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Na s z y m  z d a n ie m C O  W N U M E R Z E ?

Ja i mój dom

Mówią rodzice dziecka: posyłamy Staszka na lekcje religii, bo musi przecież 
nauczyć się zasad naszej wiary, zapoznać się z Biblią.

—A dlaczego nie widzimy państwa w kościele na niedzielnym nabożeństwie? 
Przepraszam za niedyskretne pytanie: czy państwo są niewierzący?

—Ależ skąd! Tylko, widzi ksiądz, po całym tygodniu pracy człowiek jest 
taki zmęczony, że chce w  niedzielę dłużej pospać. A poza tym tyle całoty
godniowych zaległości trzeba odrobić. No więc, tak jakoś nie wychodzi. Do 
kościoła jest tak daleko i nie można ze wszystkim zdążyć.

Nie wychodzi... Nie można zdążyć... Trudno dyskutować z dorosłym człowie
kiem, trudno przekonywać go wobec niezbitych faktów. Osiem godzin pracy 
matki i ojca, dojazd i powrót z pracy, po drodze zakupy, kolejki, prędko 
posprzątać w  domu, ugotować coś gorącego na obiad z kolacją, zajrzeć do 
zeszytów dzieci, a to wypadnie jakaś wywiadówka w  szkole, a to jakieś 
zebranie, wieczorem Teatr TV, albo dobry film, albo akurat mecz Polska- 
-Anglia na Wembley. Nawet jeśli rodzice nie reprezentują postawy „nam 
się też przecież coś od życia należy”, trudno im się dziwić, że niejedną 
pracę domową, a często i dodatkowy zarobek, zostawiają na niedzielę, albo 
że raz w  tygodniu chcą się wyspać. Ludzka rzecz. Do kościoła rzeczywiście 
jest daleko.

Mimo to, coś niepokoi. Gdzieś tu musi tkwić błąd. Dlaczego rodzina X jest 
regularnie, razem z dziećmi, w  kościele, choć żyje w  nie najlepszych w a
runkach, a w  dodatku matka jest chorowita? Dlaczego pani Y, wdowa, 
która musi utrzymać dwójkę dorastających dzieci, może przyjechać w  każdą 
niedzielę, a nawet brać udział w pozaniedzielnych pracach parafii, chociaż 
mieszka w  odległości godzinnej jazdy od kościoła?

Wydaje się, że odpowiedź jest w końcu dosyć prosta. Rodzice X i matka Y 
uważają, że rozwijanie wiary, kontakt ze wspólnotą kościelną, wspólne w  
kościele oddawanie czci Bogu — są sprawami dla nich ważnymi. Jeżeli mamy 
coś ważnego do załatwienia, to z reguły znajdujemy na to czas. Nauczmy 
się więc planować wszystkie tygodniowe zajęcia i żyć z kalendarzem w ręku, 
albo zdobądźmy się na zrezygnowanie z czegoś, co z tą właśnie ważną spra
wą koliduje, albo zróbmy i jedno i drugie.

Jeżeli mówimy o chrześcijańskim wychowaniu naszych dzieci, to punktem  
wyjścia nie będzie pragnienie przekazania im jakichś wartości religijnych  
czy moralnych, lecz poczucie ważności sprawy przede wszystkim dla samych 
rodziców. Dzieci muszą widzieć, jak rodzice się zachowują. „Verba docent, 
exempla trahunt” — słowa pouczają, przykłady pociągają — mówi stara 
zasada. Ale nam tu nie chodzi o tzw. dawanie dobrego przykładu. Kiedy 
rozmawiam z dzieckiem, kiedy jem z nim obiad przy stole, kiedy wykonuję 
różne czynności domowe, to nie powoduje mną pragnienie dania „dobrego 
przykładu”, tylko po prostu żyję codziennymi sprawami, a dziecko na to 
patrzy i naśladuje — w dobrym i w złym. Często ze zdziwieniem dokonuje
my odkrycia: skąd u niego takie słowo, skąd taki gest? Po prostu usłyszał, 
zobaczył u tatusia, a tatuś — chce, czy nie chce — jest wzorcem. Dziecko 
widzi, czy się modlę, czytam Pismo św., słyszy, czy i jak rozmawiam o spra
wach wiary. Wyczuwa, czy to wszystko jest dla mnie ważne i czy autentycz
nie tym żyję. Nie idę do kościoła „dla dobrego przykładu”. Idę tam, bo jest 
mi to potrzebne, bo jest dla mnie ważne. Nie „posyłam” dziecka do Szkoły 
Niedzielnej i na lekcje religii, „żeby się nauczyło moralności i zasad wiary 
— bo w coś trzeba wierzyć”, tylko dlatego, że nasza rodzina tego potrzebuje. 
Najlepiej prowadzone lekcje niewiele nauczą, żadne książki ani pomoce na
ukowe nie wyręczą rodziców, domu. Pomyślmy o tym.

W pierwszym  tygodniu kw ietn ia od
była się w W arszawie europejska 
konferencja Światowej F ederacji 
Luterańskiej, poświęcona spraw ie 
kształcenia duchownych. Jednym  z 
jej uczestników był ks. Duncan 
Shaw, reform owany pastor z Edyn
burga, w Szkocji, delegat K onferen
cji Kościołów Europejskich. Rozmo
wę z nim  zamieszczamy na s.5.

W pierwszą niedzielę po W ielkano
cy parafia  w arszaw ska gościła prof. 
A.J. Raskera z gronem  studentów  
teologii z uniw ersytetu  w Lejdzie. 
Prof. Rasker wygłosił kazanie zaty
tułow ane Obietnica, które pub liku
jem y na s. 3. Tem atycznie z kaza
niem  związana jest m odlitw a — No
we Przymierze (s. 4).

Część zeszytu poświęcamy dzieciom 
w związku z Dniem Dziecka, przy
padającym  1 czerwca. Eliza Życień- 
ska pisze o swoich doświadczeniach 
z adoptowaniem  „dziecka z domu 
dziecka” i kłopotach z przyjaciółm i 
(s. 7). Dwa obrazki z życia pt. Zda
rzenia i ludzie przedstaw ia Alina 
Werner (s. 9), dając m ateria ł do za
stanow ienia się nad spraw am i w y
chowania. O w ychow aniu do chrze
ścijaństw a w rodzinie piszemy w 
Naszym zdaniu na s. 2. O statnią 
pozycją związaną z dziećmi je st za
powiedź pierwszej wydanej po w oj
nie przez Kościół Ew angelicko-Re
form owany książki, przeznaczonej 
dla nauczycieli religii i rodziców 
(s. 10).

W dziale biblijnym  rozpoczynamy o- 
m awianie ksiąg historycznych Sta
rego Testamentu, począwszy od 
Księgi Jozuego (s. 12). Odpowiedź 
na tem at rozwodów zamieszczamy w 
nowej rubryce — Porozmawiajmy 
(s. 13).

W Przeglądzie prasy (s. 15) d ru k u 
jem y fragm enty artyku łu  z m iesię
cznika „Więź” o Bogu swojskiego a-
teizmu. Wiadomości ze św iata i z 
k ra ju  — na s. 14.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Od ludzi zależy los i uśmiech 
dziecka...
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KS. ALBERT JAN RASKER

Obietnica

Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla 
Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzym. 6:11

Drodzy Bracia i Siostry!
Chciałbym najpierw skierować do was kilka 
słów osobistych. * Chociaż nie mogę do was 
przemówić po polsku, ani też w moim języku 
ojczystym, to jednak sądzę, że nasza przyjaźń 
i braterstwo przełamią trudności językowe. 
Przybyłem do waszego kraju po raz pierwszy, 
ale już od lat łączą mnie bliskie więzy z różnymi 
osobami wśród was i dzięki temu mogę powie
dzieć, że nie jesteśmy sobie tak bardzo obcy. W 
dzisiejszym nabożeństwie oprócz mnie bierze u- 
dział grupa holenderskich studentów teologii z 
uniwersytetu w Lejdzie. Wszyscy jesteśmy 
członkami holenderskiego Kościoła reformowa
nego, bardzo bliskiego waszemu Kościołowi. Już 
przed laty stwierdziliśmy, jak ważną rzeczą jest 
poznanie naszych braci i sióstr, którzy żyją w 
warunkach odmiennych od naszych. Będziemy 
musieli wiele nauczyć się w czasie tych dziesię
ciu dni pobytu w waszym kraju, bo nie przyje
chaliśmy tu tylko po to, żeby jako turyści oglą
dać piękne zakątki, ale przede wszystkim po to, 
aby spotkać się ;z ludźmi — rozmawiać z nimi 
i słuchać ich — w kościele, w uczelniach, w ży
ciu społecznym. Pierwsze nasze spotkanie doszło 
do skutku tutaj, w waszym kościele. Mam na
dzieję, i jestem tego pewien, że w ten sposób 
zrobiliśmy dobry początek.
A teraz przejdźmy do naszego tekstu. Dzisiaj 
mamy pierwszą niedzielę po Wielkanocy i jesz
cze rozbrzmiewa nam w uszach Ewangelia o 
zmartwychwstaniu Jezusa. Dzień, kiedy ucznio
wie komunikowali sobie wzajemnie tę wiado
mość, był jednocześnie dniem ich własnego od
rodzenia do nowego życia. Powstawał chrześci
jański Kościół. Wiadomość była niewiarygodna 
i niewiarygodne było ich przeżycie. W sposób 
zupełnie nieoczekiwany wszystko stało się zu
pełnie nowym.
Wielkanoc! Rzecz niewiarygodna! Okazało się, 
że to, co wyglądało na całkowitą katastrofę, w 
rzeczywistości przemieniło się w drogę do zwy
cięstwa. Nasz Pan nie prowadził swej walki na 
próżno. Cierpienie Chrystusa, na którego ramio

* Kazanie to zostało wygłoszone w  języku angielskim  
podczas nabożeństw a w reform ow anej św iątyni w a r
szawskiej, w niedzielę 21 kw ietnia 1974 r.

na Bóg włożył całe człowiecze cierpienie, grzech 
i strach, nie oznaczało końca wszystkiego. Tam
tego strasznego dnia, gdy były powody do mnie
mania, że wszystko stracone, że nastąpił ostate
czny kres, Bóg pozostał Bogiem, Panem życia; 
nie wypuścił z rąk biegu spraw, dał im nowy 
początek. Wielkanoc, zmartwychwstanie Jezusa, 
potwierdza ten fakt — Jego życie, Jego ofiara, 
cierpienie i wiara, aż do końca, nie były darem
ne. Bóg wysłuchał ostatniej modlitwy swego Sy
na i potwierdził, że dzieło Jezusa jest Jego dzie
łem, że życie Jezusa jest Jego życiem, a miłość 
Jezusa — Jego miłością. Tym sposobem w cier
pieniu Chrystusa Bóg dał nam poznać obraz 
cierpiącego Boga, który zawsze jest z nami, na
wet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. 
Pozwolił nam też w zwycięstwie Chrystusa wi
dzieć obraz mocy Boga, Jego zwycięstwa nad 
wszelkimi mocami zła, ujawnienie się wyzwala
jącej, zbawczej siły, która jest naszą nadzieją 
w życiu i przy śmierci, w naszym grzechu i stra
chu. Bóg stanął po stronie Jezusa i wzywa nas, 
abyśmy się Go trzymali i szli za Nim Jego dro
gą*
Dlatego wiara w wielkanocną Ewangelię nie po
lega na przyjmowaniu doktryny, lecz na przyję
ciu dbietnicy wyzwolenia. Nowe życie, które 
On rozpoczął, jest również dla -nas początkiem 
nowego życia.
Jeżeli teraz spróbujemy spojrzeć na to wyda
rzenie z punktu widzenia historycznego, to mu
simy stwierdzić, że nie da się opisać ani zbadać 
tego, co właściwie tam się wydarzyło. Ewange
lie nie ukazują dokładnie samego wydarzenia, 
ani tym bardziej nie dają wyjaśnienia, na czym 
polega zmartwychwstanie... Wydarzyło się coś 
zbyt niewiarygodnego, zbyt niezrozumiałego. 
Dowiadujemy się od ewangelistów tylko tyle, że 
uczniowie przeżyli wielki wstrząs i przerażeni 
uciekli od grobu. Przez cały dzień, wśród nieu
stających wątpliwości, toczyli pełne sprzeczno
ści, beznadziejne dyskusje. Wreszcie, pod wie
czór zyskali pewność —Pan żyje.
To samo dzieje się z nami, gdy otrzymujemy 
maiszą cząstkę w zmartwychwstaniu Jeziusa 
Chrystusa. Jest rzeczą niepotrzebną, i zresztą 
niemożliwą, dokładnie sobie uświadomić, opisać 
i poddać badaniu to, co się z nami dzieje, gdy ro
dzi się nasza wiara, gdy powstaje pewność odpu-
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szczenią grzechów. Tego nie da się wyrazić języ
kiem codziennej rzeczywistości. Wolno nam jed
nak żyć zgodnie z tą wspaniałą obietnicą, że o- 
trzymamy nowe życie, chociaż jeszcze musimy 
znosić krzyż i cierpienie.
To jest nasza Wielkanoc, która trwa przez wszy
stkie następne tygodnie. Nasz tekst mówi: uwa
żajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za ży
jących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu na
szym. „Uważajcie siebie” — to nie jest rozkaz. 
Czy można by nam coś takiego nakazać? To jest 
obietnica. Trzymajcie się tej obietnicy nawet 
wbrew waszym doświadczeniom. Może to, co 
przeżyliście, nie daje wam najlepszego prześ
wiadczenia o własnej wartości — wbrew tym 
nie najlepszym doświadczeniom, wbrew temu, 
co się wam wydaje rzeczywistością waszego ży
cia, trzymajcie się tej nowej rzeczywistości, któ
rą Bóg was obdarzył: wbrew wszelkim smutkom 
i rozczarowaniom, a szczególnie wbrew temu, co 
was smuci i rozczarowuje w samych sobie, 
wbrew grzechowi i poczuciu winy.
Gdy wszyscy „trzeźwi” ludzie mówią wam: — 
Nie bądźcie głupi, nie zawracajcie sobie głowy 
tym opium dla ludu — możecie być pewni, że 
droga Jezusa jest drogą Boga, i że tę właśnie

drogę wskazuje wam Bóg, bo na niej znajdzie
cie prawdziwe życie. Uważajcie siebie nie za ta
kich, jakimi jesteście we własnym przekonaniu, 
ale za takich, jakimi jesteście w oczach Boga, 
zgodnie z Jego obietnicą. Nie wy bowiem włada
cie sobą. To Chrystus wami włada.
Dzień dzisiejszy — zda się — okrywa gęsty 
mrok. W jeszcze głębszych mrokach giną zarysy 
naszej przyszłości i przyszłości świata. Zbyt do
brze wiemy iz doświadczenia, że nie można pole
gać na ludzkich dobrych intencjach. Możemy 
natomiast znaleźć sens życia dzięki Bożym do
brym intencjom wobec nas. On właśnie dzisiaj 
otwiera przed nami nowe perspektywy. Możemy 
również wierzyć, że przed światem otwiera się 
pomyślna przyszłość — nie dlatego, że my, lu
dzie, tak sobie ją zaplanowaliśmy, ale dlatego, 
że Chystus jest Panem nad światem.
Drodzy przyjaciele, to jest nasze życie, to jest 
nasza pewność i nadzieja na nadchodzący czas. 
Te myśli jednoczą was tutaj, w Warszawie, z 
nami w Holandii. Taka jest podstawa przyjaźni 
łączącej was z waszymi dzisiejszymi gośćmi. 
Zechciejmy uznać siebie i nasz świat, całe na
sze osobiste i publiczne życie za umarłe dla 
grzechu, ale jednak pełne nadziei —przez Jezu
sa Chrystusa, naszego Pana.

N o w e  p r z y m i e r z e
Ojcze,
z niepewności i wahań, 
bezpłodnych dociekań, 
z mroków zwątpienia
— wybaw nas 
promieniem Światła 
zrodzonym w Betlejem, 
zanurzonym w Jordanie, 
rozbłysłym na Taborze, 
złamanym na Golgocie, 
zwycięskim — nad grobem.

Ukaż nam tęczę 
Nowego Przymierza, 
daj nam uchwycić 
sens odkupienia, 
z grzechów obmycia, 
budzenia się wiary.

Pozwól z ufnością 
spoglądać w przyszłość, 
a dzień dzisiejszy 
radośnie przeżywać,
Ty bowiem władasz 
i nami, i światem.
Ty nas osłaniasz 
płaszczem swej opieki, 
z ojcowską miłością 
chronisz nas — Twe dzieci.

Na prostą drogę Ewangelii, 
w jasne zasady Twej Prawdy, 
do życia pod Twoją władzą, 
w światło nowego poranka, 
przez moc Ducha Świętego
— wprowadź nas,
Boże!
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O kształceniu

duchownych

0 Szkocji

1 Polsce

ROZMOWA

Z KS. DUNCANEM SHAWEM

Ks. Duncan Shaw z wizytą u ks.bp. Jana Niewieczerzała

W kw ietniu  bieżącego roku odbyła się w W arszawie 
konferencja przedstaw icieli lu terańsk ich  Kościołów z 
całej Europy, zorganizowana przez Światow ą F edera
cję L uterańską. Jednym  z jej uczestników był ks. d r 
Duncan Shaw, proboszcz parafii reform ow anej w E dyn
burgu, w ykładow ca historii na tam tejszym  uniw ersy
tecie. Skorzystaliśm y z jego w izyty w  redakcji, by prze
prowadzić z nim  rozmowę.
RED.: Księże Doktorze, jak doszło do tego, że będąc 
duchownym reformowanym, znalazł się Ksiądz wśród 
uczestników konferencji, która zgromadziła przedsta
wicieli europejskich Kościołów luterańskich?
KS. SHAW: Zostałem delegowany przez K onferencję 
Kościołów Europejskich, aby reprezentow ać tu ta j tę 
organizację, ponieważ Kościoły członkowskie F edera
cji Luterańskiej ze wschodu i zachodu Europy należą 
do KKE.
RED.: Czy sądzi Ksiądz, że temat, nad którym obrado
wali luteranie w Warszawie, ma jakieś znaczenie rów
nież dla Kościołów reformowanych?
KS. SHAW: Oczywiście, spraw a w ykształcenia ducho
wnych, a także odpowiedniego poziomu wiedzy u zwy
kłych członków Kościoła — nad czym również dy
skutow aliśm y — jest niezwykle istotna dla całego Ko
ścioła, niezależnie od wyznania. Problem y, z jakim i bo
rykają  się luteranie, dotyczą w takim  sam ym  stopniu 
nas, reform owanych. Szczególnie dla nas in teresu jącą 
rzeczą było nie tyle to, co mówiono na tem at w ycho
w ania konfesyjnego, ile to, że podkreślono bib lijne pod
staw y w ykształcenia przyszłych duchownych. Uważam 
to za spraw ę bardzo ważną, łączącą oba nasze Kościo
ły. Podstaw ow y problem  Biblii polega na tym, że dzię
ki osiągnięciom współczesnej nauki — badającej i tekst 
biblijny, i kontekst, i tło w ydarzeń — lepiej możemy 
rozumieć zaw artość biblijnego poselstwa, Słowo Boże, 
i odnieść je  do naszej sytuacji. Lepiej też dostrzegam y 
związek, jak i zachodzi między teologią, egzegezą a h e r
m eneutyką i w tej spraw ie żadna różnica nie dzieli 
lu te ran  od reform owanych.
RED.: Podczas konferencji sporo mówiono również na 
temat tradycji i znaczenia, jakie ma dla Kościoła przy
wiązanie do tradycji. Jaka tendencja panuje pod tym  
względem w Kościele reformowanym?

KS. SHAW: W Kościele szkockim — a sądzę, że i w  
całym Kościele reform owanym  — konfesjonalizm , a 
także przyw iązanie do którejkolw iek z historycznych 
konfesji, odgrywa bardzo m ałą rolę. Dom inuje raczej 
tendencja do pom niejszania znaczenia konfesji i do 
sceptycznego wobec niej nastaw ienia, bo w nadm ier
nym przyw iązaniu do określonej tradycji widzimy pe
wne niebiezpieczeństwo, mianowicie, że zajm ie ona 
miejsce między Słowem Bożym a ludźmi, którzy mogą 
uważać się za związanych nie tylko przez Słowo Bo
że, ale w jakim ś stopniu również przez tradycję. In te r
pretow anie Biblii za pośrednictw em  tradycji może p ro 
wadzić do zam azania i zniekształcenia je j treści, po
nieważ konfesje są związane z określoną epoką, je j 
problem am i i stanem  wiedzy.
W ydaje mi się że szczególną cechą w yróżniającą 
chrześcijaństw o kierunku  kalwińskiego, je s t to, że nie 
w ystępuje w nim  obawa przed form ułow aniem  no
wych konfesji, jak  stało się, na przykład, w B arm en 
i w w ielu innych przypadkach. Trzeba tu  dodać, że te 
nowe konfesje nie tylko nie pow tarzają starych  praw d 
w nowej wersji, ale są czasem sprzeczne z dawnym i. 
Ze starej zasady „ecclesia reform ata — sem per refo r- 
m anda” w ynika wniosek, że trzeba stale na nowo opra
cowywać wyznanie w iary  pod kątem  widzenia w spół
czesnych w arunków  i naszego rozum ienia Słowa Boże
go, które n ieustannie do nas dociera. Słowo Boże nie 
jest statyczne. Duch Święty ciągle objaw ia nowe jego 
w ym iary nam  — jako Kościołowi i jako jednostkom . 
Nie jest ono związane z jakąś określoną chw ilą h isto
ryczną, ani z jakim ś środowiskiem teologicznym w 
określonym  czasie i miejscu.
RED.: Skoro już mówimy o Biblii i jej właściwym  
rozumieniu, to nasuwa się myśl o komentarzach, czyn
niku niezbędnym przy pracy z Biblią. Niestety, w ję 
zyku polskim nie mamy praktycznie żadnych komen
tarzy — ani naukowych, ani popularnych. Dlatego 
z wielkim zainteresowaniem spotkało się wydanie przez 
Polską Radę Ekumeniczną pierwszego tomu komenta
rza Williama Barclaya do pierwszej części Ewangelii 
Mateusza. Nawet do naszej redakcji przychodzą listy 
z zapytaniami w tej sprawie. Czy komentarz Barclaya 
jest w Szkocji bardzo rozpowszechniony?
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KS. SHAW: Spraw a tego kom entarza bardzo m nie in 
teresu je jako przewodniczącego kom itetu W ydawnictwa 
St. A ndrews, w którym  ukazały się pierwsze tomy, a 
potem  wiele, w iele innych książek tego autora, k tóry  
zresztą publiku je także w innych wydawnictwach. Jego 
książki cieszą się ogromnym powodzeniem. Godnym 
podkreślenia je s t fakt, że ukazało się ponad milion 
egzem plarzy jego kom entarza w języku angielskim, nie 
licząc w ydań am erykańskich. Ponadto dokonano tłu 
maczeń na niemiecki, hiszpański, chiński, japoński. 
Bardzo nas cieszy tłum aczenie na język polski, ale by li
byśmy radzi, gdyby praca szybciej posuw ała się n a 
przód. Każdy duchowny powinien posiadać egzem plarz 
tego kom entarza, ponieważ opiera się on na najnow 
szych zdobyczach wiedzy biblijnej, co zupełnie nie p rze
szkadza tem u, że jest napisany stylem  bardzo popular
nym. W illiam  Barclay jest profesorem  Nowego T esta
m entu na uniw ersytecie w Glasgow i w tym  roku p rze
chodzi na em eryturę.
RED.: My, tu w  Polsce, stosunkowo mało wiemy o ży
ciu Kościoła w  Szkocji. Czy zechciałby Ksiądz powie
dzieć parę słów o swojej pracy w parafii?
KS. SHAW: Jestem  duchownym  już od 23 la t i cały 
ten  czas spędziłem w Edynburgu. W obecnej parafii 
p racu ję  od 15 lat. Jest to przeciętna parafia  szkocka, 
obejm ująca te ren  zamieszkały przez około 6000 osób, 
ale w  tym  mieszczą się również inne wyznania. Nasza 
parafia  prow adzi dość aktyw ną działalność. Szkoła 
Niedzielna liczy ponad 200 dzieci, ponadto działają róż
ne organizacje, ja k  koło młodych m atek, koło kobiet, 
k luby młodzieżowe itd. Specjalną troską otaczamy no
wych przybyszów. Jeżeli ktoś zamieszka na naszym te 
renie, staram y się z nim  zaraz nawiązać kontakt. Albo 
ja, albo ktoś ze starszych zboru składam y mu wizytę. 
Poza pracą parafia lną  w ykładam  historię (świecką) na 
Uniw ersytecie Edynburskim  i pełnię funkcję sek re ta
rza Głównej Rady U niw ersytetu. Napisałem  też kilka 
książek z zakresu historii, nad dalszymi obecnie p ra 
cuję. Zostałem  również w ybrany członkiem K om ite
tu  Doradczego K onferencji Kościołów Europejskich. 
RED.: Jest Ksiądz jedynym duchownym w parafii, po
za tym wykłada Ksiądz na uniwersytecie i jeszcze bie
rze udział w międzynarodowym ruchu ekumenicznym. 
W jaki sposób więc daje sobie Ksiądz radę w tak du
żej, bądź co bądź, parafii?
KS. SHAW: W szkockim Kościele bardzo przestrzega
my podstawowych zasad życia zborowego. Każdy p a
stor m a do pomocy w parafii pew ną liczbę starszych, 
k tórzy nie pełnią tylko funkcji adm inistracyjnych, lecz 
czynnie uczestniczą w  pracach duszpasterskich. Posz
czególni starsi m ają swoje rejony w obrębie parafii 
i cztery razy do roku  odwiedzają ludzi zamieszkałych 
w danym  rejonie, rozm aw iają z nimi o ich spraw ach 
i problem ach, inform ują o działalności parafii, słowem 
— utrzym ują  z nim i żywy kontak t i dzięki tem u p a
stor może orientować się, gdzie pow stają problem y w y
m agające jego interw encji. Mamy też kom itet finanso
wy, złożony w  połowie ze starszych i w połowie ze 
zwykłych członków zboru. Jego zadaniem  jest troska 
o finanse potrzebne do funkcjonow ania parafii. Podo
bnie ja k  w Polsce, w ydatki pokryw am y ze składek 
członkowskich. P asto r jest w spierany w  swojej pracy 
przez liczne grono współpracowników  świeckich, b a r
dzo zaangażowanych w swoją działalność. Starsi, dzię
ki swej duchowej form acji, odgryw ają ogromną rolę 
w życiu Kościoła i spełniają niezwykle cenną posługę 
duszpasterską.

RED.: Wspomniał Ksiądz o Szkole Niedzielnej. Jak 
ona funkcjonuje?
KS. SHAW: Nasza Szkoła Niedzielna obejm uje dzieci 
i młodzież od la t 3 aż do 18. Całość dzielimy na od
działy w edług wieku. Najmłodsi, tzn. oddział początku
jących (3—5 lat) i oddział pierwszy (6—8 lat), m ają 
swoje zajęcia w czasie nabożeństw a niedzielnego. Przez 
k ilka m inut biorą udział w nabożeństw ie razem  z do
rosłym i i w tedy pastor m a okazję coś do nich pow ie
dzieć, po czym przechodzą do innych pomieszczeń i 
dzielą się na m niejsze grupy, każda ze swoim n au 
czycielem. Oddział młodszy zbiera się przed albo po 
nabożeństwie. Oddział starszy obejm uje młodzież 
szkół średnich w grupach po dwie klasy. Te oddziały 
są prowadzone przez duchownego albo przez jednego 
ze starszych zboru. Mamy w naszej szkole ogółem 30 
nauczycieli, którzy tw orzą specjalny kom itet z k iero
w nikiem  i sekretarzem  szkoły. W szystkie spraw y Szko
ły Niedzielnej należą do kom petencji tego kom itetu. 
Nie trzeba dodawać, że je s t to jedna z najw ażniejszych 
dziedzin pracy Kościoła.
RED.: W jaki sposób przygotowuje się nauczycieli do 
tej pracy?
KS. SHAW: Nauczyciele każdego oddziału zbierają się 
razem  ze swoim liderem  i pod jego k ierunkiem  przy
gotow ują program . O dbyw ają się też specjalne w ykła
dy i konferencje. W każdej parafii znajdu je się dob
rze zaopatrzona biblioteka, pełna kom entarzy, atlasów  
i innych pomocy naukowych.
RED.: Przy okazji innej rozmowy wspomniał Ksiądz
0 swej pracy w zawodzie prawniczym. Jak doszło do 
tego, że zainteresował się Ksiądz teologią i pracą w Ko
ściele?
KS. SHAW: Rzeczywiście, jeszcze jako kilkunasto let
ni chłopiec, a było to w roku 1941, zacząłem pracować 
w biurze praw niczym  jako tzw. prak tykant. Z powodu 
w ojny większość praw ników  została pow ołana do w oj
ska i w skutek  tego przez moje ręce przechodziło wiele 
spraw  rozwodowych, z którym i m usiałem  bliżej się ze
tknąć. A w tych latach w ojna i d ługotrw ała rozłąka 
spraw iały, że bardzo wzrosła liczba rozwodów. P racu 
jąc w  tym  biurze spostrzegłem, że praw o nie dawało 
żadnego rozw iązania problem u, tylko pozwalało na pe
wnego rodzaju kompromis, dawało chwilowe wyjście, 
załatanie dziury. Doszedłem do wniosku, że problem y 
pow inny znaleźć rozwiązanie zanim tra fią  do rąk  p ra 
wników. To było jedno ze źródeł mojej decyzji.
Innym  źródłem  były moje przeżycia z okresu służby 
wojskowej w czasie w ojny i zaraz po niej, w latach 
1943—1947. Tam  zetknąłem  się z różnymi ludźmi, spot
kałem  się z żołnierzami innych państw , spotkałem  p ra 
wdziwych chrześcijan różnych narodowości. Oczywiś
cie, zdaję sobie spraw ę z tego, jakim  złem jest w ojna
1 jak ie problem y pow stają w większym zbiorowisku 
mężczyzn. Zauważyłem  jednak  wtedy, jak  pow staje 
więź między ludźmi i ich wzajem ne zainteresow anie 
tow arzyszam i w form acji wojskowej, nauczyłem  się, 
co to znaczy koleżeństwo. Po głębszej refleksji s tw ier
dziłem, że terenem  prawdziwego b raters tw a może być 
w łaściwie tylko Kościół. Musimy usilnie dążyć do tego, 
żeby ludzie to w łaśnie znajdow ali we wspólnocie ko
ścielnej.
RED.: Zanim zakończymy naszą rozmowę, przejdźmy 
na chwilę do spraw lokalnych, polskich. Może zechce 
Ksiądz nam coś powiedzieć o swoich wrażeniach, z ja 
kimi opuszcza nasz kraj,
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KS. SHAW: Jako  Szkot od daw na interesow ałem  się 
Polską, gdzie w swoim czasie przebywało sporo moich 
rodaków. Jako historyk cieszyłem się ze spotkania 
z Kościołem reform owanym , z którym  historyczne kon
tak ty  łączą nas od ponad 400 lat, między innym i dzięki 
związkom Jan a  Łaskiego z naszym krajem . Gdy byłem  
w wojsku, walczyłem o wspólną spraw ę razem  z P ola
kami, dzieliłem z nim i te  same cierpienia, choć zdaję 
sobie sprawę, że wasze cierpienia podczas w ojny były 
nieporów nanie większe od naszych. W ybierałem  się 
więc tu ta j z w ielką radością i zainteresow aniem . Pod
czas spacerów  po w arszaw skim  S tarym  Mieście podzi
wiałem, w  jak i sposób potrafiliście je  dźwignąć z ruin. 
Zachwycił m nie K raków  ze swymi zabytkam i i w spa
niałym  zamkiem królewskim . Szczególnie silne w raże
nie jednak  w yw arła na m nie serdeczność ze strony 
spotkanych ludzi. Oczywiście, z n iektórym i duchow ny
mi już daw niej poznałem się przy różnych okazjach. 
Z waszym biskupem , ks. Janem  Niewieczerzałem , zna
my się już kilkanaście lat. Do w ielkich przeżyć zaliczam 
udział w  nabożeństw ie w  kościele na Lesznie. Mimo

tak  m ałej liczby ewangelików reform owanych w W ar
szawie, zebrało się stosunkowo dużo ludzi. Swego ro 
dzaju symbolicznym przeżyciem była Wieczerza P ań 
ska, przy której usługiwało czterech duchownych: P o
lak, A m erykanin, Niemiec i Szkot. Myśli moje biegły 
wstecz, kiedy to historia nasza rozw ijała się tak  odm ie
nnym i toram i w ciągu ostatnich 50 lat, a oto te raz by
liśmy razem, w jednym  kościele, przy jednym  Stole 
jednego Pana. Tak więc najsilniejszym  moim dozna
niem  było uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej z ludź
mi różnej tradycji i przeszłości. Jedna przy tym  rzecz 
uderzyła m nie szczególnie mocno. W Kościele szkockim 
podczas Kom unii sami w ierni podają sobie chleb i k ie
lich z rąk  do rąk. Tutaj ja  podawałem  każdem u do rę 
ki m ały kaw ałek chleba. W pewnej chwili po chleb 
sięgnęła starsza kobieta, której dłoń nosiła ślady cię
żkiej pracy fizycznej. W rażenia, jakiego doznałem w  
tej chwili, nie zapomnę do końca życia.

Rozmawiał: Stanisław Brotnicki

ELIZA ZYCIEttSKA

Dziecko z domu dziecka

Nasze społeczeństwo, społeczeństwo drugiej po
łowy wieku dwudziestego, społeczeństwo epoki 
lotów kosmicznych i komputerów — jak to się 
teraz dumnie mówi — bywa jednak zacofane i 
konserwatywne. Jedni oburzą się na takie 
stwierdzenie, inni wymienią szereg przykładów 
z rozmaitych dziedzin życia, które temu przeczą. 
Dlaczego jednak trwam przy swoim zdaniu, chcę 
pokazać na przykładzie jednej, ważnej, a dla 
nas, kobiet, szczególnie bliskie sprawy.
Dzięki audycjom radiowym i telewizyjnym, 
dzięki artykułom w prasie wiemy wszyscy, że 
pokaźna grupa dzieci wychowuje się w domach 
dziecka. Część z nich przebywa tam czasowo, 
pozostali wychowankowie to dzieci niechciane, 
sieroty społeczne lub rzeczywiste. Gdyby roz
winąć tych kilka słów, powstałby długi łańcuch, 
czasem bardzo krótkich, ale zawsze ogromnie 
bolesnych, opowieści. Państwo i społeczeństwo 
otacza wychowanków domów dziecka troskliwą 
opieką. Ich warunki bytowe są niejednokrotnie 
lepsze niż dzieci wychowywanych w rodzinie. 
Brak im jednak matki i ojca, brak rodzinnego 
ciepła, bez którego — jak wiemy — psychika 
dziecka nie może rozwijać się prawidłowo. Ros
ną więc dzieci „kalekie”, z kompleksami i zaha
mowaniami psychicznymi. Jedyną dla nich szan
są jest rodzina zastępcza. Rodzina, która przyję
łaby do siebie dziecko, pokochała je i wychowa
ła jak własne.

Łatwo o tym pisać — powie każdy. Odpowie- 
działalność, warunki materialne, obawa przed 
wrodzonymi wadami dziecka, którego rodziców 
się nie zna —tych problemów nie można baga
telizować. Istnieje jednak jeszcze jeden problem, 
za który odpowiedzialni są wszyscy, problem 
stosunku otoczenia do faktu przysposobienia i 
do przysposobionego dziecka. Na pozór problem 
ten nie powinien istnieć, bo w czym dziecko z 
domu dziecka miałoby być gorsze od innych, 
chyba tylko w tym, że skrzywdził je los. A w 
czym gorsza miałaby być rodzina, która tę krzy
wdę chce naprawić? A jednak...
Kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że mam za
miar adoptować dziecko z domu dziecka, byli 
zaskoczeni i bezgranicznie zdumieni. Część z 
nich orzekła bez ogródek — wariatka. Następnie 
padło pytanie: dlaczego? Muszę tu dodać, że 
mam już jedno dziecko — rodzone i udane. Ar
gument, że nie ma sensu rodzić drugiego, gdy 
tyle sierot oczekuje na pomoc, absolutnie nie 
trafiał do przekonania. Przeważnie odpowiada
no: co cię to obchodzi?, lub: to nie twoja spra
wa. Grożono mi jeszcze trudnościami, jakie so
bie zwalam na kark i krzywdą, jaką wyrządzę 
rodzonemu dziecku. Jednak była to już moja 
sprawa, a trudności, jakich mogłoby przysporzyć 
mi rodzone dziecko, napełniały nie mniejszą 
obawą.
Pogodziłam się więc z opinią, że jestem waria-
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. . .w czym dziecko z domu dziecka miałoby być 
gorsze od innych, chyba tylko w tym, że skrzy
wdził je los. A w czym gorsza miałaby być ro
dzina, która tę krzywdę chce naprawić?

tką o oślim uporze. Nawet bawiło mnie to, jako 
że jestem z natury przekorna. Przestałam żar
liwie tłumaczyć, że kocham dzieci, że chcę tego 
dowieść itd. itd. Ciekawskim, na pytanie: dlacze
go?, odpowiadałam, że mąż mój nie znosi pieluch 
i wrzasku niemowląt, co zresztą nie odbiegało od 
prawdy. Ten argument, o dziwo, przyjęty zo
stał ze zrozumieniem. Owszem, to nawet wygo
dnie nie rodzić, dostać dziecko gotowe, odcho
wane — kombinowali niektórzy.

Nastąpiły dni oczekiwania. Nadeszły dni poz
nania — radosne i bolesne dni pełne sukcesów i 
załamań, wobec których ciąża i poród, te trady
cyjne okoliczności towarzyszące powiększeniu 
rodziny, przybladły. W końcu dziecko było nare
szcie w domu.
Moi znajomi przychodzili oglądać ,,dziecko z do
mu dziecka” i mało kto powstrzymywał ,się od 
pytania: kto je rodził? Śmiałam się tylko, bo ta
kie samo pytanie zadała mojemu mężowi jego 
ciotka, eks-hrabina, kiedy postanowił ożenić się 
ze mną. Każdemu z osobna musiałam tłumaczyć, 
że dziecko umie chodzić, że już mówi, że je, że 
ma dwie ręce i dwie nogi. Te odkrycia budziły 
podziw, a jednocześnie — miałam wrażenie — 
sprawiały zawód. Nie znaczy to bynajmniej, aby 
ktokolwiek odniósł się do mojego malca z nie
chęcią, a jeżeli nawet, to niechęć ta wkrótce pry

sła. Od przyjaciół zaczęły napływać dary — ub
ranka, zabawki — to było już moje dziecko, nie 
Następna burza wybuchła, kiedy postanowiłam 
,,dziecko z domu dziecka”.
powiedzieć synkowi, że nie jestem jego rodzoną 
matką. Wolałam wybrać tę trudniejszą drogę, 
wolałam przecierpieć tę prawdę razem z moim 
dzieckiem, niż stawiać między nami kłamstwo. 
Bariera uprzedzeń każe jednak wielu spośród 
mego otoczenia wstydzić się tej prawdy, oba
wiać się jej. Tym bardziej właśnie chciałam do
wieść, że ,,dziecko z domu dziecka”, dziecko 
przysposobione, może być tak samo ładne, miłe, 
dobre i mądre, jak wszystkie dzieci, a niejedno
krotnie może swymi walorami przewyższać je. 
Dziwić może, że właśnie taki niewdzięczny te
mat spośród tylu fascynujących wybrałam. Ale 
dla mnie ten temat jest najważniejszy, bo prze
cież nie będę mojego syna przez całe życie chro
nić pod kloszem uczuć rodzinnych. Mały pójdzie 
w świat. Czeka go przedszkole, szkoła, studia, 
praca, na każdym kroku oczekują go ludzie. I od 
nich, w tym samym stopniu co ode mnie, zależy 
czy będzie szczęśliwy. Od nich zależy, czy ten 
mało w rzeczywistości znaczący fakt, że nie uro
dziła go „matka”, zaważy na jego losie. Od ludzi 
zależy los innych „dzieci z domu dziecka”, tych 
przysposobionych i tych, których dzieciństwo 
pozbawione będzie słońca.
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Zdarzenia
W moim mieście (ale nie jest to miasto rodzinne) 
panuje dziwny zwyczaj karania dzieci — bije 
się je po twarzy lub głowie. Może to być tylko 
trzepnięcie, ale chyba wystarczy. Znam inne, 
przeznaczone do tego celu miejsce, choćby ze 
względu na bogatszy podkład tkanki mięsnej... 
Skąd wziął się ten dziwny zwyczaj? Z okresu 
zaborów? Nie wiem. Gdy widzę takich rozsier
dzonych rodziców, a tym bardziej, kiedy przewi
nienie dziecka ogranicza się do niewinnego pot
knięcia się i powalania pończoszek, wtedy uno
szę się gniewem i siłą woli powstrzymuję się, 
aby im nie nawymyślać.
Policzek jest czymś ohydnym. To nie tylko ból 
i kara, ale jakieś poważne obrażenie ludzkiej 
godności (dziecko też człowiek). Mówi się o bra
ku ambicji wśród dzieci i młodzieży — ale czy 
nie przyczyniamy się sami do jeszcze większego 
osłabienia tej ambicji?
Sądzę, że jeśli ktoś w dzieciństwie bywał często 
bity po twarzy (i w ogóle był zanadto bity), to 
zawsze później będzie szukał rewanżu i „odbi
jał sobie}} na innych — na młodszym rodzeń
stwie, na podwładnych lub na samych nawet 
rodzicach.
Nierozważni rodzice kręcą bicz na samych sie
bie. Trzepnięcie po głowie może w dodatku być 
zbyt silne i spowodować jakieś wady słuchu lub 
inne zaburzenia. Znam młodą osobę cierpiącą 
na padaczkę — podobno w dzieciństwie karała 
ją matka w taki właśnie okrutny sposób. W cza
sie wojny podrzucana była obcym ludziom, po
tem pracowała ponad siły i przeszła różne cho
roby. Teraz, dzięki staraniom wielu osób, o- 
trzymała rentę, mieszkanie i straciła kompleks 
niższości. Mieszkają obie z matką niedaleko od 
siebie. Niekiedy mijają się na ulicy, córka i mat
ka, dwie istoty połączone najściślejszym węzłem 
— w tym przypadku zupełnie obce sobie osoby. 
Tak obce, jak tylko jest to możliwe między lu
dźmi. Smutne, ale prawdziwe.

*

Tomek, syn mojej bliskiej koleżanki, przynosi 
do domu pierwsze zarobione przez siebie pie
niądze. Telefonuję do niej:
—Wyobrażam sobie, jaką radość będzie miał 

Tomek ofiarowując ci zarobione przez siebie 
pieniądze.

Współczesne dzieci nazywa się „pierwszym pokoleniem  
wychowywanym przez troje rodziców”. „Trzecim ro
dzicem” jest ustawiony w kącie pokoju telewizor. 
Dane z różnych krajów wskazują, że przeciętnie dziec
ko ze szkoły podstawowej i średniej (sześć do szesnastu 
lat) spędza 12 do 24 godzin tygodniowo przed szkla
nym ekranem. Oblicza się, że w  Stanach Zjednoczo
nych trzyletnie dziecko spędza przeciętnie około 45 m i
nut dziennie przy „elektronicznej niańce” (Wg „The 
UNESCO Courier”).
A co z Twoim dzieckiem? Czy panujesz nad sytuacją? 
Czy umiesz dozować i egzekwować?

i ludzie
—Wiesz, nie chcę ani grosza od niego, niech so

bie kupi coś z ubrania.
Moje zdumienie — rodzina wprawdzie dość du
ża, ale cała dzieciarnia zawsze bardzo dobrze u- 
brana. To 700 złotych i na ubranie starczyłoby, 
i na coś dla mamy...
Po trzech miesiącach koleżanka ma kłopoty ma
terialne. Zabiera więc chłopcu, mimo jego pro
testu, całą pensję. Nie zostawia mu ani grosza. 
Chłopiec czuje się skrzywdzony. Nie chce zro
zumieć, że młodszy brat jest chory, że przeby
wa w sanatorium. Nie przyszło mu nawet do 
głowy, by mu posłać trochę grosza na drobne 
wydatki. Nie nauczono go radości dawania. 
Podobno dzieci z domów dziecka nie umieją ko
chać. Nie wyrobiono w nich tego odruchu wa
runkowego, który posiada dziecko kochane przez 
najbliższych, dziecko, które czuje, że jest dla 
nich niezastąpione.
Moja koleżanka skończyła psychologię i socjo
logię. Umie dawać i czyni to z radością. Nie ma 
za to zmysłu pedagogicznego. Z przerażeniem 
myślę o przyszłości jej dzieci.

Alina Werner
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Dla uczących religii
Wciąż odczuwamy b rak  w języku polskim literatury , 
k tóra m ogłaby służyć pomocą nauczającym  w Szkole 
Niedzielnej oraz rodzicom pragnącym  samodzielnie za
poznawać dzieci z podstawowym i praw dam i w iary i 
m oralności chrześcijańskiej. Każda nowa pozycja, k tó 
rą  można im polecić, jest niezwykle cenna.

Od nauczającego oczekuje się znajomości Biblii, sama 
jednak  znajomość Pism a św. nie wystarcza. Trzeba p a
miętać, że psychika dziecka różni się zasadniczo od 
naszej, ludzi dorosłych. Dlatego bardzo istotną spraw ą 
jest dokonanie właściwego w yboru fragm entów  S tare
go czy Nowego Testam entu, które chcemy przybliżyć 
m ałem u słuchaczowi. Ks. d r A. W antuła kładzie duży 
nacisk na uwzględnienie w pracy z dzieckiem cech psy
chicznych w łaściwych jego wiekowi. Dużo m iejsca po
święca tem u zagadnieniu w pierwszej części swej ksią
żki „Zarys katechetyki ew angelickiej”.

Chcąc przyjść z pomocą nauczycielom i rodzicom 
(szczególnie tym  w diasporze) Konsystorz Kościoła 
Ew angelicko-Reform owanego w ydaje „M ateriały dla 
nauczycieli Szkół Niedzielnych” *. Zaw ierają one p ro 
gram  97 lekcji, przewidzianych do w ykorzystania w 
okresie trzyletn im  (z uwzględnieniem  św iąt kościelnych 
i lekcji powtórzeniowych). „Książka ta została napisa
na z m yślą o dzieciach w w ieku od lat sześciu do dzie
sięciu. Tak duża rozpiętość w ieku powoduje, że uznaliś
my za konieczne umieścić przy wielu lekcjach uwagi, w 
jak i sposób dany m ateria ł powinien być omówiony z 
dziećmi młodszymi, a w jak i — ze starszym i” — czy
tam y we w stępie do niej.

Ta nieduża książeczka składa się z k ilku  części. Roz
poczyna ją  dosyć obszerny wstęp, zaw ierający szereg 
praktycznych wskazówek dotyczących zorganizowania 
pracy w Szkole Niedzielnej oraz przygotowania pomo
cy do urozm aicania lekcji, takich jak  np. flanelogram y. 
Omówiono też szczegółowo ważną sprawę, mianowicie, 
w jak i sposób należy rozmawiać z dzieckiem.

Dalej znajdziem y 97 lekcji, k tórych tem atem  są frag 
m enty Starego i Nowego Testam entu, oraz pro jek t w y
korzystania podanego m ateria łu  w ciągu trzech la t n a 
uczania, a na sam ym  końcu — mały słowniczek pod
stawowych pojęć biblijnych, z którym i dziecko pow in
no zapoznać się w Szkole Niedzielnej.

Przykładow o podajem y tu  trzy lekcje — w stępną oraz 
po jednej ze S tarego i Nowego Testam entu.

L e k c j a  2

B I B L I A  Ś W I A T Ł E M  Ż Y C I A

Teksty dla nauczyciela: Ps. 36:10, Ps.119, Jan  8:12, 
14:5-6
Tekst dla dzieci do opanowania na pamięć: „Słowo 
tw oje jest pochodnią nogom moim i światłością ścież
kom m oim ” (Ps.119:105).

* Denise H ourticq: M a t e r i a ł y  p o m o c n i c z e  d l a  n a u c z y c i e l i  
S z k ó l  N i e d z i e l n y c h .  Tłum aczyła, opracowała i uzupełniła  
Wanda Trandowa. Wyd. K onsystorz K ościoła Ew.-Ref. w  PRL, 
W arszawa 1974.

I. Myśl przewodnia opowiadania

Słowo Boże jest światłem, które w skazuje drogę do 
Jezusa.

II. Plan opowiadania

1. Dajem y różne przykłady źródeł św iatła (lampa, św ie
ca, la tarn ia , łuczywo itp.) oraz pytam y, co to jest d ro
ga (wym ieniamy: ulica, ścieżka w lesie, rozstajne drogi 
itp.). Jeżeli idziemy sami nieznaną drogą, po ciemku, 
bez przewodnika, łatwo możemy zabłądzić. Nasze życie 
jest taką trudną, nieznaną drogą. Abyśmy mogli szczę
śliwie dojść do celu, potrzebny jest przewodnik i św ia
tło.

2. Słowo Boże jest w łaśnie tym  światłem. Dzięki n ie
mu wiemy, ja k  m am y postępować, dokąd iść. Słowa 
ludzi też mogą pomagać. Gdy jest nam  smutno, a ktoś 
serdecznie się do nas odezwie, zaraz robi się nam  r a 
dośniej; gdy dziecko jest samo, a z daleka usłyszy głos 
mamy, cieszy się. Istn ie ją  różne głosy. Gdy robim y coś 
złego, też odzywa się w nas jakiś głos. Jest to głos 
naszego sumienia.
3. Światło może wskazywać drogę, prowadzić do celu 
(latarnia morska). W Biblii czytamy o gwieździe, k tóra 
prow adziła (wskazywała drogę) do Betlejem , gdzie n a 
rodził się P an  Jezus. Pytam y dzieci, czy wiedzą, kto 
szedł za św iatłem  tej gwiazdy.
4. Biblia je s t książką, k tóra rozjaśnia życie człowieka. 
Je st to najbardziej poczytna książka na świecie.
5. Biblia nie pow inna leżeć w kącie, ale być stale czy
tana.

III. Uwagi dla prowadzącego lekcję

Dzieci, k tóre uczęszczają do Szkoły Niedzielnej od roku 
lub dwóch, m ają już pewne w yobrażenie o Biblii i J e 
zusie. Do nich zw racam y się z pytaniam i.
Dzieciom nieobce jest uczucie lęku, na przykład przed 
samodzielnym przekroczeniem  jezdni, pozostaniem bez 
opieki w ciemnościach lub zagubieniem się w tłum ie. 
U świadam iam y im, jak  robi się miło, gdy po 
dniach ponurych zaświeci słońce, albo z jaką  przy je
mnością w raca się do jasno oświetlonego domu. Przy 
okazji mówimy, że dzieci powinny pam iętać o tym, 
iż Pan Jezus jest zawsze z nimi, i by wyzbyły się lęku 
przed ciemnością.

IV. Zajęcia

Pokazujem y obrazki przedstaw iające różne źródła 
św iatła oraz rysunek lub fotografię kogoś, kto czyta 
Biblię. Można polecić dzieciom, by narysow ały Biblię, 
a obok niej lam pę lub świecę.

V. Pytania

1. O czym mówi Biblia?
2. Jak  nazywa się pierwsza część Biblii, a jak  druga?
3. O kim  opowiada Nowy Testam ent?
4. Co to znaczy, że Biblia jest św iatłem  na tw ojej d ro

dze życia?
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P O W O Ł A N I E  A B R A H A M A

Teksty dla nauczyciela: Gen. 12:1-10; 15:1-6.

Tekst dla dzieci do opanowania na pamięć: „Przez w ia
rę  usłuchał A braham , gdy został powołany, aby pójść 
na miejsce, k tóre wziął w  dziedzictwo, i wyszedł, nie 
wiedząc dokąd idzie” (Hebr. 11:8).

I. Myśl przewodnia opowiadania

Bóg każe A braham owi opuścić ojczyznę. A braham  ufa 
Mu całkowicie. Bóg w ybiera go sobie i obiecuje, że 
będzie błogosławił całej jego rodzinie.

II. Temat modlitwy

Prośba, abyśmy mieli w iarę i posłuszeństwo A braham a.

III. Plan opowiadania

1. Bóg rozkazuje A braham ow i opuścić m iasto w raz z 
rodziną (Sara, Lot) i stadam i.
2. Koczownicze życie A braham a i jego najbliższych. 
Bóg rozkazuje iść coraz dalej.
3. Dwie obietnice:
a) A braham  będzie m iał ty lu  potom ków (wyjaśnić zna
czenie tego słowa), ile jest gwiazd na niebie,
b) posiądą oni ziemię, na k tórej on obecnie koczuje.

IV. Uwagi dla prowadzącego lekcję

Nawiązujem y w lekcji do rzeczy zrozum iałych dla dzie
ci. Przedstaw iam y pociągającą w ypraw ę w nieznane, a 
równocześnie lęk przed nią. Uczucie ulgi, gdy ktoś zna 
drogę (w tym  w ypadku — Bóg). Tłum aczym y znacze
nie słowa „koczownik”. Opisujem y życie obozowe, roz
b ijanie nam iotu co wieczór, noce na pustyni, szuka
nie pastw isk dla stada, radość, jaką daje patrzenie w 
rozgwieżdżone niebo.

V. Zajęcia

Opowiadanie biblijne uzupełniam y żywym i szczegóło
wym opisem życia nomadów. Dobrze je st ilustrow ać 
lekcję zdjęciami, przeźroczami lub choćby obrazkam i 
z życia Beduinów. Dla starszych dzieci przynosim y 
zdjęcia przedstaw iające gwiaździste niebo. Z nim i też 
oznaczamy na m apie Mezopotamii i P alestyny szlak 
wędrówek A braham a. Na zakończeni^ lekcji dzieci ry 
sują lub w klejają  do zeszytów obrazk* przedstaw iające 
owce, wielbłądy, kozy, albo nak le ja ją  złote gwiazdki na 
granatow ym  lub czarnym  papierze.

VI. Pytania:

1. W jak im  mieście m ieszkał A braham , gdy został przez 
Boga powołany?

2. Co mu Bóg polecił wykonać?
3. A co obiecał?
4. Co uczynił A braham ?
5. Do jakiego k ra ju  przybył A braham ?

L e k c j a  8

N I E W I D O M Y  OD  U R O D Z E N I A

Tekst dla nauczyciela: Jan  9:1-41.

Tekst dla dzieci do opanowania na pamięć: „Jam  jest 
św iatłem  św iata” (Jan 9:5).

I. Myśl przewodnia opowiadania

Jezus z miłości do niewidomego czyni cud. Uzdrowio
ny odpłaca Mu miłością. Faryzeusze pozostają „ślepi”, 
gdyż nie chcą dostrzec w Jezusie Zbawiciela.

II. Temat modlitwy

Ociemniali i osoby starsze, które tracą  wzrok.

III. Plan opowiadania

1. Jezus z okazji św iąt przybyw a do Jerozolimy. Spot
kanie z niewidomym od urodzenia.
2. Błoto, sadzawka Syloe. Odzyskanie wzroku! Uzdro
wienie — dowodem mocy i miłości Boga.
3. Tłum  ludzi i faryzeusze dopytują się o człowieka, 
k tóry  uzdrow ił ślepca.
4. Postaw a rodziców uzdrowionego (w.21-23), a jego 
w łasne świadectwo.
5. Ponowne spotkanie z Jezusem  i rozpoznanie Syna 
Bożego.
6. Faryzeusze zaślepieni nienaw iścią nie chcą dostrzec 
praw dy, chociaż oczy m ają zdrowe.

IV. Uwagi dla prowadzącego lekcję

Lekcję przygotow ujem y bardzo starannie, gdyż w  opo
w iadaniu zastosujem y skróty i pew ne uproszczenia 
(zwłaszcza w pkt. 3 i 4 planu). Podkreślam y specjalnie 
etapy budzenia się w iary w sercu uzdrowionego, lo
jalność i wdzięczność dla lekarza, i wreszcie — jego 
radość z ponownego spotkania z Jezusem.

V. Zajęcia
1. Opowiadanie poprzedzam y wstępem, aby uśw iado
mić dzieciom, co to znaczy być niewidomym. W tym  
celu:
a) każemy w szystkim  na chwilę mocno zam knąć oczy, 
zasłonić je dłońmi, a następnie pytamy, co dzieci w i
działy,
b) szczelnie zawiązujem y dziecku oczy szalikiem  i w y
dajem y polecenia (dobierając, oczywiście, ich stopień 
trudności do możliwości danego dziecka). Na przykład, 
każemy podejść do drzwi i otworzyć je, podpisać się, 

•wyjąć z teczki określoną książkę itp.
2. Pokazujem y obrazki związane tem atycznie z opo
wiadaniem.
3. Na zakończenie lekcji opowiadamy o życiu niew i
domych w dzisiejszych czasach, o alfabecie B raille’a 
(pokazujemy odpowiednie książki), wspom inam y o głu- 
chociemnej Am erykance, Helenie Keller. Polecam y n a 
uczycielom jej autobiografię „H istoria mojego życia”.

VI. Pytania

1. Co to znaczy „niewidomy od urodzenia”?
2. W jak i sposób Jezus uzdrow ił niewidomego?
3. Co uzdrowiony powiedział spotkawszy ponownie J e 

zusa?

L e k c j a  65
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O B I B L I I

Księgi historyczne

Odcinek 8

Historia przedstawiona przez autorów biblijnych nie jest tylko his
torią pewnego narodu i wielkich wydarzeń, zachowanych w pamię
ci przez całe pokolenia. Chodzi tu raczej o ukazanie, jak Bóg 
wkracza w wydarzenia, dzięki czemu stają się one świadectwem 
wiary i nadziei narodu wybranego, powołanego do spełnienia okre
ślonej misji wśród wszystkich innych narodów. Dlatego ksiąg, któ
re tę historię opowiadają, nie da się porównać ani do książek histo 
rycznych, w naszym rozumieniu, ani do dokumentów archiwalnych. 
Na tle historii kreślą one plany Boże — od początku aż do końca 
czasów — dają świadectwo wiary Izraela. Są to księgi raczej pro
rockie niż historyczne.
Trzeba je więc brać takimi, jakimi są. Ukazują one historię jako 
miejsce i czas, gdzie objawia się, działa, mówi, karze i zbawia Bóg. 
Wydarzenia nie układają się w ciąg nie powiązanych ze sobą fak
tów i sytuacji, lecz świadczą o ciągłości Bożego działania. Mają 
sens religijny — swoje znaczenie i kierunek: czytelnik ksiąg histo
rycznych Starego Testamentu, wnikając w znaczenie wydarzenia 
i śledząc jego kierunek prowadzący do Jezusa Chrystusa, odkrywa 
wieczne i wciąż nowe znaczenie tego wydarzenia.

K s i ę g a  J e z u e g o

Księga Jozuego, która zaczyna 
się zaraz za Pięcioksięgiem, jest 
zaliczana do grupy ksiąg histo
rycznych, choć w Biblii hebraj
skiej zajmuje miejsce wśród 
„Proroków”, podobnie jak te, co 
po .niej następują. I rzeczywiś- 
cie, historia ibiiblijina ma chara
kter profetyczny, a jej znacze
nie odnoisi się i do teraźniej
szości, i do przyszłości. Lud 
Boży widzi w niej opo
wieść o wejściu do ziemi 
obiecanej i wypełnienie się 
obietnic danych patriarchom i 
Mojżeszowi, ale jednocześnie i 
promień światła rzucony na o- 
stateczne wypełnienie się obiet
nic Bożych przy końcu czasów, 
mianowicie — wejście do Jego 
królestwa i do Jego odpoczynku 
(pod tym kątem widzenia prze
czytać Hebr.4).
Można by mówić o księdze Jo
zuego jako o formie przejścio

wej, uzupełnia ona bowiem Pię
cioksiąg i tak z nim jest zwią
zana, że niektórzy uczeni chcie
liby nawet, przyłączywszy ją do 
poprzednich, całość uważać za 
Sześcioksiąg. Jednocześnie jed
nak jest ona wstępem do 
ksiąg Sędziów, Samuela i Króle
wskich, które ukazują obejmo
wanie przez lud ziemi palestyń
skiej i organizowanie się pań
stwa. Niektórzy historycy, 
nie chcąc rozdzielać wyraźnie 
ze sobą spokrewnionych ksiąg 
Jozuego i Deuteronomium, wy
różniali jedną grupę, nazwaną 
Czworoksięgiem (Genesis, Exo
dus, Leviticus, Numeri), i grupę 
ksiąg, które następują kolejno 
po sobie, tj. Deuteronomium, 
Jozuego, Sędziów itd. Cóż za 
znaczenie mogą jednak mieć te 
podziały i klasyfikacje? Księga 
Jozuego bezpośrednio podejmu
je dalszy ciąg Deuteronomium.

Jedna kończy się opowiadaniem
0 śmierci Mojżesza (Deut.34), a 
druga zaczyna się od słów: ,,Po 
śmierci Mojżesza...” (Joz. 1:1). 
Główną jej postacią jest Jozue, 
któremu Mojżesz powierzył za
danie wprowadzenia ludu do 
ziemi kananejskiej. Imię jego o- 
znacza: Jahwe zbawia. Wywo
dzi się z tego samego rdzenia, co 
imiona: Ozeasz, Izajasz, Jezus 
(Zbawca).

P L A N  B A T A L I I

Historia ludu Bożego przypomi
na, poprzedzony szczegółowo 
przygotowanym planem strate
gicznym, prawdziwy podbój mi
litarny, którego następstwem 
stała się okupacja podbitych te
renów.
Pierwsza część księgi (r.l—12) 
opowiada, w jaki sposób lud iz
raelski pod wodzą Jozuego do
konał podboju Kanaanu. We
szli w granice kraju przez Jor
dan, naprzeciwko miasta Jery
cho, i posłali w tajemnicy wy
wiadowców, aby zorientować 
się w terenie (r.2). Zdobycie 
Jerycha — miasta palm — na
leży do najsłynniejszych epizo
dów, kiedy to po siedmiu dniach 
okrążenia przez Izraelitów, któ
rych działania wojenne ograni
czały się do procesjonalnych 
przemarszów dookoła miasta 
przy dźwięku trąb, mury walą 
się bez jednego wystrzału (r.7). 
Następnie marsz rozwija się ku 
centrum kraju (Aj, r. 8-9), na 
południe (r.10) i na północ (r.ll). 
Imponująca lista pobitych kró
lów pojawia się w rozdziale 
dwunastym, na zakończenie 
właściwego podboju.
Druga część (r.13—21) przedsta
wia podział ziemi między dwa
naście plemion Izraela i przy 
tym w drobiazgowy sposób po
daje wiele szczegółów geogra
ficznych. Najpierw mówi o ple
mionach, które pozostały po 
drugiej stronie Jordanu (r.13), 
potem o plemionach z południa
1 z centrum kraju (r.14—17), 
wreszcie o siedmiu plemionach z 
północy (r.18—19). Jedynie ple
mię Lewi nie otrzymało żadnej 
ziemi: Bóg Izraela, Jahwe, jest 
ich dziedzictwem (13:33). Usta
nowiono jednak miasta lewickie 
i miasta ucieczki, a następnie 
podzielono je między rodziny 
kapłańskie.
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Część ostatnia (r.22—24), rów
nież interesująca, zawiera prze
de wszystkim ostatnie napom
nienia, wygłoszone do ludu 
przez Jozuego, i opis uroczysto
ści zawarcia przymierza w Sy- 
chem (r.24). Uroczystość ta nie
wątpliwie jest odbiciem izrael
skich obchodów święta przy
mierza. Tam właśnie znajduje
my dialog (patrz zwłaszcza 24: 
14—24) między Jozuem a lu
dem na temat wielkiego nie
bezpieczeństwa, jakie zagrażało 
religii izraelskiej w Kanaanie, a 
mianowicie niebiezpieczeństwa 
bałwochwalstwa na wzór kultu 
Kananejeżyków. To niebezpie
czeństwo trwać będzie bardzo 
długo i prorocy będą bardzo o- 
stro przeciw niemu występować 
dążąc do tego, by lud powracał 
do swego Boga, ilekroć Go opuś
ci i popadnie w pogańskie oby
czaje. Patetyczny dialog między 
Jozuem a ludem należy do naj
ciekawszych i najbogatszych 
fragmentów tej księgi. To tu 
właśnie czytamy szeroko znane 
słowa Jozuego: ,,Ja i mój dom 
będziemy służyć Panu” (r.24:15)

WSZYSTKO SIĘ WYPEŁNIŁO

Z punktu widzenia historyczne
go ta księga ma duże znaczenie, 
ponieważ dotyczy najważniej
szego okresu dziejów Izraela, 
przejścia od stadium pustyn
nych nomadów do stadium ludu 
osiadłego. Jest to jeden z wiel
kich punktów zwrotnych w his
torii biblijnej. Dalecy jesteśmy 
od tego, by podawać w wątpli
wość zawarte w itej księdze in
formacje, ale trzeba stwierdzić, 
że podbój, o którym ona mówi, 
został przedstawiony z punktu 
widzenia syntezy historycznej, 
która szczegóły zostawia na 
dalszym planie. Porównanie 
z pierwszym rozdziałem Księ
gi Sędziów, gdzie znajduje
my «skrócony opis tych sa
mych wydarzeń, nie pozosta
wia wątpliwości, że podbój nie 
odbył się tak szybko, ani nie był 
tak całkowity, jak to przedsta
wia nasza księga. Plemiona roz
lokowały się na terenach wokół 
ważnych miast nadal pozostają
cych w rękach Kanane jeżyków 
(choćby Jerozolima, podbita do
piero przez Dawida—Sędz.l:21, 
II Sam.5:6—10). Zajęcie kraju 
nie mogło odbyć się tak szybko, 
skoro przez całą epokę Sędziów

w każdym rejonie toczyły się 
walki z Kanane jeżykami czy z 
groźnymi sąsiadami — Moabita- 
mi, Ammonitami, Filistynami 
itd. W wielu przypadkach, zwła
szcza na północy, podbój zamie
nił się we współżycie między Iz
raelem a ludami miejscowymi 
(Sędz. 1:27—36).
Jak wyżej powiedziano, w opo
wiadaniu Księgi Jozuego o zaję
ciu ziemi kananejskiej przeja
wia się profetyczny punkt wi
dzenia. Główną myślą tego opo
wiadania jest wypełnienie się o- 
bietnic danych przez Boga pa
triarchom. Bóg jest wierny, do
trzymuje swoich obietnic. Prze
czytajmy jeszcze raz wiersze 43 
—45 w rozdziale 21, które koń
czą opis podboju i zwróćmy u- 
wagę na ostatnie słowa: „Wszy
stko się wypełniło”. Któż w tych 
słowach nie dostrzeże profety
cznego odniesienia do Bożego 
planu?
Wypełnienie dochodzi do skutku 
dzięki mocy Boga, mimo słabo
ści Jego ludu. W rzeczywistości 
opanowanie ziemi kanane jskiej 
nie jest bezpośrednim wynikiem 
militarnych zdobyczy, lecz nas
tępstwem działania Boga, który 
dokonuje podboju dla swego lu
du. Lud nigdy nie będzie mógł 
się chlubić swym własnym try
umfem, ponieważ zwycięzcą jest 
Bóg.
Uroczyście odnowione przymie
rze między Bogiem i Jego ludem 
wskazuje, że odtąd już lud po
zostanie wierny Bogu i że nie 
będzie miejsca na żaden kom
promis z pogańskimi bóstwami. 
Niestety, nie raz jeszcze lud pój
dzie na taki kompromis. Suro
we nakazy tępienia odstępców, 
chociaż dzisiaj tak nas rażą, w 
duchu swoich czasów ukazują 
stanowczość Boga, który u swe
go ludu nie może tolerować po
dwójnego oblicza. Wszystko al
bo nic. Pod tym względem Ko
ściół współczesny może jeszcze 
niejednego nauczyć się z Księgi 
Jozuego.
____________ Tłum. B.Tr.

F ran k  M i c h a e l i :  39 livres en un  
seul

PO R O Z M A W IA JM Y
P r z y p o m i n a m y :  rubryka „Po
rozm aw iajm y” poświęcona jest odpo
wiedziom na pytania dotyczące n a j
bardziej życiowych, codziennych, a 
zarazem  najbardziej drażliwych 
spraw. Zapraszam y Czytelników do 
w spółdziałania w  je j prowadzeniu.

PYTANIE: (postawione przez Czytel
nika w yznania rzym skokatolickiego): 
„Znam ewangelików, którzy rozeszli 
się ze swym i współmałżonkami, a 
mimo to nadal uczęszczają do kościo
ła, przystępują do Komunii. Czyżby 
Kościoły ewangelickie nie uznawały 
nierozerwalności małżeństwa?”

ODPOWIEDŹ: Nierozerwalność
m ałżeństw a w ynika niedwuznacznie 
z Biblii. Chrystus powiedział (Łuk. 16:
18), że „każdy, kto opuszcza żonę 
swoją a inną pojm uje, cudzołoży..”, 
a cudzołóstwo — podobnie ja k  za
bójstwo, kradzież, obmowa itp. — 
jest grzechem. Nie wolno jednak  za
pominać, że ten  sam  C hrystus obie
cał odpuszczenie grzechów wszys
tkim  żałującym  i pokutującym . P ię 
kny przykład tego podaje apostoł 
Jan  w  8 rozdziale swej Ewangelii, 
gdy do Jezusa przyprowadzono ko
bietę schw ytaną na cudzołóstwie. 
Na zakończenie rozmowy Nauczyciel 
mówi do niej: „Ja ciebie nie po tę
piam : Idź i odtąd już nie grzesz”. 
Spraw y rozbitych m ałżeństw  są n ie 
w ątpliw ie bolesne i trudne. P raw dzi
w a pokuta za n ieopatrzny krok 
sta je  się często niem ożliwa ze wzglę
du na niemożność usunięcia sk u t
ków popełnionego czynu. Tym w ię
kszym jednak  złem byłoby odsunię
cie się w tedy społeczności w ierzą
cych od ludzi, którzy najbardziej po
trzebują m ądrego m iłosierdzia (mi
łości).

Oto kolejne z otrzymanych pytań: 
„Kościół Ewangelicko-Reformowany 
na świecie, a i w Polsce także, szczy
ci się swoją aktywnością ekumenicz
ną. U podłoża wszelkich podziałów  
leży rywalizacja; w przypadku Ko
ścioła Chrześcijańskiego — chyba 
rywalizacja o dusze wyznawców. Czy 
nie byłoby słuszne, aby właśnie Ko
ściół Ewangelicko-Reformowany 
pierwszy złożył deklarację o wyrze
czeniu się przyjmowania w  poczet 
swych członków tych, którzy opuści
li szeregi wyznawców innych Koś
ciołów?”

R e d a k c j a
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

■  K om isja „W iara i U stró j” ŚRK 
zbierze się w tym  roku po raz pierw 
szy w Afryce. K onferencja, k tóra od
będzie się w dniach 22 lipca — 5 sie
rpn ia 1974 r. w Akrze (Ghana), bę
dzie m iała bardzo szeroki program. 
W ostatnich latach K om isja „zbada
ła różne tem aty  związane z jednością 
Kościoła” — powiedział dyrektor Se
k re ta ria tu  „W iara i U stró j”, d r L u
kas Vischer. Zadaniem  posiedzenia 
w Akrze będzie podsum owanie wszy
stkich tych prac. G łównym tem atem  
spotkania będą studia na tem at „na
dziei, k tóra jest w nas”, rozpoczęte 
w 1972 r. W tym  okresie nad wspo
m nianym  zagadnieniem  pracowało 
40 grup studyjnych różnych wyznań, 
na wszystkich kontynentach. Komi
sja w stępnie oceni rezultaty, a n a 
stępnie podejm ie dyskusję na tem at 
jedności Kościoła. Innym  zadaniem 
Kom isji będzie podsum owanie w yni
ku dialogu prowadzonego aktualnie 
przez różne Kościoły. W skład Ko
m isji wchodzi 130 teologów i oso
bistości kościelnych ze wszystkich 
kontynentów  oraz członkowie Koś
ciołów, k tóre nie należą do ŚRK, m. 
in. Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Kom isja zam ierza zająć się dwoma 
spośród sześciu podtem atów  V Zgro
m adzenia Ogólnego ŚRK w D żakar
cie, w 1975 r:.„W yznawanie C hrystu
sa w czasach dzisiejszych” oraz „W a
runk i i wymogi jedności Kościoła”.

B Około 40 przedstaw icieli z 18 Ko
ściołów praw osław nych i przedchal- 
cedońskich, zrzeszonych w Świato
wej Radzie Kościołów, zbierze się w 
dniach 4—8 czerwca br. w B ukare
szcie na konsultacji, zwołanej pod 
hasłem : „W yznawanie Jezusa C hry
stusa w czasach dzisiejszych”. Celem 
posiedzenia będzie ocenienie z praw o
sławnego punk tu  widzenia przyszłej 
tem atyki V Zgrom adzenia Ogólnego 
ŚRK w D żakarcie (1975). Uczestnicy 
zajm ą się cen tralną pozycją C hrystu
sa w  teologii praw osław nej, m isją 
i życiem duchowym, wyznawaniem  
C hrystusa w liturgii — jako form ą 
i doświadczeniem pełni zbawienia — 
oraz wyzwoleniem człowieka w Ko
ściele i przez Kościół. Ponadto omó
wione zostaną inne podtem aty V 
Zgrom adzenia Ogólnego oraz w yniki 
Światowej K onferencji Misyjnej 
„Zbawienie w czasach dzisiejszych”, 
k tóra odbyła się na przełomie 1972 
i 1973 r. K onsultacją kierow ać bę
dzie d r Nikos Nissiotis, profesor U

niw ersytetu w A tenach i u stępu ją
cy dyrektor In sty tu tu  Ekum eniczne
go w Bossey k. Genewy.
B „Światowy Kongres Ew angeliza
cyjny, który zbierze się latem  b ie
żącego roku, będzie najw iększą i n a j
bardziej reprezentatyw ną konferen
cją ew angelizacyjną w dziejach 
chrześcijaństw a”. Oświadczenie takie 
złożył na konferencji prasow ej p re 
zydent honorowy Kongresu, am ery
kański ew angelista Billy Graham . 
Oczekuje się, że w dniach 16—25 li
pca br. przybędzie do Lozanny 2700 
osób, w tym  połowa z krajów  T rze
ciego Świata. Jakkolw iek uczestnicy 
reprezentują niem al w szystkie w y
znania, to na K ongresie „nie będą 
występować jako delegaci Kościoła 
lub organizacji kościelnych” — pod
kreślił ew angelista am erykański. Ce
lem spotkania jest opracowanie s tra 
tegii i p lanu zewangelizowania ca
łego św iata przed końcem naszego 
stulecia.
B „Urząd Kościoła w kontekście 
jedności i odnowy” — tak  brzm i te 
m at VIII M iędzynarodowego Sem i
narium  Ekumenicznego, k tóre w 
dniach 24 czerwca — 3 lipca br. 
trw ać będzie w S trasburgu  (Francja). 
O rganizatorem  spotkania je s t Lu- 
terański In sty tu t Badań Ekum enicz
nych. D yskusje i prace w grupach 
poświęcone będą ak tualnem u dialo
gowi ekum enicznem u na tem at u - 
rzędu kościelnego w zm ieniającym  
się Kościele i społeczeństwie. Teolo
dzy anglikańscy, luterańscy i kato lic
cy wygłoszą referaty  wstępne. P rze
w iduje się udział 60 osób.

Zakończony został ekum eniczny 
przekład Nowego Testam entu n a  ję 
zyk hiszpański. P rzekład Nowego 
Testam entu, który m a ukazać się 
drukiem  jeszcze w końcu bieżącego 
roku, powstał przy współpracy trzech 
ekspertów  rzym skokatolickich i 
dwóch protestanckich.

Z K R A J U
B  W pierwszych dniach kw ietnia br. 
przebywał w naszym k ra ju  ks. d r 
K onrad Raiser — zastępca sek re ta
rza generalnego Światowej Rady 
Kościołów. Gość spotkał się z Z arzą
dem Polskiej Rady Ekumenicznej i 
przeprow adził rozmowy na tem at sy
tuacji kościelno-ekum enicznej w Pol
sce oraz poinform ował członków Za
rządu o przygotow aniach do nadcho
dzącego V Zgrom adzenia Ogólnego 
ŚRK, które odbędzie się latem  przy
szłego roku w Dżakarcie. Ks. d r K. 
Raiser zwiedził K raków, gdzie uczes

tniczył w spotkaniu Oddziału W oje
wódzkiego PRE, W arszawę, K atow i
ce, Muzeum w Oświęcimiu i k lasz
tor oo. Paulinów  w Częstochowie. 
Ks. d r K onrad Raiser został p rzy ję
ty  przez w icedyrektora Urzędu do 
Spraw  Wyznań, mgr. Tadeusza Dusi- 
ka.

■  Od 23 do 31 m arca br., na zapro
szenie Polskiej Rady Ekumenicznej 
przebyw ała w  naszym  k ra ju  3-osobo- 
wa delegacja Kościoła Ewangelickie
go B erlina Zachodniego, w skład k tó 
rej wchodzili: ks. bp K urt Scharf — 
zw ierzchnik tego Kościoła, prof. d r 
M artin  F ischer — prezydent kance
larii EKU oraz pastor G ünter B erndt 
— dyrek tor Akadem ii Ewangelickiej 
B erlina Zachodniego. Goście p rze
prowadzili rozmowy z P rezy
dium PRE, zapoznali się z działalno
ścią Polskiego Oddziału Brytyjskiego 
i Zagranicznego Tow arzystwa B ib lij
nego oraz z system em  kształcenia 
teologów nierzym skokatolickich.
W niedzielę, 24 m arca, ks. bp. Scharf 
wygłosił kazanie w kościele ew ange
licko-augsburskim  św. Trójcy w 
W arszawie.

Delegacja kościelno-ekum eniczna 
B erlina Zachodniego zapoznała się 
również z działalnością Oddziałów 
W ojewódzkch PRE w Zielonej Gó
rze i W rocławiu oraz spotkała się z 
duchownym i Kościołów nierzym sko
katolickich okręgu mazurskiego.
Poza problem atyką kościelno-eku- 
m eniczną prowadzono rozmowy na 
tem aty społeczno-polityczne w  Mi
nisterstw ie Spraw  Zagranicznych, w 
Polskim  Instytucie Spraw  M iędzyna
rodowych i Urzędzie do Spraw  W y
znań.
W arto podkreślić, że ks. bp Scharf 
jest jednym  z głównych autorów  Me
m orandum  Kościoła Ewangelickiego 
Niemiec i w ielokrotnie wypowiadał 
się za potrzebą porozum ienia z P ol
ską. W im ieniu swego Kościoła za
prosił on delegację Polskiej Rady 
Ekumenicznej do B erlina Zachodnie
go.

B Jubileusz sześćdziesiątej rocznicy 
urodzin ks. bp. Ja n a  Niewieczerzała 
(23 IV 1974) dał w ielu ludziom z róż
nych kręgów sposobność okazania 
Mu szacunku, przyjaźni i serdecz
nych uczuć. Już 19 kw ietnia Konsy- 
storz Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego urządził spotkanie ze 
współpracownikam i, księżmi i przed
stawicielam i różnych parafii oraz dia^ 
spory. W niedzielę, 21 kw ietnia, bez
pośrednio po nabożeństw ie odbyła 
się tzw. herba tka w w arszaw skiej sa
li parafialnej, k tóra nie mogła po
mieścić wszystkich, którzy przybyli,
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aby złożyć Jubilatow i gratu lacje  i 
życzenia. Przypom niano przy tej 
okazji, że zanim  ks. Jan  Niewiecze- 
rzał został biskupem  i prezesem  PRE 
był przez całe lata, i jest nadal, p ro 
boszczem w arszaw skiej parafii re fo r
mowanej, sługą Słowa. Wreszcie, w 
przeddzień urodzin, Polska Rada E- 
kum eniczna zwołała uroczyste zebra
nie Prezydium , połączone z p rzy ję
ciem, na cześć swego długoletniego, 
pełniącego już p ią tą  kadencję preze
sa. W dniu urodzin wręczono Ju b ila 
towi w ydaną przez PRE Księgę P a 
m iątkową, zatytułow aną „Z ufnością 
w przyszłość” i zaw ierającą wiele a r 
tykułów  napisanych przez krajow ych 
i zagranicznych autorów.
0  20 kw ietnia przybyła do W arsza
wy piętnastoosobowa grupa studen
tów teologii z un iw ersytetu  w Lej- 
dzie (Holandia). Na czele grupy stał 
ks. prof. A lbert Jan  Rasker, znany 
działacz Chrześcijańskiej K onferen
cji Pokojowej. W niedzielę, 21 kw iet
nia, ks. Rasker wygłosił w w arszaw 
skim  kościele ew angelicko-reform o
w anym  kazanie. Po pięciu dniach po
bytu  w W arszawie studenci udali się 
do K rakow a. Celem ich przyjazdu 
było nie tylko turystyczne zwiedza
nie naszego kraju , ale przede wszys
tkim  spotkania i rozmowy z ludźmi 
z różnych środowisk.
BI W parafii ew angelicko-reform o
wanej w Zelowie odbył się w ielka
nocny zjazd młodzieży. Oprócz licz
nego zespołu miejscowego, wzięła w 
nim  udział grupa przybyła z W ar
szawy, Łodzi, Zgierza i Kucowa. Go
ście zatrzym ali się w pryw atnych 
m ieszkaniach parafian. Pierwszego 
dnia, w niedzielę w ielkanocną, po 
nabożeństw ie cała grupa młodzieży 
udała się na spacer w okolice Zelo
wa. Po obiedzie ks. Tadeusz W ar
czyński, w ikariusz miejscowej p a ra 
fii, oficjalnie otworzył zjazd, a n a 
stępnie wygłosił refera t pt. „Rola 
w iary w życiu młodego człowieka”, 
który m iał dać podstaw ę do dyskusji 
przewidzianej na następny dzień. W 
poniedziałek, po tradycyjnym  dyn
gusie, trw ała  dyskusja w grupach. 
Przede wszystkim  zastanaw iano się 
nad konkretnym i trudnościam i sto
jącym i przed człowiekiem wierzącym 
w jego życiu codziennym zarówno 
pryw atnym , jak  i zbiorowym. Poza 
tym  mówiono o potrzebie i roli m o
dlitwy, wymieniono również poglądy 
na tem at tego, co młodzi rozum ieją 
pod słowem „wierzyć”. Po obiedzie, 
już w całym zespole, dyskusja zosta
ła podsumowana. Wieczór zajęło 
przyjem ne spotkanie pożegnalne 
przy muzyce i tańcu.

Z P R A S Y

W ostatnim, dostępnym nam, nume
rze „Więzi” (nr 2 z lutego br.) na
trafiliśmy na ciekawą publikację 
Zdzisława Szpakowskiego — „Bóg 
swojskiego ateizmu” — w której 
przedstawia on wyniki próby zbada
nia motywacji i postaw ateistycznych 
na przykładzie wybranego środowis
ka. Dotąd problem postawy ateisty
cznej wypływa zawsze na tle — czy 
raczej na marginesie — badań nad 
religijnością społeczeństwa polskie
go. Autor proponuje zabieg odwrot
ny: „jak gdyby odwrócenie procesu 
badawczego, zastanowienie się nie 
nad religijnością, a nad ateizmem w 
naszym społeczeństwie”.
W swoim artykule zapoznaje czytel
ników ze spostrzeżeniami na ten te
mat, zdobytymi podczas sondażu so
cjologicznego, przeprowadzonego w 
w jednym z warszawskich osiedli 
mieszkaniowych. Niczego nie uogól
nia, nie wyciąga daleko idących 
wniosków, lecz jedynie formułuje 
hipotezy, które mogą stać się pod
stawą dalszych badań socjologicz
nych.
Dla czytelników „Jednoty” wybrali
śmy następujące fragmenty artykułu
0 Bogu „swojskiego ateizmu”:
„... P rzystępując do próby zbadania 
«społeczności ateistycznej» stajem y 
wobec niezwykle trudnego zadania 
(...) Społeczność taka w  gruncie rze
czy nie istn ieje jako określona spo
łeczność lokalna. N iem niej jest rze
czą oczywistą, że na pew nym  okre
ślonym terytorium , k tóre może być 
przedm iotem  zainteresow ania bada
cza, m ieszkają ludzie o areligijnej, 
ateistycznej świadomości i św iatopo
glądzie. Ten prosty i oczywisty fak t 
sta ł się punktem  w yjścia dla skon
struow ania zarówno przedm iotu, jak
1 celu badania, które przeprow adzi
łem  w 1972 roku. Terenem  badań był 
sektor nowo budow anej wielkiej 
dzielnicy mieszkaniowej na peryfe
riach  W arszawy, dzielnicy zamiesz
kałej przede wszystkim  przez rodzi
ny robotnicze. (...) Tłem społecznym 
dla «społeczności ateistycznej», 
k tóra była przedm iotem  sondażu, 
jest ludność robotnicza o stosunkowo 
wysokich dochodach i standardzie 
życiowym, silnie pow iązana więzami 
rodzinnym i ze wsią, ludność nie tw o
rząca społeczności zasiedziałej; w ię
zy tow arzyskie i sąsiedzkie są dopie
ro w  toku naw iązyw ania.
... W ta k  w ytypow anym  sektorze 
dzielnicy m ieszkalnej znajdu je się

dwadzieścia dużych budynków  o 150 
do 180 m ieszkaniach w każdym  z 
nich. Mieszkania, które uchodzą w 
swoim środowisku za zam ieszkałe 
przez ludzi niewierzących, stanow ią 
około 8 proc. ogółu mieszkań. Odse
tek ten był nieco wyższy w  blokach 
spółdzielczych, a niższy w k w ate ru n 
kowych.

... Przeprowadzone w yw iady dały mi 
wiele obserw acji nie mieszczących 
się zupełnie w zaplanow anym  celu 
badań. Ja k  nieprecyzyjna jest opinia 
sąsiedzka o tym, czy sąsiedzi wierzą, 
czy nie wierzą, niech świadczy fakt, 
że do jednego m ieszkania wkroczy
łem w  momencie, w którym  rodzi
na w ybierała się w łaśnie na ... mszę. 
(...) Opinia sąsiadów kształtu je  się 
jakże często na podstaw ie pozornych 
przypadkowych obserwacji. Ja k  ktoś 
nie m a dzieci w w ieku szkolnym, to 
właściwie trudno  mówić, czy je po
syła czy nie na lekcje religii. A n ie- 
przy jęcie w izytacji duszpasterskiej 
może być spowodowane bardzo róż
nymi przyczynam i, nie m ającym i nic 
wspólnego z postaw ą ateistyczną. Do
dać muszę, że trafiłem  także na m ie
szkania, w  których m ieszkają rodzi
ny bądź w yznania niekatolickiego, 
bądź wyznaniowo m ieszane (prawo
sławni, mariawici). Ciekawe, że ro 
dziny tak ie wolą uchodzić w  swoim 
środowisku sąsiedzkim  za arelig ijne 
niż za przynależne do innych w yz
nań. Czy nie jest to sygnał alarm u
jący dla tych wszystkich, którzy  za j
m ują się w  naszym  k ra ju  problem a
mi ekum enicznym i? Katolicyzm  jest 
w jakim ś sensie legitym acją sw ojs- 
kości. Obcy wyznaniowo to niestety  
dużo bardziej obcy niż ten, kto nie 
wierzy. Nie wierzy, bo m u „szajba 
odbiła”. Ja k  będzie stary, a śmierć 
m u w  oczy zaglądnie, to na  pewno 
w te  pędy do kościoła poleci — jak  
mi powiedział jeden z rozmówców. 
Ale ktoś niekatolik  to obcy, to wróg. 
To gorzej niż k... i złodziej. Po takim  
to się można wszystkiego spodziewać. 
Nic dziwnego, że osoby innych w yz
nań wolą uchodzić za ateistów .

W sumie, około 40 proc. przeprow a
dzonych w ywiadów pozwoliło stw ier
dzić, że opinia sąsiedzka nie pokry
wa się z rzeczywistą postaw ą św ia
topoglądową lokatorów  m ieszkań u- 
znaw anych za „ateistyczne”. Byli to 
ludzie z różnych powodów nie u trzy 
m ujący bliższej więzi z sąsiadam i, 
nie zaadoptowani w środowisku, ży
jący w łasnym  życiem w ew nątrzro- 
dzinnym  lub posiadający ciągle jesz
cze grupę odniesienia poza swoim 
nowym  m iejscem  zam ieszkania.
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... „Gdyby Bóg istniał, mój syn by 
nie um arł — tak  się modliłam, tak  
wierzyłam, że Bóg mi pomoże. K się
ża mówią, że Bóg jest dobry, a na 
świecie dzieje się tyle zła. Nie ma 
Boga”.
... Tego rodzaju przypadki stosunku 
do Boga można chyba określić jako 
relik t wyobrażeń magicznych. Cią
gle jeszcze nader rozpowszechnione 
jest oczekiwanie, że in terw encja sił 
nadprzyrodzonych pow inna następo
wać natychm iast w w yniku w ykona
nia określonych czynności ry tua l
nych, bo za tak ie uznaje się różne 
form y obrzędowości relig ijnej. Ale 
przecież wiemy, że tak i magiczny 
stosunek do Boga m ają także ludzie 
wierzący. Sądzę, że ci w ierzący jesz
cze m ają nadzieję, że Bóg będzie in 
terweniował, a ci, k tórzy zwątpili, 
że Bóg spełni ich prośby, przestali 
autom atycznie wierzyć w Niego. 
Zjawisko magicznego stosunku do 
religii, re lik t w ielowiekowej trad y 
cyjnej ku ltu ry  religijnej ludu, jest, 
jak  się wydaje, niesłychanie głębo
ko zakorzeniony w  świadomości sze
rokich kręgów  społecznych. W ykra
cza poza granice postaw y religijnej 
czy ateistycznej. W iara w  natych
m iastową i bezpośrednią in terw encję 
Boga i rozczarow anie brakiem  takiej 
interw encji, a więc rozczarow anie do 
Boga, niechęć czy naw et złość na P a 
na Boga — oto ważny czynnik ksz tał
tow ania nie tyle poglądów, ile za
chowań ateistycznych.
... Rencista, kolejarz, długoletni dzia
łacz związków zawodowych (jeszcze 
przed wojną, jak  on mi to w yraźnie 
podkreślił w  rozmowie) pow iada: 
„Wie pan, m am  ostatnio wątpliwości 
religijne. Przez całe życie byłem  n ie
wierzący. Uwierzyłem  w  kanały  na 
Marsie. Myślałem, że życie istnieje 
nie tylko na Ziemi, ale także na in 
nych planetach. A tym czasem  uczeni 
w ysłali sputnik i na M arsa i co się 
okazuje — że życie jest tylko na 
Ziemi. P anie — pow iada mój roz
mówca — coś w  tym  m usi być. To 
chyba nie przypadek. A może rzeczy
wiście P an  Bóg istnieje? Sam  już 
nie wiem, co m am  m yśleć”. S tarszy 
człowiek prowadzi w nuczka za rękę. 
Być może to wiek, w yjście z czyn
nego życia zawodowego i społeczne

go zmusza po prostu  do innej reflek 
sji światopoglądowej, do innego spoj
rzenia na życie, które się już prze
żyło, i na śmierć, na którą się czeka. 
A może rzeczywiście przykład tego 
człowieka świadczy, jak  oto na s ta 
re la ta  konieczna się staje konfron
tacja w łasnej postaw y św iatopoglą
dowej z dotychczasową w iarą — 
w iarą, że Boga nie ma.
Piszący te słowa nie chce w żaden 
sposób podważać znaczenia nauki 
dla kształtow ania postaw  religijnych 
czy ateistycznych, tym  niem niej ja k 
żeż w yraziście rysuje się fakt, że nie 
tylko prym ityw izacja propagandy a- 
teistycznej prowadziła nie do czego 
innego, jak  do m istyfikacji św iato
poglądowej, k tóra była zaprzecze
niem ku ltu ry  hum anistycznej i re f
leksji in telektualnej.
... N ajliczniejszą grupą wśród moich 
rozmówców okazali się ludzie, którzy 
swój areligijny światopogląd uzasad
niali z grubsza w ten sposób: Bóg 
nie jest mi do niczego potrzebny. Są 
to osoby raczej religijnie obojętne, 
nie zastanaw iające się nad proble
m am i światopoglądowym i. Czy Pan 
Bóg istnieje, czy nie, to w zasadzie 
ich nie obchodzi. (...) Są to zresztą 
ludzie żyjący najczęściej na pogra
niczu w iary  i niewiary, reprezen tu
jący, jak  to można chyba określić 
(...) „prym ityw ny ateizm ”.
Ten prym ityw ny ateizm, najczęściej 
bezrefleksyjny, w ynikający z rea li
zowania uznanych wzorów zachowań 
trudno  w gruncie rzeczy nazwać 
przem yślaną postaw ą św iatopoglą
dową. Jest to raczej tryb  postępow a
nia bez Boga. Czy przeciw  Bogu? 
Oczywiście. W sytuacji, w  której 
Jego wyznawcy przyjęliby na siebie 
rolę przeciw ników  aspiracji i dążeń 
tych ludzi, stałby się wrogiem. Nie 
n atrafiłem  w swoich rozmowach na 
ślad tradycyjnej postawy an tyrelig ij- 
nej, w ynikającej z konfliktów  spo
łecznych. Kościół przestał być bo
wiem  w  Polsce Ludowej narzędziem  
klasy panującej. S tał się raczej spo
łecznie obojętny.
... Aczkolwiek społeczność ateistycz
na, k tó ra  była przedm iotem  badań, 
stanow i w łaściw ie niewielki odse
tek  ogółu m ieszkańców dzielnicy, to 
ludzie o religijności prym ityw nej

(...) są tam, jak  sądzę, bardzo liczni. 
W tych w arunkach, społecznych i 
kulturow ych, granica pomiędzy po
staw ą relig ijną i ateistyczną zaciera 
się. N ajlepszym  przykładem  jest fak t 
że uzyskane przeze m nie inform acje 
o tzw. m ieszkaniach ateistycznych 
tylko w niewielu ponad połowę 
przypadkach odpowiadały prawdzie. 
Z drugiej strony, jak  sądzę, gdyby 
badaniam i objąć ludzi uchodzących 
za religijnych, okazałoby się, że w 
gruncie rzeczy w ielu spośród nich 
to ludzie religijnie obojętni lub zde
klarow ani ateiści.
Byłbym jednak  nielojalny, gdybym 
nie wspom niał o kilku  przypadkach, 
w których istotnie udało mi się do
trzeć do ludzi świadomie, in te lek tu 
alnie uzasadniających swój ateizm. 
Takich mieszkań, a w tym  w ypadku 
ściśle rodzin ateistycznych, było 
wśród „jednostek badaw czych” za
ledwie około 5 proc. W szystkie przy
padki to rodziny inteligenckie, n au 
czycielskie.
... Zastanaw iałem  się długo, kim  jest 
Bóg w świadomości osób, z którym i 
rozmawiałem. Jak i jest ten Bóg dla 
nich. Czy jest bajką, głupstwem , w y
m ysłem  księży, czy jest obojętny, da
leki, bezosobowy. Nie dały mi jedno
znacznej odpowiedzi przeprow adzo
ne badania. N iem al dla każdej jed 
nostki, z k tó rą udało mi się poro
zmawiać, ten Bóg jest kim ś innym. 
Wszyscy oni żyją jednak  „w cieniu 
Boga”, chociaż są przeciwko Niemu 
zbuntowani, chociaż jest im niepo
trzebny, chociaż nie chcą o Nim sły
szeć, albo się Nim nie interesow ali. 
Ten „cień Boga” może się rozmaicie 
przejaw iać w  konkretach i sy tua
cjach życiowych, pada jednak  wciąż 
na wszystkich w ierzących-niew ie- 
rzących i religijnie obojętnych m ie
szkańców dzielnicy.
Być może, że te spostrzeżenia i p ró
by badawcze staną się przedm iotem  
zainteresow ań socjologów i religio
znawców. Tym bardziej, że filozofi
czne i teoretyczne dyskusje na te 
m at chrześcijaństw a i ateizm u, p ro
wadzone w gronach intelektualistów , 
są całkowicie n iew ystarczające dla 
w yjaśnienia fenomenów w iary  i nie
w iary w tej ich postaci, w  jakiej w y
stępują one wśród zwykłych ludzi.”
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