata”. 
Kościół może się zajmować wie
lu sprawami, ale jeżeli nie jest 
— przede wszystkim — miej
scem, gdzie panuje wszechwład
nie Jezus Chrystus przez swe 
Słowo i Ducha, to całe jego 
świadectwo staje się jałowe, a 
ludzie cierpią z jego winy głód 
poznania sprawiedliwości Bo
żej.
Nie możemy wierzyć jakkol
wiek i w cokolwiek. Wyznanie 
wiary określa, w co Kościół po
winien wierzyć zgodnie z Ewan
gelią, a zarazem, w co nie po
winien wierzyć, aby natych
miast nie przestać być Kościo
łem Jezusa Chrystusa. 
Wierzymy tylko w to, co Bóg 
sam nam mówi o sobie. „Uwol
niona od kategorii czysto ro
zumowych, wiara jest ściśle 
związana z kategoriami obja
wienia” (Jean de Saussure). 
Prawdziwe wyznanie wiary nie 
usiłuje zamknąć Boga w for
mułkach, przeciwnie — od
zwierciedla całą Jego wolność. 
Bóg-Duch Święty nigdy nie jest 
ograniczony. To my jesteśmy 
ograniczeni świadectwem Jego 
objawienia.
Apostolskie Wyznanie Wiary 
jest dokumentem, którego re
dakcję można umiejscowić na 
przełomie III i IV wieku. Tekst 
nie został ustalony przez sa
mych apostołów, lecz przez Ko
ściół wierny ich nauce. Wyraz 
,,symbol” oznaczał niegdyś 
„sztandar”. Każdy legion rzym
ski posiadał swój własny sztan
dar. Gdy żołnierz zagubił się w 
zamęcie walki, wiedział, gdzie 
odnaleźć swą jednostkę i nie był 
narażony na to, że przez pomył
kę znajdzie się w obozie nie
przyjacielskim.
Do dzisiaj Apostolskie Wyzna
nie Wiary trwa ponad zmienia
jącymi się opiniami i modami — 
intelektualnymi lub teologicz
nymi. Przypomina ono nie
ustannie Kościołowi, co ma gło
sić i w co ma wierzyć. Wyzna
nie jest znakiem łączności wszy
stkich wierzących. Wyznanie 
wiary przypomina wszystkim 
pokoleniom chrześcijańskim o 
misji, którą Bóg powierza po
wołanemu ludowi: aby był Jego 
świadkiem na ziemi. Jest to, 
swego rodzaju, pokarm wierzą
cych, „żelazna porcja” Kościo-

(Dokończenie na s. 12)
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KAROL KARSKI

H e l m u t
G o l l w i t z e r

Pewien dziennikarz postaw ił n ie
dawno Gollwitzerowi pytanie: „Czy 
musi 'być P an zawsze ta k  radykal
ny?”. Gollwiitzer odpowiedział na ito: 
„Czy będąc współczesnym chrześci
janinem  można być mn-iej: radykal
nym ?”
Mimo że daw no ukończył sześćdzie
siątkę, jest G ollw itzer w  dalszym  
ciągu postacią kontrow ersyjną. Nie 
m a ważniejszego w ydarzenia — za
równo w  święcie teologicznym, jak  
i w  życiu politycznym  — wobec 
którego by się n ie ustosunkował. Ale 
gdy prow adzi polemikę, to jedynie 
dlatego, że szuka pojednania. Chodzi 
mu o pojednanie między Żydam i i 
chrześcijanam i, między socjalistam i 
i chrześcijanam i, między radykalny
mi studentam i i raczej konserw a
tywnym i profesoram i, których Gol
lw itzer nie w aha się czasami naz
wać „reakcjonistam i”.

Podczas rew olty  studenckiej w B er
linie Zachodnim  (1968 :r.) G ollw itzer 
agitow ał n a  m asówkach przeciw  po
sługiw aniu się przem ocą i jednocze
śnie w ypow iadał się za polem ikam i 
politycznymi, prowadzonym i z roz
sądkiem  i rzeczowym zaangażow a
niem. Był jedynym  profesorem, k tó 
rego głosu skłonni byli słuchać s tu 
denci B erlina Zachodniego. Ówcze
sny przywódca radykalnej: m łodzie
ży, Rudi Dutschke, z którym  łączy 
G ollw itzera serdeczna przyjaźń, po
wiedział o n im : „Byłeś jedynym  p a
sem transm isyjnym  między studen
tam i a  profesoram i”. P anu je  pow
szechny pogląd, że w łaśnie dzięki 
G ollw itzerow i n ie doszło wówczas 
do krwawej, rozpraw y między policją 
a studentam i. W prasie Springerów - 
skiej można było w tedy czytać o 
„czerwonym Gollw itzerze”, który 
„podburza” studentów .

Zanim  został profesorem  teologii, 
przeszedł H elm ut G ollw itzer skom 
plikow aną drogę życiową. Urodził 
się 29 grudnia 1908 roku w Poppen- 
heim, w rodzinie pastorskiej'. Po zło-

żeniu egzam inu dojrzałości nie od 
razu  trafił n a  w ydział teologiczny. 
N ajpierw  studiow ał filozofię i — jak 
sam  przyznaje — w  tym  czasie czuł 
się ateistą. Dopiero odkrycie, czym 
je st uspraw iedliw ienie, zadecydowa
ło o tym , że postanowił zostać teolo
giem. Sform ułow anie Paw ła Tillicha: 
„Jesteś przyjęty!” — miało zasadni
czy w pływ  na jego decyzję.

Po studiach w  M onachium, E rlan 
gen, Jen ie  i Bonn, Gollw itzer p rzy j
m uje ordynację i zostaje duchow
nym  tzw. Kościoła W yznającego w 
T uryngii i Berlinie. W 1937 r. dokto
ryzuje się w  Bazylei u K arola Bar- 
tha. W 1940 r. naziści usuw ają go ze 
stanow iska duchownego w Berlinie. 
W cielony do W ehrm achtu i wysłany 
na fron t wschodni dostaje się do n ie
woli radzieckiej. Po powrocie otrzy
m uje w  1949 r. nom inację na p ro 
fesora teologii system atycznej w  
Bonn. Pisze książkę o sw ym  poby
cie w Związku Radzieckim, w k tó
rej przedstaw ia życie w tym  kraju  
n ie  tak, jak  tego pragnęli liczni 
rzecznicy „zimnej w ojny”. Toteż po
częto go ostro atakow ać jako  kom u
nistę  i  uniemożliwiono mu objęcie 
kated ry  w  Bazylei po K. Barcie. Od 
1957 r. do chw ili obecneji w ykłada 
teologię system atyczną na U niw ersy
tecie i w  Wyższej: Szkole Kościelnej 
w B erlinie Zachodnim.

Stanowisko teologiczne Gollw itzera 
najlepiej u jaw nia się w  pracy „Die 
Existenz Gottes im  Bekenntnis des 
G laubens” (Egzystencja Boga w  w y
znaniu w iary, 1963), w  k tórej podjął 
polem ikę z teologią egzystencjal
ną, a  zwłaszcza z jeji najbardziej 
sk rajnym  przedstaw icielem  — H er
bertem  Braunem .

B raun tw ierdzi, że w  kazaniu  Jezu
sa m am y do czynienia w  sposób pa
radoksalny z dw om a różnym i ele
m entam i, k tórym i są: radykalne ob
ostrzenie żądań Boga i rów nie r a 
dykalny w zrost Jego łaski. Paradoks 
ten jest „typowy dla życia historycz

nego Jezusa”. P aradoksalna jedność 
radykalnego żądania i radykalnej 
łaski zachowuje — zdaniem  B rauna 
— nadal sw ą aktualność w  dzisiej
szych czasach. B raun w yraża ją  sło
w am i: „powinienem ” — „wolno m i”. 
Poza tym, B raun  próbuje dać odpo
wiedź n a  dw a pytania dotyczące 
Boga: K im  jest Bóg? Gdzie i w  jak i 
sposób możemy dziś Go „spotkać” ? 
Zdecydowanie odrzuca on pogląd, że 
Bóg jest bytem, k tóry  egzystuje sam  
dla siebie. Dla B rauna Bóg jest „o- 
kreślonym  rodzajem  kom unikacji 
m iędzyludzkiej”. Je st wszędzie tam , 
gdzie człowiek w ypełnia obowiązki, 
gdzie jest zaangażowany w  bezw a
runkow ym  „wolno m i” i „pow inie
nem ”. Z tego stw ierdzenia w ynika 
dla B rauna kolejny wniosek, a  m ia
nowicie że „człowiek jako tak i w 
swojej kom unikacji m iędzyludzkiej 
im plikuje Boga”.

Jak  na ,powyższe stw ierdzenia ucznia 
B ultm anna zareagow ał oddany u- 
czeń B artha? Otóż G ollw itzer za
rzuca przede w szystkim  Braunowi, 
że taki. w ykład Nowego Testam entu 
grozi teologii rozpłynięciem  się w 
humanizm ie. W iara chrześcijańska 
sta je  się „religijnością doczesności”, 
„religijną postaw ą”, d la  k tórej „Bóg” 
jest tylko „pozostającym w  cieniu 
punktem  odniesienia”.

Rozwijając z kolei w łasne zapatry 
w ania, G ollw itzer stw ierdza, że 
wszelkie wypowiedzi Biblii o Bogu 
m ają „wspólny horyzont” i że jest 
to horyzont „teistyczny”. „Cała Bi
blia jest te istyczna”, a  słowo „Bóg” 
w ystępuje w niej: jako pojęcie, k tó 
rego1 an i n ie  m ożna zastąpić innym , 
an i nie m ożna zeń zrezygnować. P o
w aga biblijnego teizm u polega na 
tym , że Bóg Objawiając się w  żywej, 
konkretnej h istorii — sta je  się 
partnerem  człowieka. Ów wspólny 
horyzont biblijnego zw iastow ania 
w ym aga — zdaniem  G olw itzera 
aby również teologia wypowiedziała 
się, że Bóg „jest”. 'Zainteresowanie 
G ollw itzera tą  wypowiedzią o egzy
stencji' Boga posiada ch arak te r so- 
teriologiczny, a n ie  spekulatyw ny, 
gdyż profesorowi chodzi przede 
w szystkim  o zbaw ienie człowieka. 
W przeciw ieństw ie dto Brauna, po
w iada: „Łaska n ie  może być postu
latem ”. W iara zain teresow ana jest 
poważnie wypowiedziam i o egzysten
cji Boga, a  teologia nie ty lko musi 
mówić, „że Bóg jest”, a le  również 
„kim On jest“.

Różnica poglądów między Gollwi- 
tzerem  a Braunem  uwidocznia się
najlepiej w słowach, jakim i obaj
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kończą -swe prace — B raun słowami: 
„Wolno mi — pow inienem ”, a Gol
lw itzer zaw ołaniem : „On jest!”

Na w stępie wspom nieliśm y o roli, 
jaką w życiu i działalności Gollwit- 
zera odgrywa pojednanie. Wanto za 
tem  poświęcić nieco uwagi jego roz
ważaniom  na ten temat.

,,Chrześcijanie — pow iada Gollwit- 
zer — powinni być ludźmi rea lizu 
jącym i pojednanie”. Tam, gdzie „po
jednanie” s ta je  się faktem , zostaje 
przerzucony m ost nad przepaścią, 
kończy się w alka; w alczący przecho
dzą z pozycji przeciwników na po
zycję partne rów  we wspólnej sp ra 
wie. „Ustanowienie takiego pokoju 
musi być celem  chrześcijańskiego 
w ysiłku”.

Zdaniem  Gollwitzera, rzeczywistość 
pojednania obejm uje całość realnego 
ludzkiego życia. Dlatego nie wolno 
pojmować po jednania jako zjaw iska 
należącego wyłącznie do sfery myśli, 
jako spotkania między ludźm i na 
płaszczyźnie czysto duchcweji, czysto 
religijnej, i czysto pryw atnej, na 
płaszczyźnie w ykraczającej poza 
dziedzinę jakichkolw iek k o n k re t
nych społecznych powiązań, in te re
sów i konfliktów . „Odkąd przepaść 
między Bogiem a człowiekiem zosta
ła przekroczona przez Boga w fakcie 
wcielenia, chrześcijańskie po jedna
nie n ie zna przepaści, której- by nie 
potrafiło przekroczyć, i in terw eniuje 
w sposób fizyczny w sytuacje kon
fliktowe natury  cielesnej i m aterial-

(Dokończenie ze s. 10)

ła. Dodajmy, że wyznanie wiary 
jest również odpowiedzią Ko
ścioła daną Bogu na jego py
tania zawarte w Ewangelii. 
Apostolskie Wyznanie Wiary 
było w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa formułą chrztu. 
Jego sens wyjaśniano katechu
menowi, który miał je wygłosić 
przed wstąpieniem do Kościoła. 
Łączy więc nas ono z chrześci
janami wszystkich wieków i 
przypomina, że mamy ojców i 
braci w wierze. Nie możemy 
pomijać faktu, że przed nami 
wielu ludzi wierzyło w ten sam 
sposób. Jesteśmy, w pewnej 
mierze, związani ich świade
ctwem.

nej, politycznej, ekonomicznej, so
cjalnej, rasow ej”.

Gollwitzer bierze ak tyw ny udział w  
ruchu ekumenicznym. W IV Zgro
madzeniu Światow ej Rady Kościo
łów w Upsali (1968) uczestniczył w  
charakterze doradcy. K ilka miesięcy 
po zakończeniu obrad poproszono go, 
by przed Synodem Kościoła Ew an
gelickiego w NRF dokonał podsu
m owania najw ażniejszych uchwał. 
R eferat swój G ollw itzer następnie 
poszerzył i w ydał jako książkę, k tó 
rą zatytułow ał: „Die reiche C hristen 
und der arm e Lazarus. Die K onse
quenzen von U ppsala” (Bogaci chrze
ścijanie i biedny Łazarz. K onsek
wencje w ynikające z Upsali, Mo
nachium  1968). Zarówno w  referacie, 
jak  i w  książce koncentru je się on 
n a  w ynikach obrad Sekcji III, k tóra 
zajęła się rozw ojem  ekonomicznym 
i społecznym świata.

W skali dzisiejszego św iata — po
wiada Gollw itzer — my, biali chrze
ścijanie, stanow iący wśród chrześci
jan  większość, należym y do św iata 
bogaczy, z czego wywodzi się nasze 
pragnienie obrony obecnego porząd
ku. Grozi nam  zatem  szczególne nie
bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo 
posługiwania się Ew angelią dla za
chow ania naszych społecznych tra 
dycji, naszego m aterialnego i d u 
chowego stanu posiadania. Tylko 
przez zm ienioną postawę wobec do
czesności, a nie przez tw ierdzenia o 
boskich praw ach, które rzekomo 
mogą być wyrażone sam e w sobie, 
możemy dziś świadczyć o istotnym  
znaczeniu w yznania wiary.

W innym  m iejscu Gollw itzer s tw ie r
dza: „Należymy do jednej trzeciej 
ludzkości, k tóra zajęta jest k u rac ja
mi odchudzającymi, podczas gdy po
zostałe dwie trzecie absorbuje p ro 
blem  głodu i głodowej śmierci. Na 
tę jedną trzecią sk ładają się prze
ważnie ochrzczeni chrześcijanie, na 
resztę — ludzie nie ochrzczeni... O- 
chrzczeni siedzą jak  bogacze przy 
nakrytym  stole, a biedny, nie ochrz
czony Łazarz leży na zew nątrz domu 
pod drzw iam i”. G ollw itzer w ysuw a 
żądanie, by  Kościół działał — w 
spraw ach krajów  gospodarczo zaco
fanych — form am i nacisku, podob
nie jak  zawsze używał nacisku w  
spraw ach, które w ydaw ały jn u  się 
istotne, począwszy od św ięcenia n ie 
dziel, a na nauce religii kończąc. N a
stępnie teolog zastanaw ia się, czy 
Kościół m iałby tym  razem  unikać 
tak iej postawy tylko dlatego, że 
„obecnie chodzi o spraw y ludów

znajdujących się z dala od Kościo
ła?”

Gollw itzer je s t zdania, że nie można 
już będzie pom inąć „M arksistowskiej 
analizy i k ry tyk i kapitalizm u, która 
dotychczas w ruchu ekum enicznym  
i w niem ieckim  chrześcijaństw ie by
ła tem atem  tabu... Skoro Pan Bóg 
troszczy się — jak  mówi o tym  całe 
Pismo Święte — o cierpiącego biedę 
bliźniego, to oznacza to, iż Bóg 
troszczy się o ustroje, insty tucje go
spodarcze, politykę i organizację 
pracy, k tóra musi ulec zm ianę, by 
można było zlikwidować głód i ucisk. 
Bliźnim nie jest tylko pojedynczy, 
odizolowany od wszystkich człowiek, 
lecz całokształt stosunków społecz
nych. Kto zatem  chce pomóc bliź
niemu, n ie  może litować się tylko 
nad jego biedą, lecz musi. zmienić 
stosunki społeczne”.

We wszystkim, co czyni, uważa sie
bie G ollw itzer za sługę Słowa Boże
go. Dodajmy, że dła w ielu je st on 
sługą niewygodnym , bowiem solida
ryzuje się z rucham i pokojowymi i 
wyzwoleńczymi, walczy przeciwko 
w ojnie w W ietnam ie 1 od w ielu la t 
angażuje się na rzecz uznania NRD. 
W Wyższej Szkole Kościelnej w B er
linie Zachodnim  doszło w ubiegłym  
roku do poważnego sporu, bow iem  
Kolegium odrzuciło nieznaczną 
większością głosów rozpraw ę habi
litacyjną asystenta G ollw itzera
F. W. M arquardta, zatytułow aną: 
„Teologia a socjalizm, przykład K a
rola B artha”. M arquard t reprezento
wał w niej. tezę, że istniał widoczny 
wpływ socjalizm u na myśl teologicz
ną B artha. Gollw itzer zaprotestow ał 
przeciw decyzji w ładz uczelni i po
stanow ił złożyć profesurę z końcem 
bieżącego roku akadem ickiego. Jego 
zdaniem, Kolegium n ie kierowało się 
m otyw am i naukow ym i, a „w takim  
Kolegium nie ma d'la m nie m iejsca” 
— powiedział. Być może, G ollw itzer 
jeszcze zm ieni swą decyzję, bowiem 
w  lutym  br. hab ilitacja  M arquard ta 
została uznana i  m ianow ano go pro
fesorem.

G ollw itzer nie oszczędza tradycyjnej 
rzeczywistości kościelnej, tradycy j
nych nabożeństw  (z kazaniem ), choć 
sam  z w ielkim  oddaniem  głosi Sło
wo Boże. Mimo tej krytyki, jest 
przeciw nikiem  w ystępow ania z ofi
cjalnego Kościoła. Uważa, że byłby 
to „krok desolidaryzacji”. Zdaniem  
Gollwitzera, „z oficjalnym  Kościo
łem: można jeszcze bardzo wiele u- 
czynić”.
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C r u z

o p o w i a d a
(N)

Wiele rodzin w Portoryko ma zwyczaj wysyłać 
dzieci do Nowego Jorku, gdy już dorosną i mo
gą same troszczyć się o swój los. Sześciu moich 
starszych braci już opuściło wyspę. Wszyscy się 
pożenili i starali jakoś się tam urządzić. Ja by
łem jeszcze z<t młckdy, żeby wyjechać, ale w cią
gu ostatnich pięciu lat rodzice zorientowali się, 
że w Portoryko też już dłużej zostać nie mogę. 
W szkole stałem się nieznośny, prowokowałem 
ciągłe bójki, zwłaszcza z młodszymi. Kiedyś rzu
ciłem kamieniem w małą dziewczynkę i trafiłem 
ją w głowę. Przyjemne uczucie ciepła ogarniało 
mnie, gdy stałem i przyglądałem się, jak krew 
przesiąkała jej przez włosy. Dziewczynka głośno 
płakała, a ja się śmiałem. Wieczorem ojciec za 
karę trzasnął mnie w twarz tak mocno, że po
czułem krew w ustach.
— Krew za krew! — krzyknął na mnie.
Kupiłem sobie wiatrówkę, żeby strzelać do pta
ków. Nie wystarczało mi zabijanie: z wielką 
przyjemnością kaleczyłem je. Bracia stronili ode 
mnie, widzom moje niezwykłe pragnienie krwi. 
W ósmej klasie pobiłem się z nauczycielem ro
bót. W czasie lekcji nazwałem go „czarnuchem”. 
W sali zapadła cisza, chłopcy powoli odchodzi
li od warsztatów, czując napięcie w powietrzu. 
Nauczyciel z wolna zbliżał się do tokarki, przy 
której stałem.
— Wiesz co? Ty jesteś czart!
— Chyba nie, czarnuchu. Nie sądzę — odpaliłem. 
Nie zdążyłem się nawet poruszyć, kiedy zamach
nął się swoją długą, chudą ręką: poczułem jak 
pod potężnym ciosem policzek rozmiażdżył mi 
się za zębach. Krew napełniła mi usta i zaczę
ła kapać po brodzie. Rzuciłem się na niego, ma
chając obu rękami jak cepami. Nauczyciel był 
dużym mężczyzną, ale mnie ponosiła nienawiść, 
a krew doprowadziła do szału. Z bezsilną wście
kłością waliłem pięściami w powietrze, bo on 
swoimi długimi rękami trzymał mnie z dala od 
siebie. Widząc, że to do niczego nie doprowadzi, 
wycofałem się.
— Teraz ty jesteś górą, czarnuchu! — krzykną
łem. Idę na policję! Poczekaj tylko, zobaczysz! 
Wybiegłem z klasy. Biegł chwilę za mną, wo
łając: Stój, zaczekaj! Ale mnie już nie było.
Nie poszedłem na policję, lecz do ojca, któremu 
powiedziałem, że nauczyciel chciał mnie zabić. 
Ojciec się wściekł. Poszedł do domu i wrócił 
z wielkim pistoletem, zwisającym mu u pasa.
— Chodź, chłopcze. Zastrzelę tego łotra. 
Nauczyciela nie było w klasie.
— Zaczekaj tutaj — powiedział. — Porozma
wiam z dyrektorem i dowiem się, jak to było. 
Skurczyłem się w sobie, ale czekałem. Ojciec 
dość długo siedział w gabinecie u dyrektora. 
Kiedy wyszedł, zbliżył się do mnie szybko, 
chwycił za rękę i pociągnął za sobą.

— W porządku. Chodź do domu, musisz jeszcze 
coś wyjaśnić.
Szliśmy z powrotem przez wioskę, a potem pod 
górę, ścieżką do domu.
— Ty obrzydliwy kłamco! — Zamierzył się na 
mnie ręką, ale wyrwałem mu się i uciekłem 
ścieżką z powrotem w dół.
— Doskonale. Biegaj, chłopcze, biegaj — za
wołał. — Wrócisz do domu, a wtedy dostaniesz 
za swoje.
Rzeczywiście, wróciłem do domu, ale dopiero 
trzy dni później. Kiedy szedłem drogą w kie
runku gór, złapali mnie policjanci. Błagałem, 
żeby mnie puścili, ale oni oddali mnie ojcu. Do
trzymał słowa.
W ciągu następnych dwu lat uciekałem pięć ra
zy, ale policja zawsze mnie znajdowała i do
prowadzała do domu. W końcu, nie mogąc dać 
sobie ze mną rudy, rodzice napisali do mojego 
brata, Franka, czy mógłbym do niego pojechać 
i tam zamieszkać. Frank zgodził się i decyzja
0 moim wyjeździe zapadła.
W dniu wyjazdu, rano, dzieci zebrały się przed 
frontowym gankiem. Mama przytuliła mnie do 
piersi, w oczach pokazały się jej łzy, chciała 
coś powiedzieć, ale nie mogła. Ja nie darzyłem 
jej żadnym uczuciem. Chwyciłem walizeczkę, 
posępnie odwróciłem się i skierowałem do sta
rej półciężarówki, w której już czekał ojciec. 
Ani razu się nie obejrzałem.
Po 45 minutach jazdy znaleźliśmy się na lotni
sku San Juan, gdzie ojciec dał mi bilet i wet
knął do ręki zwinięty banknot 10-dolarowy.
— Jak tylko będziesz w Nowym Jorku, zaraz 
zadzwoń do Franka. Pilot się tobą zaopiekuje, 
dopóki on nie przyjdzie.
Stało się jednak inaczej. Kiedy tylko drzwi ma
szyny PANAM Constellation otworzyły się, w y
skoczyłem na schody i puściłem się biegiem 
w kierunku dworca. Owiał mnie mroźny wiatr, 
szczypiąc w uszy i policzki. Było to czwartego 
stycznia 1955 roku. Gnałem przez betonową pły
tę, a obsługa lotniska usiłowała mnie złapać — 
piętnastoletniego zbuntowanego portorykańczy- 
ka. Udało mi się ujść pogoni, wmieszać w tłum
1 wydostać się na zewnątrz, gdzie wsiadłem do 
właśnie odjeżdżającego autobusu.
Jechałem ulicami pełnymi świateł i kolorowych 
neonów, błyszczących w zimnym mroku. Auto
bus podjechał pod przystanek. Jakiś mężczyzna, 
siedzący obok, podniósł się i skierował do w yj
ścia. Ruszyłem za nim. Drzwi z sykiem zamknę
ły się i autobus odjechał. Znalazłem się sam 
wśród 8 milionów obcych ludzi. Byłem wolny. 
Przez dwa dni błąkałem się po mieście. W ja
kiejś bocznej ulicy znalazłem stary płaszcz rzu
cony do kubła ze śmieciami. Rękawy zwisały mi 
daleko poza dłonie, a brzeg płaszcza wlókł się 
po ziemi. Guziki były obcięte, a kieszenie wyr
wane, ale było mi ciepło. Pierwszą noc spędzi
łem w tunelu metra, zwinięty na ławce. Pod ko
niec drugiego dnia podniecenie wygasło. Byłem 
głodny i zmarznięty. Dwukrotnie próbowałem 
zwrócić się do ludzi o pomoc. Pierwszy przecho
dzień po prostu mnie zignorował. Minął mnie 
tak, jakby nikogo nie było. Drugi popchnął mnie 
do ściany.
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— Zwiewaj stąd, brudasie. Nie tykaj mnie tymi 
czarnymi łapami!
Przestraszyłem się. Starałem się opanować 
strach, który od żołądka podchodził pod gardło 
i mocno ściskał.
Wieczorem znowu snułem się po ulicach. Długi 
płaszcz wycierał się o chodnik, w ręce zwisała 
walizeczka. Ludzie przechodzili koło mnie, oglą
dali się, ale jakoś nikt się mną nie zaintereso
wał. Po prostu spoglądali i szli dalej.
Tego wieczoru wydałem 10 dolarów, które dał 
mi ojciec. Wszedłem do małej restauracji i po
prosiłem o parówkę, pokazując palcem na wiel
ką reklamę nad zatłuszczoną ladą. Pożarłem ją 
natychmiast i pokazałem, że chcę jeszcze jedną. 
Człowiek za ladą potrząsnął głową i wyciągnął 
rękę. Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem zwinięty 
banknot. Wytarłszy ręce w ręcznik, rozwinął 
pieniądz, kilkakrotnie wygładził i wsunął do 
kieszeni swojego brudnego fartucha. Wtedy po
dał mi drugą parówkę i naczynie z musztardą. 
Kiedy zjadłem, rozejrzałem się za nim, ale znik
nął w kuchni. Podniosłem walizeczkę i wyszed
łem na mroźną ulicę. Przeżyłem pierwsze zetk
nięcie z amerykańską przedsiębiorczością. Skąd 
miałem wiedzieć, że parówki nie kosztują po 
5 dolarów sztuka?
Wędrując ulicą zatrzymałem się przed kościo
łem. Wielka, żelazna brama była zasunięta 
i zamknięta na łańcuch, u którego zwisała cięż
ka kłódka. Stałem tak przed szarym, kamien
nym budynkiem, patrzyłem w górę na wieżę 
wznoszącą się ku niebu, na zimne, kamienne 
mury i ciemne witraże schowane za żelaznym 
ogrodzeniem. Przez zamkniętą kratę spoglądała 
figura człowieka o miłej twarzy i smutnych 
oczach. Na wyciągniętych rękach posągu bielił 
się śnieg. On był zamknięty w środku, a ja 
zamknięty na zewnątrz.
Powlokłem się dalej ulicą... Chodziłem... Cho
dziłem. Znowu zaczął mnie ogarniać lęk. Zbli
żała się północ, dygotałem nie tylko z zimna, 
ale i ze strachu. Ciągle miałem nadzieję, że ktoś 
się zatrzyma i spyta, czy czego mi nie trzeba. 
Nie wiem, ca bym powiedział, gdyby ktoś się 
ofiarował z pomocą. Byłem jednak samotny, 
przerażony i zagubiony.
Tłum śpieszących się ludzi przechodził obok 
i nikt się nie zatrzymywał. Nigdy nie przypu
szczałem, że człowiek może być samotny wśród

milionów ludzi. Samotny, w moim pojęciu, był 
ten, kto zbłądził w puszczy, albo znalazł się na 
bezludnej wyśpię. Ale to, co przeżywałem, było 
najgorszą samotnością. Patrzyłem na wytwór- 
nie ubranych ludzi, wracających z teatru do 
domu, na staruszków sprzedających gazety 
i owoce przez całą noc, na policjantów patrolu
jących parami ulice, na chodniki pełne bardzo 
zaabsorbowanych ludzi. Kiedy przyglądałem się 
ich twarzom, to wydawało mi się, że oni też 
są bardzo samotni. Nikt się nie śmiał. Nikt się 
nie uśmiechał. Wszyscy się śpieszyli.
Usiadłem na krawężniku i otworzyłem waliz
kę, gdzie miałem głęboko wetkniętą kartkę z 
napisanym ręką mamy numerem telefonu Fran
ka. Nagle poczułem szturchanie w plecy. Stary, 
kudłaty pies obwąchiwał mój ogromny płaszcz, 
sfałdowany na chudych ramionach. Chwyciłem 
rękami psią szyję i przyciągnąłem bliżej. Poli
zał mnie po policzkach, gdy przytuliłem głowę 
do jego parszywych kudłów.
Nie wiem, jak długo tak siedziałem, trzęsąc się 
i głaskając psa. Podniosłem oczy i zobaczyłem 
nogi dwu umundurowanych policjantów. Mieli 
mokre i zabłocone buty. Parszywy kundel w y
czuł niebezpieczeństwo i uciekł. Jeden z poli
cjantów trącił mnie pałką w ramię.
— Co tu tak siedzisz po nocy?
Zdawało mi się, że jego twarz wznosi się sto 
mil nade mną. Usiłowałem moją łamaną angiel
szczyzną wytłumaczyć mu, że zabłądziłem. Dru
gi policjant powiedział coś do swego kolegi i od
dalił się. Wtedy ten, który został, ukląkł przy 
mnie na mokrym chodniku.
— Czego ci trzeba, chłopcze?
Skinąłem głową i podałem kartkę papieru z naz
wiskiem Franka i numerem telefonu.
— Brat — powiedziałem.
Patrząc na te bazgroły, kręcił głową.
— To ty tam mieszkasz?
Nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, więc 
tylko powtórzyłem:
— Brat.
Skinął głowoi} pomógł mi wstać i podeszliśmy do 
budki telefonicznej. Pośzukał w kieszeni mone
ty i wykręcił numer. Kiedy odezwał się zaspa
ny głos Franka, dał mi do ręki słuchawkę. W 
niecałą godzinę znalazłem się u Franka w mie
szkaniu.

(Dalszy ciąg nastąpi)

WŚRÓD KSIĄŻEK

P o l s k a  w i e l o w y z n a n i o w o ś ć
Na paradoks zakraw a zjawisko 
w zrostu zainteresow ania tem atyką 
religioznawczo-wyznamiową w p a ń 
stw ie socjalistycznym , jakim  stała 
się Polska po drugiej wojnie św iato
wej. K onsekw entna laicyzacja p a ń 
stw a z jednej strony, a z drugiej 
niem al taka jednolitość w yznanio
wa ludności, jaka niegdyś istniała 
za Piastów, przy równoczesnym u-

rzeczyw istnieniu starego socja
listycznego hasła, że relig ia jest 
spraw ą p ryw atną człowieka i oby
w atela — powinno raczej prowadzić 
do odwrócenia uwagi od prob lem a
tyki wyznaniowej w aspekcie r e 
ligioznawczym. Tymczasem obser
wujem y zjawisko odwrotne: n iesłab
nący popyt na inform ację w zakre
sie wiedzy o w yznaniach i o religiach

w ogóle. Jest to zasługą religioznaw 
stwa m arksistowskiego, k tóre w 
ostatnim  piętnastoleciu bardzo się u 
nas rozwinęło i posiada już poważny 
dorobek.
Do popularyzacji tej problem atyki 
niemało przyczyniły się też czasopi
sm a laickie. Specjalizuje się w  tym  
k ierunku  zawodowy dziennikarz 
Andrzej Tokarczyk, członek ko le
gium redakcyjnego „A rgum entów ”. 
W okresie trzech la t (1967—1969) 
opublikował on w dw utygodniku 
bydgoskim „Fakty i M yśli” cykl fe
lietonów poświęconych m niejszo
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ściom religijnym  w PRL i za ty tu ło
wanych Rzeczpospolita JO wyznań.  
Poza oficjalnie zarejestrow anym i 
związkami religijnym i, autor u- 
względnił również luźne grupki z 
pogranicza religii i teozofii. Cykl w y
wołał znaczne zainteresow anie także 
wśród ludzi wierzących, trzy m ają
cych się z dala od ruchu laickiego. 
Okazało się, że wciąż za m ało dow ia
duje się o tych spraw ach szerszy 
ogół czytelników, że w ielu osobom 
nie w ystarcza wyznanie, w którym  
się urodziły, że szukają i porównują, 
a jednom yślność w rzeczach w iary 
i św iatopoglądu bywa albo bezm yśl
nością, albo fikcją. Po katolickiej 
stronie dawno potw ierdzono is tn ie
nie tzw. nowej fali — młodych lu 
dzi z pokolenia w ojennego i pow o
jennego (poniżej lat 40) — których 
można pod względem religijnym  za
liczyć — w sensie kościelnym — r a 
czej do deistów niż teistów. 
W spomniany cykl 29 felietonów 
Tokarczyka ukazał się niedaw no w 
książkowym w ydaniu pod skróco
nym, i stąd  niezbyt zrozumiałym, ty 
tułem : Trzydzieści wywnań.
Każdego zarejestrow anego związku 
religijnego nie można traktow ać 
jako w yznania w  ścisłym sensie, 
zwłaszcza gdy niektóre z nich w 
ogóle nie form ułu ją własnego credo 
lub się naw et od niego odżegnują. 
Związek religijny, wyznanie i kościół 
— to nie to samo. Już na wstępie 
należało więc w yjaśnić i uściślić 
samą nom enklaturę. A utor nie tylko 
tego nie uczynił, ale w prow adził z a 
m ieszanie umieszczając w  swoim 
cyklu także takie grupy, które nie 
są odrębnym i związkam i religijnym i, 
jak  np. reszta polskich Orm ian, k tó 
rzy są po prostu  katolikam i obrząd
ku ormiańskiego. Skoro nie istn ieje w 
k ra ju  ani jedna parafia  orm iańsko- 
katolicka i nigdzie (poza Gdańskiem) 
nie odpraw ia się w  tym  obrządku 
nabożeństw , to po co poświęcać O r
mianom tyle miejsca, co np. b ap ty 
stom czy zielonoświątkowcom. 
Przejrzystość w ym agała (a i sp ra 
wiedliwości stałoby się w tedy za
dość), by obrać za orientacyjny punk t 
wyjścia Polską Radę Ekum eniczną 
(o której tu m owa dopiero na s. 
—272) i kolejno omówić osiem sk u 
pionych w niej Kościołów, wedle ich 
liczebności. W tedy najw ięcej m ie j
sca należałoby się Kościołowi p r a 
wosławnemu, reprezentującem u 
dwie trzecie m niejszości religijnych 
w kraju , a tak  mało znanem u i ob
cemu katolikom . D rugą pozycję (pod 

względem liczebności) zajm uje K o
ściół Ew angelicko-A ugsburski, a po

nim dwa Kościoły starokatolickie — 
polsk akatolicki i m ariawitów . Resz
ta Kościołów nie posiada naw et po 
10 tysięcy członków, z tym że trzeba 
by ustalić, na czym dane członko
stwo polega (np. pow tórny chrzest, 
udział w Komunii, płacenie składki 
członkowskiej itd.). Dla orientacji 
statystycznej w ystarczy porównać 
cyfry: przed w ojną mniejszości re 
ligijne stanow iły 25 procent ogółu 
ludności, dziś zaledwie dw a i pół 
procent. Jak  w świetle tego wygląda 
rzekom a wielowyznaniowość w P o l
sce?
W książce Tokarczyka zacierają się 
wszelkie proporcje. Istniejącym  w ła
ściwie na papierze i organizacyjnie 
nieuchw ytnym  w terenie braciom  
polskim, starowiercom , menonitom, 
kw akrom ,' mormonom, scientystom 
lub m aniakom  relig ijnym  w  rodzaju 
„stolicy wszelkich sto lic” — pośw ię
cono tu  tę sam ą uwagę, co starym  
Kościołom historycznym  o światowej* 
randze i m iejscu. Trzeba jednak p a 
m iętać, że otrzym aliśm y zbiór felie
tonów o reportażow ym  zacięciu, że 
chodzi tu  przede wszystkim  o zacie
kaw ienie czytelnika i urozmaicenie 
opowiadania, a n ie o ścisłość pod
ręcznikową. Jednakże laikowi t ru d 
no rozeznać się, gdy autor jednako
wo trak tu je  np. chorzowskich sobot- 
ników, w ydających sw oją gazetkę 
pow ielaną w  200 egzem plarzach, i 
np. adw entystów , rozprowadzających 
swoje „Znaki Czasu” w 10 tys. eg 
zemplarzy. A przecież różnice są zna
mienne, choćby w łaśnie w zw artej 
dyscyplinie organizacyjnej adw enty
stów  w porów naniu np. z legalnym i 
zrzeszeniam i badaczy Pism a, u k tó 
rych duchow nym  jest każdy przem a
w iający na zebraniu, a domem m o
dlitwy — wszelkie pomieszczenie, 
gdzie zbierają się wyznawcy. D ok
trynalne różnice są ważne tam , gdzie 
obowiązują ścisłe reguły (jak u ad 
wentystów) własnego w ykładu P i
sma lub sporne (u badaczy), gdzie 
każdy może po swojem u in te rp re to 
wać Russela, Johnsona czy R u ther
forda.
U Tokarczyka za wiele rem iniscencji 
historycznych, a zbyt mało in form a
cji o aktualnym  w ew nętrznym  s ta 
nie religijności i pobożności. Stąd 
specyfika poszczególnych Kościołów 
i grup relig ijnych  nie wszędzie ry su 
je się w  stopniu  dostatecznym . P ew 
ne zjawiska, będące następstw em  
rozdziału Kościoła od państw a, nie 
zostały uw ypuklone należycie: sam o
wystarczalność, system  dobrowolno
ści udziału, swoboda i autonom ia 
zborów, osłabienie ryw alizacji pod

wpływem tendencji ekumenicznych. 
Rów noupraw nienie wyznań nie 
przyniosło im wzrostu.
Prócz wyznań chrześcijańskich 
uwzględnił Tokarczyk też religie nie
chrześcijańskie, a naw et takie g ru 
py, które z religią niewiele m ają 
wspólnego, jak  Cyganie, okultyści, 
teozofowie i upraw iający jogę. S tro 
na doktrynalna danej wspólnoty 
wszędzie uw ydatniona jest kosztem 
etyczno-obyczajow o-m oralnej, gdy 
powinno być odwrotnie.
Na specjalne podkreślenie zasługu
je bezstronność autora, jego rzeczo
we podejście do tem atyki. Sam n ie
wierzący, um ie szanować cudze w ie
rzenia i uczciwie je  traktow ać. Po
staw a godna naśladow ania.

Czesław Lechicki

Andrzej T o k a r c z y k :  Trzydzie
ści w y zn a ń . W arszawa 1971, „Książka 
i W iedza”, ss. 367.

LISTY DO REDAKCJI
ORGAN PRASOWY „PUBLIK” 

REDIVIVUS!

Do interesującego artykułu sprawoz
dawczego pt. Likwidacja „Publik” 
w marcowym numerze „Jednoty” z 
bieżącego roku, pospieszam z nieod
zownym w tym wypadku uzupełnie
niem.
Dzięki znakomitej postawie czytel
ników i sympatyków tego czasopis
ma, na gruzach „Publik” zaczęło w y
chodzić nowe czasopismo pod naz
wą „Publik-Forum“, które podjęło 
śmiałe tradycje „Publik”. I tak np. 
w numerze z dnia 24 marca 1972 
roku „Publik-Forum” publikuje bar
dzo śmiały apel trzydziestu trzech 
teologów katolickich nie tylko z Nie
miec Zachodnich, ale i z innych kra
jów (np. Holandii, Kanady itd.). Apel 
ten, zatytułowany „Przeciw rezyg
nacji w Kościele”, powraca do spraw 
budzących duże zastrzeżenia w  za
chowawczych kołach Kościoła ka
tolickiego, m.in. do problemu wybo
ru biskupów, do zagadnienia celiba
tu księży rzymskokatolickich, do 
sprawy przywrócenia do funkcji koś
cielnych księży żonatych itp. 
Poczynania „Publik-Forum” budzą 
duże zainteresowanie i poza grani
cami Niemiec Zachodnich.

Henryk Weryński
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P R Z E G  L Ą  D E K . U . M  E N I C Z N Y
Z P O L S K I
■  Od dnia, .w którym  ,po raz  p ierw 
szy Polki przyłączyły swoje głosy 
do wielojęzycznych modlitw- Św iato
wego Dnia M odlitwy Kolbiet, upły
nęło w tym  roku 10 lat. W W ar
szawie jubileuszowe nabożeństwo 
odbyło się 8 m arca w  kościele m a
riaw itów . Przybyłe na nabożeństwo 
kobiety i duchow nych serdecznie po 
w itała przewodnicząca Sekcji Kobiet 
przy Polskiej Radzie Ekum enicznej 
— pani pastorow a Paw likow a (bapt.). 
„.Radujcie się w  Panu!” — oto sło
wa, zaczerpnięte z L istu  Apostoła 
Paw ła do Filipiam, które stanow iły 
podstaw ę do opracow ania liturgii. 
Jej au torkam i były w  tym  roku  ko
biety  z Kościołów europejskich. Ten 
sam tekst Paw łow y był m ottem  roz
w ażania biblijinego, wygłoszonego 
pięknie i prosto, przez studen tkę teo
logii — siostrę Borus z Kościoła 
S tarokatolickiego M ariaw itów . Po 
obu stronach ołtarza ustaw iły się 
prowadzące nabożeństwo przedsta
wicielki w szystkich Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekum enicz
nej. Z uczuciem  radości i dziękczy
nienia modliły się tym i samymi sło
wami, k tóre w  tym  dniu  w ypow ia
dały kobiety w szystkich kon tynen
tów. Podczas nabożeństw a śpiew ał 
chór parafii m ariaw itów .
Po nabożeństw ie proboszcz parafii — 
ks. K aczorek — oraz organizatorki 
nabożeństw a urządzili harbatkę. 
Szczera i  serdeczna atm osfera, jaka 
tow arzyszyła spotkaniu, sta ła  się o-

L I S T Y  D O  R E D A K C J I
Muszę się przyznać, że przeszłam w  
życiu wiele i potem odsunęłam się 
od spraw Bożych. Kilka lat temu 
przypadkowo wpadł mi do ręki nu
mer „Jednoty“ i z radością stwier
dziłam, że tego mi właśnie brakowało. 
Chociaż artykuły o współczesnych 
teologach są dla mnie za trudne, to 
jednak staram się je powoli rozgry
zać, a prawdziwą radość czerpię z 
kazań i modlitw. „Jednota” pozwoliła 
mi zorientować się nieco w sytuacji 
ekumenizmu w Polsce i na świecie, 
o którym do tej pory nic nie wie- 
dzałam.
Natomiast do dziś dnia niewiele, po
za notkami, mogę dowiedzieć się o 
samym Kościele Ewangelicko-Refor
mowanym. Toteż nieśmiało proszę, 
ja, człowiek stojący na uboczu, o

kazją do zbliżenia i zacieśnienia kon
tak tów  między kobietam i różnych 
wyznań.
Ruch — Światowy Dzień Modlitwy 
Kobiet — zasięgiem swym  ogarnął 
już w naszym kraju szerokie rzesze 
kobiet. W dniu tym w wielu kościo
łach i kaplicach odbywały się nabo
żeństwa. W przeważającej większości 
nabożeństwa miały charakter eku
meniczny. R adujem y się w Panu, bo 
pobłogosławił nasze pragnien ia czyn
nego uczestniczenia w tym  pięknym  
Ruchu.

I.K.
■  7 kwietnia br. w siedzibie Pol
skiej Rady Ekumenicznej w War
szawie odbyło się posiedzenie po
święcone ratyfikacji układu między 
Polską a NRF, w którym  wzięło u- 
dział około 50 przedstaw icieli Ko
ściołów zrzeszonych w PRE. Podsta
wowy referat wygłosił ks. doc. dr 
W i t o l d  B e n e d y k  t o w i c z  — 
generalny superin tendent Kościoła 
Metodystycznego. W okół głównych 
tez referatu w yw iązała się ożywiona 
dyskusja, w którejś dużo uw agi po
święcono tym  środowiskom chrze
ścijańskim, które od daw na szuka
ły kontaktu  i dialogu z narodem  
polskim. Na zakończenie obrad uch
walono oświadczenie, w którym  m.in. 
czytamy:
„...Przedstawiciele zwierzchności Ko
ściołów ewangelickich, praw osław 
nego i starokatolickich oraz czołowi 
działacze polskiego ruchu ekum e
nicznego omówili przebieg dyskusji,

garść wiadomości o tym Kościele. 
Nie wiem, jak powstaje pismo, jak 
dobiera się artykuły, ale moim ma
rzeniem jest znaleźć kiedyś w „Jed- 
nocie” artykuł przedstawiający his
torię powstania i dzieje tego małego 
Kościoła. Czytam w „Jednocie o Sy
nodach Kościoła, pismo wydaje Kon- 
systorz, nie bardzo rozumiem kto 
używa tytułu „superintendent”, sło
wem niejasna dla mnie jest organi
zacja Kościoła, która odbiega zdaje 
się daleko od Kościoła Katolickiego. 
Przewielebnemu Księdzu ślę najlep
sze życzenia owocnego redagowania 
pisma i jeszcze raz nieśmiało pona
wiam swoją prośbę o artykuł-histo- 
rię Kościoła i artykuł-credo Kościoła.

T.A.
Nazwisko i adres 

znane redakcji

jaka obecnie odbywa się w Niem iec
kiej Republice - Federalnej w  okol* ra 
tyfikacji obu układów. Zaintereso
w anie strony polskiej opinią tych 
środowisk uzasadnione jest faktem, 
iż w łaśnie z tych kół wychodziły w 
okresie powojennym inicjatyw y w 
kierunku porozumienia i pojednania 
z k rajam i Europy wschodniej, a 
szczególnie z Polską. Wśród wielu o- 
świadczeń i stanowisk, opublikow a
nych przez Kościoły ewangelickie 
w tym  duchu, dwa w ydają się nam  
specjalnie godne wspomnienia, tj. 
„S tuttgarckie wyznanie w iny” z 1945 
roku i „M emorandum Rady Kościo
łów Ewangelickich Niemiec w  sp ra
wie przesiedleńców“ z 1965 r.
Kościół ewangelicki w obu tycji do
kum entach wyznał oficjalnie w spół
odpowiedzialność całego narodu za 
to, co uczynił narodowy socjalizm, 
a przede wszystkim za cierpienia po
niesione przez ludzkość podczas II 
w ojny światowej i zdeklarow ał swą 
gotowość do kształtow ania nowej 
polityki pokoju i pojednania w du
chu chrześcijańskiej miłości.
Kościoły w Polsce z dużym szacun
kiem odnoszą się do w ielu inicjatyw  
środowisk ewangelickich podejm o
wanych ostatnio dla ratyfikacji 
układów.
...Kościoły zrzeszone w PRE zgodne 
są z poglądami wielu środowisk — 
zarówno kościelnych, jak  i pozako- 
ścielnych w NRF i w ielu innych 
krajach, iż ratyfikacja zaw artych u- 
kładów w ykracza poza party jno-po
lityczny układ sił w NRF. W szyst
kie k ra je  w  Europie są zgodne w po
litycznej ocenie zaw artych układów 
i uw ażają, iż są one koniecznym ele
m entem  na drodze do dalszego od
prężenia na naszym kontynencie i 
stworzenia trw ałego systemu bezpie
czeństwa europejskiego.
Kościoły są zaniepokojone licznymi 
głosami wypowiadającym i się prze
ciw układom, jak  również zm ianą 
postaw w niektórych środowiskach. 
Tego rodzaju postaw y nie służą sp ra
wie pojednania pomiędzy narodem 
polskim i zachodnioniem ieckim, w y
w ołując rem iniscencje historyczne. 
Porozum ienie jest możliwe tylko na 
zasadach w cielania w życie układu 
z dnia 7 grudnia 1970 r., który — 
jeśli ma być trw ałą podstaw ą sto
sunków — nie może podlegać jak im 
kolwiek zmianom czy negocjacjom. 
Kościoły w Polsce m ają nadzieję, że 
Kościoły ewangelickie w NRF pój
dą dalej drogą pojednania i wniosą 
swój wkład w dzieło normalizacji... 
Wierzą, że nie powtórzą się sm utne 
karty  z historii Kościoła chrześci
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jańskiego, kiedy to w trudnych sy
tuacjach’ unikał on- zajm ow ania skv 
now iska”.
■  18 marca br. obradowała we Wro
cławiu pod przewodnictwem ks. ar
cybiskupa B o l e s ł a w a  K o m i n -  
k a Komisja Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego do Spraw 
Ziem Zachodnich i Północnych. Na 
zakończenie obrad biskupi wyrazili 
nadzieję, że układ zaw arty między 
Polską a NRF nabierze w krótce peł
nej mocy praw nej, stanowiąc pod
staw ę norm alizacji wzajem nych sto
sunków — a także służąc spraw ie 
pokoju i pojednania narodów.

V W dniu 18 III 72 r. odbyło się do
roczne sprawozdawcze Zgromadze
nie Ogólne Członków Zboru Ewan
gelicko-Reformowanego w Warsza
wie, którem u przewodniczył p. W i- 
t o l d  B e n d e r .  Prezes Kolegium 
Kościelnego, p. C e 1 i n a B o r o w a ,  
w spraw ozdaniu z pracy w roku m i
nionym, podkreśliła specjalnie, iż 
wszystkie zebrania Kolegium rozpo
czynają się rozważaniam i b ib lijny
mi na tematy, które dyktuje bieżą
ce życie kościelne. W okresie sp ra
wozdawczym praca w parafii nie ob
fitow ała w specjalne w ydarzenia. 
Dokonano natom iast w ielu drobnych 
rem ontów dzięki pomocy finanso
wej Konsystorza. K s. B. T r a n d a  
w spraw ozdaniu z życia religijnego 
mówił m.in. o ewangelizacji domo
wej, która pow inna stać się stałą 
form ą pracy duszpasterskiej w zbo
rze.

Do ważniejszych spraw  należy zali
czyć decyzję w  spraw ie domu w Jó 
zefowie. Dom ten, który jest w ła
snością hipoteczną parafii w arszaw 
skiej, służył przez pewien czas ce
lom wypoczynkowym. Obecnie wszy
stkie m iejsca są zajęte na stałe przez 
osoby starsze i «samotne. Z powodów 
organizacyjnych zdecydowano w y
dzierżawić obiekt w Józefowie Kon- 
systorzowi, który przejął również ad 
m inistrację Domu Opieki. Na zebra
niu dokonano uzupełniających w y
borów delegatów na Synod.
K W dniu 9 IV tego roku odbyło się 
także Ogólne Zgromadzenie Człon
ków Zboru Zelowskiego. Z ram ienia 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko- 
-Reform owanego w zebraniu udział 
wzięła p rof. d r Z o f i a  L e j m -  
b a c h. Na specjalne podkreślenie za
sługuje liczny udział młodzieży. Od 
niedawna, decyzją tam tejszego Ko
legium Kościelnego, wśród spraw oz
dań składanych z pracy w okresie 
między zebraniam i, znajduje się od
dzielne spraw ozdanie poświęcone

działalności i akcjom organizow a
nym przez młodzież.

■  W codziennej prasie polskiej u- 
kazały się w  marcu b.r. wiadomości 
o uchwaleniu w  NRD ustawy o 
przerywaniu ciąży. Ponieważ z tre
ści notatek wynikało, że przeciwne 
ustawie były wszystkie środowiska 
katolickie i tylko niektóre ewange
lickie, pragniemy Czytelnikom „Jed- 
noty” przedstawić treść dokumentu 
poświęconego tej sprawie, a wyda
nego w NRD przez biskupów Ewan
gelickich Kościołów Krajowych, w 
dniu 15 stycznia 1972 r.
„W dniu  13 X II ub. r. opublikow a
na została w p rasie  wspólna uchw a
ła B iu ra  Politycznego SED i Rady 
M inistrów  Niem ieckiej Republiki 
Demokratycznej'. Zgodnie z .tą uch
w ałą m a w yjść ustaw a mówiąca, że 
w przyszłości każda kobieta przed 
upływ em  trzech miesięcy ciąży m o
że zdecydować się sam a na jej 
przerw anie. Zapowiedzią wydania 
zezwolenia na przeryw anie ciąży 
niem al bez ograniczeń — zostaliśm y 
głęboko zaskoczeni. W imię E w an
gelii czujemy się w  obowiązku człon
kom naszych Kościołów i w szyst
kim, którzy chcą tego wysłuchać, po
wiedzieć -tymczasem co następuje:

Bóg w raz ze zdolnością płodzenia 
nowego życia przekazał nam  rów 
nież odpowiedzialność za nie. N a
w et kiełkujące życie nie jest n a 
szą w łasnością, ale samodzielnym, 
powierzonym  nam  przez Boga is t
nieniem . Głęboki szacunek d la ży
cia (Albert Schweitzer) odczuwamy 
właśnie wtedy, gdy je st ono bezbron
ne i w ym aga ochrony. P rzerw anie 
ciąży je st zabójstwem . Przykazaniem  
„Nie zab ija j” Bóg potw ierdza i och
ran ia życie ludzkie. Istn ie ją  sk rajne  
przypadki, w  k tórych  — mim o to — 
m usi się wziąć odpowiedzialność 
za zabójstwo; jednakże przypadki 
sk rajne  są w yjątkiem , który nie 
uchyla Boskiego przykazania. 
Kościoły ew angelickie powiedziały 
to wszystko w yraźnie już w 1965 
roku. Dziś pow tarzam y to z n ac i
skiem.
Rozumiemy dobrze,, że kobiety i 
dziewczęta m ogą przez zajście w -cią
żę znaleźć się w  trudnej- — w ew nęt
rznej i zew nętrznej — sytuacji, po 
nieważ nie chciały tej ciąży albo też 
ich ak tualne  w arunk i życiowe i 
m ieszkaniowe na pozór uniem ożli
w iają jej- utrzym anie. Wiemy jednak 
również wszyscy, że istnieje dziś 
wiele różnych możliwości regulacji 
urodzeń i w idzim y w tym  lepszą dro
gę podejm ow ania odpowiedzialności

za -przyszłe życie. P rzelew an ie ciąży 
jest drogą niedopuszczalną.
N ikt n ie obejm uje dziś w zrokiem  
w szystkich możliwych, w ynikających 
z przerw yania ciąży, szkód — ciele
snych, duchowych i obyczajowych. 
Jednakże już te raz  m usim y zwrócić 
uwagę na kilka doniosłych zagad
nień:
P lanow ana regulacja, k tó ra  dopusz
cza przeryw anie ciąży niem al bez 
ograniczeń, składa ciężar odpowie
dzialności «wyłącznie na przyszłą 
m atkę, k tó ra  w w ielu przypadkach 
znajdzie się w skutek tego — zw łasz
cza n a  początku ciąży — pod silną 
presją psychiczną i fizyczną. W tej 
sytuacji w łasna decyzja takiej ko 
biety bardzo łatwo- może ulec zm ia
nie pod wpływem  bezm yślnej lub 
egoistycznej rady  innych ludzi. 
P lanow ana regulacja staw ia le k a
rzy, którzy zgodnie z etyką swojego 
zawodu obow iązani są  do u trzym y
w ania życia, wobec trudnych  kon
fliktów  sumienia. Ponadto lekarze i 
pielęgniarki ibędą postaw ieni przed 
tru d n ą  decyzją z racji swojej w iedzy 
zawodowej. «Odpowiedzialni p rzed
stawiciele państw a zapew niają, że 
żadna kobieta n ie  będzie zmuszona 
do przeryw ania ciąży, żaden lekarz 
-nie będzie zmuszo«ny do w ykonania 
zabiegu. Tym niemniej-, jeśli dopu
ści się do zabijania niepożądanego 
życia, to «nieuchronnie — naw et m i
mo woli — z upływ em  czasu spow o
duje to powszechne przytępie-nie su 
m ienia w stosunku do w artości ży
cia. Państw o, które w yraźnie obej
m uje cchroną m ałżeństwo, rodzinę 
i m acierzyństw o — nie może tego 
pragnąć.
Zagadnienia,, k tó re  w iążą się z p rze
w idzianym  dopuszczeniem  przery w a
n ia ciąży, a do k tórych należą rów 
nież zagadnienia odpowiedzialnego 
obcowania płciowego, «muszą być p il
nie opracowane w zborach, ko«ściel- 
nych ośrodkach szkoleniowych i 
akadem iach.
Tak więc,, w imię Ewangelii, p ro si
my wszystkich, k tórych  to  obchodzi 
bezpośrednio lub pośrednio:
Nie róbcie użytku z możliwości p rze
rywania- ciąży!
Nie zm uszajcie do tego nikogo! 
Szukajcie rady  u  ludzi, k tórym  u fa 
cie!
Nie zostawiajcie, .tych kobiet, -dziew
cząt i rodziny sam ych w  obliczu tak 
trud«nych problem ów!

Dokument podpisali biskupi ewan
geliccy następujących miast: Gorlitz, 
Magdeburga, Dessau, Schwerin, Ber
lina, Drezna, Greifswald i Eisenach.
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ZE Ś W I A T A
■  Św iatow a R ada Kościołów i O- 
gólnoafrykańska K onferencja Ko
ściołów prow adziły od m a ja  1971 r. 
działalność m ediacyjną, k tóra m iała 
doprowadzić do roikowań między 
przedstaw icielam i rządu  w  Sudanie 
a rep rezen tan tam i południow osudań- 
skiego ruchu  wyzwoleńczego. D yrek
tor Kom isji Kościołów do Spraw  
M iędzynarodowych ŚRK, dr Leopol
do Niilus, i sekretarz generalny Ogól- 
noafrykańskiej K onferencji Ko
ściołów, Burgess C arr, uczestniczyli 
w A ddis-Abebie (Etiopia) w charak
terze obserw ator ów -dor ad có w w  ro 
kow aniach m iędzy obu powaśniony- 
mi- stronam i i ja k o  świadkowie pod
pisali osiągnięte porozumienie. K oń
czy ono 16-letni konflikt między 
arabskim i w ładzam i centralnym i w 
C hartum ie a  ruchem  wyzwoleńczym, 
reprezen tu jącym  przew ażnie czar
nych  A frykańczyków -chrześcijan z 
południowego Sudanu. K onflikt m iał 
ch a rak te r w ojny domowej i dopro
w adził do' em igracji ok. 200 tysięcy 
osób do k rajów  sąsiednich. Leopoldo 
Niilus nazw ał porozum ienie h isto
rycznym  w ydarzeniem , m ającym  
w ielkie znaczenie nie tylko d la A f
ryki. Je s t ono dowodem,, że w ten  
sposób m ożna rozwiązywać inne, po
dobnie trudne, sytuacje w świecie. 
Po tym  sukcesie Światowa Rada Ko
ściołów pragnie podjąć próbę media
cji między Wietnamem Północnym i 
Południowym.
Pragnie ona pokazać, że zachodzi 
możliwość bezpośrednich rozmów 
między samymi Wietnamczykami.

■  Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, dr E. C. Blake — 
w jednobrzmiących pismach skiero
wanych do premiera radzieckiego 
Aleksieja Kosygina i kanclerza fe 
deralnego Willy Brandta — wyraził 
prośbę, by rządy obu krajów uczy
niły wszystko na rzecz udziału 
przedstawicieli NRD w  Konferencji 
ONZ do Spraw Ochrony Środowi
ska Człowieka, która w  połowie 
czerwca br. m a zebrać się w Sztok
holmie. Past. B lake prosi Bonn i 
Moskwę o podjęcie wszelkich możli
wych starań,, by wobec NRD nie za
stosowano tzw. D eklaracji W iedeń
skiej, wg której udział w  jak iejś 
konferencji organizowanej przez 
ONZ mogą b rać  tylko jej członko
wie lub  członkowie k tórejś z w yspe
cjalizow anych organizacji. D r Blake 
podkreśla dalej, że obecność w 
Sztokholm ie przedstaw icieli w szyst
kich państw  św iata będzie m iała po
ważne znaczenie, „gdyż chodzi tutaj 
o spraw y przyszłości człowieka’*.

■  Prezydent Światowej Federacji 
L uterańskiej, prof. Mikko Juva, po 
powrocie z R epubliki A fryki Połud
niowej, gdzie przebyw ał z delegacją 
ŚFL, powiedział, że „przyszłość A f
ryki Południowej uksz ta łtu ją  czar
ni, a  n ie  biali” . W Kościołach połud
niowoafrykańskich wzrasta nowa sa
moświadomość, „poddająca krytyce 
niesprawiedliwe struktury władzy” 
— stw ierdził Juva. M łoda generacja 
nie w yraża ochoty do współpracy z 
białym i w  tak i sposób, ja k  to czyni 
generacja starsza. Juva skrytykow ał 
m.in. fakt, że ty lko  w w yjątkow ych 
przypadkach czarny pastor może 
przem awiać w  parafii złożonej z b ia 
łych członków.

■  29 lutego ibr. doszło do pierw sze
go spotkania między .przedstawicie
lami K onferencji Kościołów E uro
pejskich i  Chrześcijańską K onferen
cją Pokojową, Po w ym ianie poglą
dów, analizowano możliwości b liż
szej współpracy.

■  2 m arca br. przedstawiciele Kon
ferencji Kościołów Europejskich 
spotkali się z reprezentantami Rady 
Europejskiej Konferencji Episkopa
tu Kościoła Rzymskokatolickiego. W 
kom unikacie w ydanym  przez KKE 
czytamy: „Po rozważeniu ściślejszej 
w spółpracy między obu organizacja
mi, sform ułowano propozycje n a  te 
m at rozw oju różnych akcji. P ropo
zycje te przedłożono odpowiednim 
gremiom obu organizacji”.

■  W dniach 9—12 marca br. obra
dował w New Delhi Komitet Robo
czy Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej. Obrady toczyły się pod h a 
słem: „C hrześcijańska s tra teg ia  po
kojowa w A zji”. N a zakończenie w y
dano apel do chrześcijan w  Azji, 
apel do w szystkich Kościołów i 
chrześcijan w świecie, rezolucję w 
spraw ie Bengalii i bezpieczeństwa 
europejskiego. Uczestnicy posiedze
nia spotkali się z prezydentem In
dii V. V. Giri, z panią Indirą Ghan- 
di i innymi przedstawicielami władz 
państwowych. W czternastoletniej 
historii K om itet Roboczy ChiKP po 
raz pierw szy obradow ał poza E uro
pą. Z Polski w obradach wzięli u- 
dział: Janusz M akowski — w icepre
zydent ChKP„ ks. do-c. W itold Be- 
nedyktowicz — członek K om itetu 
Roboczego i ks. Zdzisław P aw lik  — 
członek S ekretaria tu  M iędzynarodo
wego.

■  W klasztorze M ontserrat k. B a r
celony odbyło się tygodniowe spot
kanie ekum eniczne, w k tórym  ucze
stniczyli przedstaw iciele Światowej 
Rady Kościołów i Kościoła Rzym sko

katolickiego w Hiszpanii. Celem 
spotkania było przygotowanie 
przyszłorocznego program u Tygodnia 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

■  Pod koniec ubiegłego stu lecia w 
łonie Kościoła Reform owanego w  
Holandii doszło do rozłam u. O dtąd 
istn ieją dwa Kościoły: Kościół R e
form ow any (Hervormde Kerk) ,i Ko
ściół N ow oreform ow any (Gerefor- 
m erde Kerk). Przyczyną rozłam u 
była różnica w poglądach n a  zagad
nienia dogmatyczne. O statnio Synod 
Kościoła Reformowanego w ystąpił z 
propozycją zorganizowania w spólne
go posiedzenia obu synodów. W o- 
bydwu Kościołach holenderskich do
chodzi się stopniowo do przekona
nia, że zbliżenie i dążenie do jedno
ści chrześcijan jest nakazem Chry
stusowym, który należy traktować 
poważnie nawet wtedy, gdy dalej 
istnieją pewne różnice dogmatyczne.

,■ Znany teolog rzym skokatolicki, 
ks. Hans Kiing, w liście skierowa
nym do kardynała Szepera, p refek 
ta  K ongregacji D oktryny W iary, 
wypowiedział się przeciw procedurze 
przyjętej przez tę kongregację w sto
sunku do jego książki pt. „Nieomyl
ny? Oto pytanie”. Ks. Kiing zarzu
ca K ongregacji, że: il) n ie  m a dostę
pu do dokum entacji, będącej w  jej 
dyspozycjii; 2) n ie  m a osobiście w pły
w u n a  w ybór swego obrońcy; 3) nie 
przewidziano możliwości odw ołania 
się do wyższej instancji. .Stwierdza 
on ponadto, że jego kontrow ersyjna 
książka n a  tem at nieomylności p a
pieża m iała ceł konstruktyw ny, a 
nie destruktyw ny.

■ W Nowym Orleanie (Luizjana) 
odbyło się ostatnio czternasta z ko
lei (od roku  il 965) rozmowa między 
teologami katolickimi i luterański-
mi na tem at „Urząd a Kościół pow 
szechny.
■  Przewodniczący w atykańskiego 
S ekretaria tu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan, kardynał Jan Wille- 
brands, przem aw iając w  Brem ie 
(NRF) na posiedzeniu Ewangelicko- 
-iKatolickiej/ Komisji Regiolanej N ie
miec Północnych, stwierdził, że ce
lem ruchu ekumenicznego jest „u- 
stanowienie jedności Kościoła zgod
nej z ideami wyrażonymi przez No
wy Testament”. W illebrands podkre
ślił, że „jedność m istyczną” należy 
jeszcze uczynić .Jednością w idzial
n ą”. Drogę w tym  kierunku, to ru je 
zwłaszcza dialog kato licko-lu terań- 
skl.

■  Papież Paweł VI przekazał 10 ty
sięcy dolarów na prowadzenie dzia
łalności Komisji do Spraw Wiary i
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Ustroju Kościelnego Światowej Ra
dy Kościołów. W piśm ie dołączonym 
do przekazanego czeku papież p i
sze, że sumę tę należy uważać za 
„..specjalny dar, k tóry  ma być oznaką 
naszego życzenia, by w spółpraca z 
Kom isją do Spraw  W iary i U stroju 
Kościelnego była kontynuow ana” .

BI W pierwszych dniach kw ietnia 
przebywali w Rzymie sekretarz ge
neralny Światowej Federacji Lute- 
rańskiej, dr A n d r e  A p p e l ,  i re 
ferent do spraw  stosunków między- 
w yznanionych w Oddziale Studiów 
ŚFL, dr P e d e r H o j e n .  Przepro
wadzili oni rozmowy z przedstawi
cielami watykańskiego Sekretariatu 
do Spraw Jedności Chrześcijan. 
Głównym tematem spotkania była 
sprawa szerokiego rozpropagowania 
wyników rozmów katolicko-luterań- 
skich w latach 1967—1971 na temat 
„Ewangelia a Kościół”. Pierw szy ofi
cjalny tekst tego spraw ozdania uka
że się w  języku niem ieckim  i an 
gielskim w lipcowym num erze kw ar
ta ln ika ŚFL — „Przegląd L uterań- 
ski”. P lanuje się też publikację do
kum entu w' różnych angielskich, 
francuskich i niem ieckich czasopi
smach katolickich.
Appel i Hojen poinformowali po 
powrocie, że jeszcze w tym roku 
przybędzie do Genewy z rewizytą o- 
ficjalna delegacja przedstawicieli 
Kurii Rzymskiej pod przewodnict
wem kard. J a n a  W i l l e b r a n d -  
s a, przewodniczącego watykańskiego 
S ekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan. Delegacja ŚFL złożyła 
w Rzymie wizytę w roku 1969. Obie 
strony postanowiły utworzyć nową 
grupę roboczą, której pierwsze po
siedzenie odbędzie się w  dniach 16— 
20 października br. Dokona ono 
przeglądu poprzedniej serii rozmówT, 
rozważy stosunki lu terańsko-katolic- 
kie w różnych krajach, zbada sto
sunki między obu Kościołami na 
płaszczyźnie teologicznej i życia ko
ścielnego, a przede wszystkim za j
mie się możliwościami kontaktówT i 
kooperacji w  poszczególnych krajach 
i regionach.

■  W dniach 4—8 kwietnia w Pul- 
lach k. Monachium odbyło się czwar
te i zarazem ostatnie spotkanie 
przedstawicieli Światowej Federacji 
Luterańskiej i Wspólnoty Kościołów 
Anglikańskich. W dyskusjach ucze
stniczyło 20 teologów z różnych czę
ści św iata. Podczas trzech pierw 
szych konferencji (Oksford 1970, 
Loegum kloster 1971, L an tana 1972), 
przyjęto te fragm enty wspólnego o- 
świadczenia, które dotyczyły Pism a 
św., tradycji kościelnej, pism wyz

naniowych, wyznania w'iary oraz ro
li teologii w Kościele. W Pullach 
rozważano i przyjęto następne frag 
m enty spraw ozdania końcowego, do
tyczące Słowra Bożego, sakram entu 
i urzędu kościelnego. Sprawozdanie 
zaw iera konkretne propozycje ści
ślejszej współpracy między Kościo
łam i lu terańskim  i anglikańskim .
■  W dniach 14—15 kwietnia w New 
Jersey odbyło się pierwsze posiedze
nie drugiego etapu rozmów luterań- 
sko-reformowanych w USA. Wzięło 
w nim  udział po 10 przedstawicieli 
obu stron. Zajęto się m.in. w ynika
mi pierwTszej rundy rozmów (1962— 
—1966) oraz tekstem  „Projektu Kon- 
kordii Kościołów Reform acyjnych”, 
opublikow anym  we wrześniu 1971 r. 
Drugi etap rozmów, którem u patro
nu ją  Rada L uterańska w USA i Od
dział Północnoam erykański Św iato
wego Aliansu Reformowanego, ma 
trw ać trzy lata.
■  Amerykańska Rada Kościołów, 
zrzeszająca 33 Kościoły protestanckie 
(42 miliony członków) rozważa o- 
statnio możliwość członkostwa Ko
ścioła rzymskokatolickiego w USA 
(48 milionów wiernych). Zbadanie tej 
spraw y powierzono specjalnej ko
misji. Nie istnieją większe przesz
kody w przyjęciu rzymskokatolików 
do Rady, gdyż w poszczególnych sta
nach i lokalnie już od daw na uk ła
da się dobra współpraca między pro
testantam i a  katolikam i.
■  Podczas wielkanocnego spotkania 
młodzieżowego w Taize, przeor tam
tejszej wspólnoty, o. R o g e r  
S c h u t z ,  oznajmił wobec zgroma
dzonych 16 000 młodych ludzi, że la 
tem 1974 r. odbędzie się Międzyna
rodowy Sobór Młodzieży. W spot
kaniu wzięli udział: sekretarz gene
ralny Światow ej Rady Kościołów' — 
dr E. C. Blake, i przewodniczący w a
tykańskiego S ekretariatu  do Spraw 
Niewierzących — kard. F. König.
■  Trzydziestu trzech czołowych teo
logów katolickich z Europy i Ame
ryki wydało pod koniec marca o- 
świadczenie zatytułowane „Przeciw 
rezygnacji w  Kościele”. Sygnatariu
sze tego oświadczenia stw ierdzają, 
że każdy katolik  ma prawo i obo
wiązek mówienia o tym, co myśli o 
Kościele i jego zwierzchności oraz, 
co jego zdaniem  należy czynić dla 
popraw y istniejącego stanu rzeczy. 
Również biskupi, jeśli stw ierdzą, że 
określone praw a, zarządzenia i prze
pisy są nieodpowiednie, to winni 
mówić o tym  publicznie i domagać 
się zmiany. Oświadczenie powiada 
dalej, że Kościół z w łasnej winy 
przeżywa kryzys autorytetu i zaufa
nia. Nie nadąża on ŵ  w ypełnianiu

swego zadania i nadal wykazuje 
jeszcze cechy „książęcego absolutyz
m u”. Niekorzystnymi zjaw iskam i w 
Kościele są m.in. ta jne nominacje 
biskupów i przymusowy celibat du
chownych. „Oświadczenie 33” podpi
sali m. in. tak  znani profesorowie 
teologii, jak: Hans Kling, Edward 
Schillebeeckx, John Mc Kenzie, Ste- 
phan Phiirter i Fanz Bóckle.
■  Synod Generalny Kościoła Ewan
gelickiego Wyznania Augsburskie
go i Helweckiego w Austrii podjął 
w' W iedniu na posiedzeniu ŵ  dn. 24 
m arca uchwalę w sprawie poddania 
ściślejszej kontroli władz kościel
nych pracy młodzieżowej. Odnośnie 
do „Program u antyrasow ego” Św ia
towej Rady Kościołów', Synod Ge
neralny postanowił, że nie może po
lecić zborom i organizacjom  kościel
nym w spółdziałania w tym  progra
mie.
B 'Ks. H o r s t  G i e n k e  (42), do
tychczasowy superin tendent Schwe- 
rinu, został w ybrany 26 m arca br. na 
urząd biskupa Ewangelickiego Ko
ścioła Krajowego G reifsw aldu (NRD). 
Jest on następcą biskupa F. W. 
K rum m achera (70), który w poło
wie br. przechodzi w  stan spoczyn
ku. W prowadzenie wr urząd biskupa 
nastąpi 19 czerwca br.
■  19 marca zmarł w wieku 64 lat 
arcybiskup Upsali i zwierzchnik Ko
ścioła w Szwecji, R u b e n  J o s e f -  
s o n. Stanowisko swoje piastow ał on 
od 1967 r. Był pierwszym  biskupem 
szwedzkim, który ordynow ał kobietę 
na pastora. Jako znany fachowiec w 
dziedzinie historii i teologii Refor
macji, wT istotny sposób przyczynił 
się do „renesansu L u tra” w  Szwecji. 
W ostatnich latach odgrywał czo
łową rolę w rozmowach z rządem  na 
tem at rozdziału między Kościołem 
a PaństwTem. Był członkiem i zastęp
cą przewodniczącego K om itetu N a
rodowego Światowej Federacji L u
terańskiej. Od 1970 r. był też człon
kiem  K om itetu W ykonawczego ŚFL.
■  1 kwietnia zmarł w Londynie dr 
O ł i v i e r  B e g u  i n,  sekretarz ge
neralny Światowego Związku Towa
rzystw Biblijnych. Urodził się on w 
1914 r. w  Szwajcarii. S tudia pedago
giczne ukończył w  Genewie. N astęp
nie pracował w  Tymczasowym Ko
mitecie Światowej. Rady Kościołów, 
poświęcając się opiece nad jeńcam i 
wojennymi. W 1947 r. został sekre
tarzem  europejskim , a w 1949 r. se
kretarzem  generalnym  Światowego 
Związku Towarzystw  Biblijnych. P o
łożył duże zasługi w  zacieśnianiu 
współpracy między Kościołami w 
dziedzinie przekładu, w ydaw ania i 
kolportażu Biblii.

19



Z P R A S Y
W tym numerze „Jednoty” sporo 
miejsca poświęciliśmy miłości. Roz
ważanie ks. Kurnatowskiego oparte 
zostało na fragmencie Jezusowego 
„Kazania na górze” i za swój temat 
główny przyjęło zagadnienie miłości 
chrześcijańskiej. Modlitwa (na s. 4) 
też nawiązuje do tej — tak oczywi
stej dla wierzącego, a tak trudnej w 
realizacji — sprawy. Na zakończenie 
lektur „jednookich” proponujemy 
Czytelnikom „coś z życia”: auten
tyczny i jakże powszechny sposób 
realizowania przez nas Jezusowego 
nakazu miłości bliźniego. Bez dodat
kowych komentarzy oddajemy głos 
Maciejowi Iłowieckiemu („Polityka” 
1972, nr 16, felieton z serii „Nasz 
wiek X X ”):
Była już pora wieczorna, ciem na
wo i pusto, kiedy na jednej z alejek 
m iasteczka uniw ersyteckiego w P rin 
ceton pojawił się młody człowiek. 
Skrom nie ubrany, k rótko -ostrzyżony 
(inform acja dla tych, którzy lubią 
wnioskować o cechach osobowości 
wedle długości włosów), szedł b a r
dzo szybko, ściskając czarną aktówT- 
kę. W pew nym  momencie stanął, 
nasłuchując: parę kroków dalej, na 
traw niku  pod krzakiem  ktoś leżał i 
cicho jęczał.
Młody człowiek spojrzał n a  zegarek 
i... pognał dalej.
B analną tę scenę zarejestrow ała k a
m era filmowa. Łatwo się domyślić, 
iż było to jedno z wielu doświadczeń 
psychologicznych: badania zachow a
nia się ludzi wobec bliźniego, potrze
bującego pomocy. Sytuacja klasycz
na, opisana w Biblii; niewielu jest 
chyba w naszym  kręgu kulturalnym  
ludzi, którzy nie znaliby historii c 
Sam arytaninie. Znał ją  tym  'bardziej 
młody człowiek, biegnący alejką, po
nieważ był studentem  teologii, przy
szłym pastorem .
Zatem nie zatrzym ał się przy jęczą
cym  chorym, ponieważ w  Ameryce 
w ogóle niebezpiecznie jest zatrzy
mywać się przy czymkolwiek, jeśli 
wokół pusto?
Byłoby to wygodne wyjaśnienie. Ale 
nie przesadzajm y, n ie  wszędzie w 
Stanach Zjednoczonych panuje p ra 
wo dżungli. Szacowny U niw ersytet 
Princeton należy do m iejsc spokoj
nych, zaś w aktów ce studen ta  nie 
było skarbów ; m iał tam  maszynopis 
kazania, k tóre śpieszył nagrać na  
taśm ę w  drugim  budynku. Tem at 
kazania: miłość bliźniego w  czasach 
dzisiejszych.
W fakcie tym  nie należy dopatryw ać 
się złośliwości losu — raczej złośli
wości eksperym entatorów . Otóż k il
kudziesięcioosobowej grupie studen 

tów teologii polecili oni opracować 
kazania o miłości bliźniego i następ
nie nagrać je w laboratorium , m ie
szczącym się w innym  budynku 
ośrodka uniwersyteckiego. Powie
dziano studentom , że urządzenia na
gryw ające w ynajęte są na określony 
czas i podzielono ich na trzy grupy. 
Jedna grupa m iała w łaśnie nagrywać 
jako pierwsza, druga po niej. trzecia 
jako ostatnia. Ale uczestników każ
dej grupy wysyłano kolejno, poje
dynczo, w regularnych odstępach 
czasu. Przy drodze pomiędzy budyn
kiem. w którym  czekali studenci, 
a budynkiem , gdzie mieściło się la
boratorium  nagrań, położył się jeden 
z eksperym entatorów , udając chore
go. M iejsce to  obserw ow ano i film o
wano. Oczywiście bez wiedzy studen
tów. (...) Sam arytański o b o w i ą 
z e k  spełniło tylko (czy może aż?) 
40 proc. uczestników doświadczenia. 
Być może zresztą nie jest to procent 
mały.
Najciekawszy jest jednak procento
wy udział altru istów  we wszystkich 
trzech grupach. Otóż w  I, wysyłanej 
najpierw , znalazło się aż 63 proc. 
Sam arytan, w  II — środkowej: — już 
tylko 45 proc. W III, ostatniej, było 
ich zaledwie 10 proc. G rupy dobiera
no zupełnie przypadkowo, doświad
czenie pow tarzano: najw ięcej a ltru 
istów znajdow ało się zawsze w  pier
wszej grupie, najm niej — w osta t
niej.
Kiedy już rozszyfrowano przed stu 
dentam i przebieg i cele doświadcze
nia i usiłowano ustalić przyczyny 
dziwacznego rozkładu procentowego 
altruistów , stw ierdzono pewną cie
kaw ą rzecz. Otóż uczestnicy I grupy 
mieli poczucie, iż dysponują n a j
większą ilością czasu. Ci z II grupy 
już się n iecierpliw ili i bali spóźnie
nia, ci z III uważali, że są spóźnieni 
na pewno i nie zdążą wykonać pole
cenia — to znaczy nagrać kazania. 
Mieli zby t m ało czasu, by zajmować 
się spraw am i postronnym i. 
Oczywiście, n aw et kilkanaście po
dobnych eksperym entów  o niczym 
jeszcze w łaściw ie n ie  świadczy. Mo
żna co najwyżej przypuścić, że s tu 
denci teologii z Princeton są bardzo 
obowiązkowi, ale uznają dość szcze
gólną h ierarchię obowiązków. Taką 
zresztą, jaką im w paja dzisiejszy mo
del wychowania, czy może naw et w 
ogóle — model k u l t u r y .  Zatem  
podstaw  do uogólnień lub poważ
niejszych wniosków — nie ma. Trze
ba byłoby wykonać setki różnych do
świadczeń, z różnymi grupam i spo
łecznymi, w  różnych sytuacjach. 
Mimo wszystko w ydaje isię. że w yni
ki tych hipotetycznych doświadczeń 
byłyby jednak  podobne — potoczna 
obserw acja wskazuje, iż altruizm , 
czy też po prcstu  tzw. dobroć — nie

należy do cech najbardziej dziś roz
powszechnionych.
Systemy wychowawcze, rozpowsze
chnione w z o r y  postaw i wreszcie 
osobiste, nabyte w życiu d o ś w i a d 
c z e n i a  (obawiam się, że nie tylko 
w obcych krajach), preferu ją przede 
wszystkim słowa, intencje d e k l a -  
r o w a n e. nie zaś — czyny rzeczy
wiste. Być może w ielu uczestników 
eksperym entu z Princeton powołało 
się w swych kazaniach na historię
0 Sam arytaninie — ważne jest bo
wiem to, co się głosi; znacznie mniej 
ważne to, co się robi, zaś młodzi lu 
dzie m ają szczególnie dobre w arunki 
do obserwacji, rozbieżności czynów 
ze słowami. My, tak zwani dorośli, 
dość dawno te w arunki utraciliśm y, 
w i e m y  po prostu, że te same słowa 
znaczą różnie w  różnych okolicznoś
ciach, czyli na ogół nic nie znaczą: 
mówienie o altruizm ie, sile charak te
ru czy dzielności nie należy dziś zre
sztą w ogóle do dobrego tonu. Są to 
rzeczy staroświeckie — zatem  śm ie
szne i naiwne, choć może szkoda, że 
młodzież się tak  szybko o tym  do
wiaduje. <Zaś dowiedziawszy się, tra 
ci w rodzoną sobie wrażliwość i w y
czulenie na fałsz.
Zanikanie pewnych tzw. wartości 
hum anistycznych nie jest chorobą 
społeczeństw  tylko kapitalistycz
nych. Nasz system  wychowawczy 
(myślę, że nie tylko szkolny) rów 
nież przygotowuje człowieka do ży
cia w świecie maszyn i świecie pozo
rów, a nie — wśród innych ludzi. 
W ten sposób sami ustępujem y czę
sto pola, dającego nam  jedyną i 
autentyczną szansę zwycięstwa.
Ale naw et w epoce ..w ytartych po
jęć” i. słów, pod które można podkła
dać dowolne znaczenie, istnieją prze
cież ludzie skłonni pomagać innym 
bezinteresownie. Uczestnicy doświad
czenia w Princeton byli chyba wszy
scy tzw. porządnym i ludźmi, ocenili 
potem właściw ie swe postępowanie
1 próbowali szukać jego przyczyn. 
Większość doszła do przekonania, że 
powodem nieudzielenia pomocy bliź
niemu w tym  konkretnym  przypadku 
był p o ś p i e c h .  (Dlatego w łaśnie 
wśród najmniej! śpieszącej się I g ru
py znalazło się najw ięcej sam arytan.) 
Zastanowiwszy się, orzekli, iż w iecz
ny pośpiech, tem po współczesnego 
życia, będącego rodzajem  nieustan
nego biegu, pozostawia coraz mniej 
czasu na objaw ianie dobroci, szla
chetności czy naw et po prostu cech 
gentlem ana. Wieczne zapędzenie na
kłada jakby klapki n a  oczy, nie po
zw ala dojrzeć wokół wielu, zbyt w ie
lu spraw .
Żyjemy w świecie, w  którym  na d o 
b r o ć  b raku je chw ili wolnego czasu 
i naw et nas to już nie dziwi.
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