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CO WY NA Т О ?

CO

Jest rzeczą zastanawiającą, że ludzie bardzo mądrzy, cieszący się wielkim
autorytetem, często patrzą na sprawy w sposób zdumiewająco jednostron
ny, żeby nie powiedzieć — ciasny.

Bóg mówi ido mais w rozmaity spo
sób. On nie milczy. Br,zamawia co
dziennie przez wydanzeniai, ikitóre
dzieją się dokoła nais. Mów, Panie,
do mnie — to tytuł kazania (s. 3),
w którym imowa o tych sprawach.

Mamy właśnie przed sobą wywiad, jakiego udzielił redakcji „La Vie Protestante” wybitny ewangelicki teolog zachodnioniemiecki, specjalista No
wego Testamentu, Ernest Kaesemann. Na konferencji ewangelizacyjno mi
syjnej w Melbourne, zorganizowanej przez §RK, wygłosił on referat na
sesji plenarnej. W związku z tym referatem zadano mu następujące py
tanie:
„— W swój ej wypowiedzi na sesjii (plenarnej konferencji! ŚRK powiedział
iksiiąidiz profesor, że „dzisiaj Ewangelia 'Określa chrześcijaństwo jatko ruch
oporu Jez-nsa Chrystusa wobec potęgi bożyszcz i łupieżców ograbiaj ąoych
otworzenie” . Ozy zechciałby ksiądiz wyraźniej powiedzieć, jakie 'to ima
znaczenie dila mas w Europie?
— Jestem irewoluajamistą, miimo że nie jestem socjalistą. Piec iraizy w życiu
cpmicowywałem prcigiraim wailiki 'chrześcijan. Obecnie jedlyną formą tej
walki jesit, imodim. izdaniem, much oporu, oporu wobec parafii', wobec spo
łeczeństwa (konsumpcyjnego, woibec niesprawiedliwość i.
— Wypowiediziai się ksiądz w sposób miało prawowderny ma temat metody
przemocy. Gzy nie w ierzy ksiądz w skuteczność biernego oporu?
— Idleologia biernego ciporu jest obłudina*, ponieważ nie zailecai się jej ty 
ranom, 'tylko ich ofiarom. Jest ona wiręcz ideologią przesądną, ponieważ
wymaga od jedlnostikii .czy od grup więcej ndż wyrzeczenia się m e to d y
przemocy. Jeszcze nie było dotychczas takiego obszaru, (który byłby wcilny
od przemocy wywieranej ima nasze życie. Jesteśmy dzisiaj świadkami wałku
Mas o wymiarach świaftiowу Ch, w której społeczeństwa bogate z nieokieł
znaną łapczywością, iza pomocą wszeOlkich naukowych środków bronią
swoich przyw ilejów d .zimiusaaiją całe kontynenty do płacenia, za to aż do
ostatniego grosza.. Stare Kościoły zbyt 'długo sizły na kompromis iz moż
nym i i opierały się na średniej klasie mieszczańskiej. Były niewrażliwe
na wołanie potępieńców tej ziem i” .
Profesor Kaesemann od czasu, gdy przeszedł na emeryturę — jak napisano
w tym samym numerze czasopisma — odkrył świat przemocy na pięciu
kontynentach i teraz na nowo odczytuje swój Nowy Testament. Czyta go
jednak z jednego punktu widzenia, dostrzega więc tylko takie zdania,
jak błogosławieństwo pod adresem głodnych i spragnionych sprawiedli
wości, tryumf nad powalonym Babilonem (Objawienie), czy Magnificat,
które wyrażają, jego zdaniem, marzenie o rewolucji.
Prawdą jest, że Jezus stanął po stronie słabych, głodnych i prześlado
wanych, że w Piśmie świętym można znaleźć teksty wręcz rewolucyjne,
jak choćby słynny fragment Listu św. Jakuba (r. 5) przeciw bogaczom.
Jednakże Ewangelia Jezusa Chrystusa jest o wiele bardziej złożona i sięga
o wiele głębiej. Obalenie jednej władzy, w przypadkach szczególnie dras
tycznych nieuniknione, prowadzi do powstania władzy nowej, która tak
samo podatna na korupcję, wcześniej czy później ulegnie wypaczeniu, cze
go liczne przykłady mamy w wielu krajach, szczególnie Trzeciego Świata.
Przy dzisiejszym „naukowym” podejściu do spraw tego świata nie do
strzegamy mocy diabolicznych, działania samego szatana, demonicznej
potęgi zła. Skłonni jesteśmy utożsamiać te moce z konkretnymi systema
mi politycznymi i z poszczególnymi osobami, zapominając, że Jezus podjął
walkę ze złem jako takim, a nie z ludźmi przez zło opanowanymi. Nie
pamiętamy, że na samym początku Jezus odrzucił perspektywę objęcia
władzy (dam ci wszystkie królestwa — mówił diabeł) i że na samym
końcu sam dał się zabić na krzyżu, a krótko przedtem kazał Piotrowi
schować miecz. Wiedział, że objęcie władzy nawet przez Niego nie dopro
wadziłoby do celu, jakim jest przemiana i ocalenie człowieka od zła.
Są sytuacje, kiedy ludzie nie widzą już dla siebie innego wyjścia, jak
tylko rzucić się do walki i przemocą obalić tyranów. Ale to nie przynosi
zmiany radykalnej, bo nie zmienia człowieka. Dlatego Jezus wzywa do
opamiętania i do wierzenia Ewangelii. O tym Kościołowi zapominać nie
wolno, nawet choćby w przeszłości popełnił błąd solidaryzowania się
z możnymi. Jednego błędu nie da się naprawić popełnieniem innego.
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W NUMERZE?

Modlitwa przed świtem (s. 4). Otlto
Giłilenai, iziostała przetłumaczona i
przesłana przez Iks. Henirylka W e
ry ńs'k i ego.
O Ewangelii w dziecku pisze (s. 5)
kis. Hans Ruedi Wefber, znamy teo
log szwajcarski, pracownik Świa
towej Rady Kościołów. Zami eszcza rny jego antykuł w izwiąizkiu iz M ię
dzynarodowym Dnilem Dziecka.
25 czerwca for. minęła 450 roczni
ca przedstawień i a na sejmie w
Augsburgu Konfesji, która stała się
podisitaiwcwą
księgą
wyznaniową
Kościołów 'laterańskich. Filip Melanchton, jej autor, jest postacią,
którą (zajmujemy się w artykule
na s. 9, napisanym przez ks. dr
Tadeusza Wojaka. Natomiast Eku
meniczny charakter i dążenia Kon
fesji Augsburskiej (s. 11) omawia
kis. prof. Edmund Schilimk.
Donosiliśmy już o wielkiej stracie,
jaką
ponieśliśmy
przez
śmierć
ks.
Bogusława
Niewieczerzała.
Wspomnienie o tym cenionym dusz
pasterzu drukujemy ma s. 14.
Treść dziewiątego przykazania omaiwiaimy w naszej stałej rubryce
Dekalog na s. 15.
Rozmowę przy studni (s. 18) z ka
tolickim księdzem z Togo w A fr y 
ce prowadza s. Kimiga Strzelecka na
temat modlitwy i afrykańskiej po
bożności.
Przedmiotem
recenzji
iw dziale
Wśród książek (s. 20) jest zbiór
felietonów Tur i arna (Jan Turnau)
„Zdaniem laika” , drukowanych w
miesięczniku „W ięź” .
Przeglądem ekumenicznym (s. 22) i
działem Z prasy zamykamy numer.

NASZA

OKŁADKA:

„Dzieci pokazują nam ogrom
Bożej cierpliwości i ogrom Jego
miłości, którą musi okazać, za
nim my na ńią odpowiemy” (do
artykułu na s. 5).

KS. BOGDAN TRANDA

Mów, Panie, do mnie
Bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja,
trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam
Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także ciebie,
wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewan
gelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi
współpracownikami moimi, których imiona są w księdze ży
wota. Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
FIp. 4:1—5
Mów, Panie, do minie w każdej życia chwili:
w dnia powszedniego pracy, trudzie, znoju
i pośród nocy, gdy me słabe siły
krzepisz w swej łasce błogim snem pokoju.
Mów, Pawie, mów, niech Cię Twój sługa słyszy
pośród dnia gwaru, pośród nocnej ciszy.
Mów, Panie, mów, niech Cię Twój sługa słyszy.

Są to słowa jednej z piękniejszych pieśni w na
szym śpiewniku. Autorką jest Katarzyna Tosio,
dobrze znana starszemu i średniemu pokoleniu
członków Kościoła. Od młodości bardzo zaan
gażowana w pracę Kościoła, szczególnie wiele
zrobiła w dziedzinie pieśniarstwa religijnego.
Pisała słowa oryginalne, bardzo wiele tłuma
czyła. Jej teksty własne i tłumaczone odzna
czają się głębią treści i pięknem języka, nie
budzą sprzeciwu ckliwością ani fałszywą deklaratywnością.
,,Mów, Panie, do mnie w każdej życia chwili” .
A Pan milczy. Czy milczy? A może to my
jesteśmy głusi? A może, jak Samuel, którego
historia inspirowała autorkę pieśni, szukamy
nie Tego, kto nas woła naprawdę? Wydaje się
nam, że to nie Pan do nas przemawia, ale ktoś
inny. Wydaje się, że wydarzenia, w których
bierzemy udział, nie mają związku z Tym,
w kogo wierzymy. Wydarzenia... Cóż one mogą
mieć wspólnego z Bogiem, i to z Bogiem do
nas mówiącym? Wydarzenia tak liczne i tak
trudne do odczytania, jak niegdyś egipskie hie
roglify. Coś oznaczają, wyglądają jak obrazki,
ale nie wiemy, co znaczą. Wydarzenia. Jakże
trudno w nich się zorientować. O wielu z nich
donosi prasa; telewizja, radio, znajomi. Zewsząd
docierają do nas wiadomości o wydarzeniach.
Cóż one nam mówią? Niełatwo je interpreto
wać. Trzeba myśleć, słuchać i być wrażliwym
na głos Boga, który przez nie przemawia. Co
znaczą te informacje — mówione i pisane?
Co to znaczy, że coraz częściej w różnych
dziennikach i tygodnikach rozlega się wołanie
o moralność? Któż to woła? Ludzie zaniepo
kojeni tym, co się dzieje. To nie odpustowi
kaznodzieje gromią zepsucie obyczajów, wołają
o odbudowę moralności. To nie kaznodzieje
ukazują płomienie piekielne, nie z kazalnic to
wołanie się rozlega. Owszem, stamtąd też i
przede wszystkim, co jest zrozumiałe. Ale to
w codziennej i tygodniowej prasie ciągle czy
tamy o tym, co się dzieje i spotykamy wieczne
pytanie — dlaczego? Oczywista, w każdym
społeczeństwie i w każdej epoce rośnie zło,

zbrodnia lęgnie się. To rzeczy nieuniknione, bo
grzech tak mocno zrósł się z ludzką istotą, że
nie da się go całkowicie wykorzenić. Są jednak
pewne granice, jakieś normy, których przekro
czenie zaczyna napawać wielu ludzi niepoko
jem. Nie da się wszystkiego wyrwać, ale też
nie da się zaprzeczyć, że chwasty plenią się
tam, gdzie ziemia źle uprawiana, ogród za
puszczony. Pole niewłaściwie pielęgnowane po
rasta ostem, kąkolem i innym zielskiem. Nie
dawno przejeżdżałem koło wiellkiego łanu jęcz
mienia, który ginął wprost pod wybujałymi
ostami. Jak to pole świadczy o gospodarzach?
Nie umieją oni lub nie chcą troszczyć się o po
wierzone im mienie. A my? W naszym śro
dowisku? Cóż my mamy do powiedzenia?
Przecież to wszystko wyrasta na gruncie spo
łeczeństwa podobno... chrześcijańskiego. Czy
nie daje to do myślenia? Czy nam nie mówi,
że wielkiej troski potrzeba, aby chwasty nie
wzrastały?
Pytacie, młodzi, dlaczego należy w określony
sposób postępować, narzucać sobie dyscyplinę
wewnętrzną, dlaczego na pewne rzeczy nie
można sobie pozwolić. Dlatego, żeby nie rosła
atmosfera pobłażania, która ułatwia rozwijanie
się zła. Nie na darmo ten i ów ojciec czy matka
otaczają was wielką troską i starają się prze
konać, abyście stosowali się do określonych
zasad życia, bo zaprzeczenie tych zasad, po
rzucenie podstawowych norm, które są ko
niecznie człowiekowi potrzebne, oznacza stwo
rzenie atmosfery pobłażliwości dla zła. Dyscy
plina wewnętrzna — wpojona, nauczona od
dzieciństwa — jest koniecznym warunkiem,
aby nie pobłażać złu. Nie znaczy to, żebyśmy
nie mieli miłości i zrozumienia dla człowieka.
Spójrzmy na nasze własne środowisko. Czy
potrafimy trwać w Panu? Czy potrafimy być
jednomyślni w Panu? Radować się zawsze
w Panu? To są określone wartości, które przy
czyniają się do ukształtowania naszej postawy.
Przyjrzyjm y się na chwilę sytuacji, w której
nasz tekst został napisany. Ewodia i Syntycha,
współpracownice apostoła Pawła, razem z nim
walczyły dla Ewangelii. I coś się nagle stało.
Nie wiemy co. Jakiś spór powstał między ni
mi. Po prostu i zwyczajnie — pokłóciły się.
O co? Nie wiadomo. Ale dostatecznie ważna
to sprawa i głęboko sięgająca, skoro Paweł
prosi w liście swego towarzysza, którego z imie-
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nia nie wymienia: ..zajmij się nimi. wszak dla
Ewangelii razem ze mną walczyły” .
Sam fakt przynależności do określonego śro
dowiska nie chroni nikogo przed złem. Ale zło,
spory i kłótnie stwarzają niezdrową atmosferę.
Myślę, że i wśród nas trzeba takiego upomnie
nia: Ewodio i Syntycho, bądźcie jednomyślne
w Panu! Jednomyślność to ważna cecha wie
rzącego środowiska, aby jego myśli i dążenia
kierowały się ku jednemu — ku miłości w imię
Jezusa Chrystusa. Tylko w prawdziwej jed
ności można zachować te dobra, które nam
przekazał Jezus Chrystus, i to zarówno w za
kresie jednego zboru, jak i całego Kościoła.
Dlaczego u wielu ludzi Kościół chrześcijański
wzbudza często ironię lub pogardę? Dlatego,
że brak mu jednomyślności, że sobie chrześci
janie skaczą do gardła, że sobie wymyślają.

że me są dla siebie braćmi i siostrami, tak jak
to jest przewidziane i nakazane w Ewangelii
(jakkolwiek w ostatnich czasach wiele zmieniło
się na lepsze).
Ale to jeszcze nie wszystko. Co się dzieje u nas?
Na poziomie zboru? Czy istnieje jednomyśl
ność? Czy istnieje jednomyślne dążenie do
wspólnego celu? Tylko w jednomyślności, gdy
panuje jedność wierzących, można trwać w
Panu. Trwajcie w Panu. Tu chodzi o trwanie
szczególne. Apostoł używa w tym miejscu gre
ckiego słowa ,.trwać” , które oznacza, na przy
kład, trwanie żołnierza w boju i niebezpieczeń
stwie, gdy się nie cofa pod naporem nieprzy
jaciela. Czy potrafimy w taki sposób trwać?
Czy jesteśmy dostatecznie wyćwiczeni, silni
i odważni, aby stawić czoła trudnościom? Czy
jesteśmy dostatecznie odważni, aby powiedzieć:

Modlitwa przed świtem
Boże, jeszcze śpi Twoja ziemia,
Śpią w pckoju ludzie i zwierzęta.
Podnoszę do Ciebie, Panie,
moje oczy i moją duszę.
Dziękuję, że mnie wcześnie obudziłeś,
bym się mógł upoić
pierwszym oddechem poranku.
Każde tchnienie w tym dniu
i każde uderzenie serca
niech będą Twroje!
Oddaję się Tw ojej świętej woli.
Oddaję Ci całe moje jestestwo,
moje myśli, moją wolę, moje uczucie,
moją świadomość i nieświadomość.
Jeszcze jestem sam.
Otacza mnie milczenie poranku.
Pozwól, abym był Twoim wysłannikiem,
kiedy wyjdę do ludzi.
Wskaż mi drogę!
Pozwól mi spotkać ludzi,
którzy szukają, którzy cierpią,
i zanurz w moich oczach
jasność Tw ojej miłości,
a w moich słowach —
tchnienie Tw ojej dobroci.
Już błyszczy rosa na trawie.
W oddali pieje kogut...
Panie, daj, abym Ci był wierny,
bo przecież Ty zawsze
dochowywałeś mi wierności,
zachowywałeś mnie w swej miłości
i w swoim miłosierdziu,
choć tak często Cię zdradzałem.
Cokolwiek może się zdarzyć
w tym dniu,
pozwól mi to znieść mocą Krzyża.
A jeśli czegoś nie będę mógł pojąć,
chroń mnie przed zwątpieniem.
Zachowaj mnie w Tw ojej Prawdzie,
wzmocnij mnie w nadziei,
utrwal mnie w miłości...
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takie jest moje stanowisko, inaczej nie mogę?
Kto zna te słowa, ten wie, że cytuję w tej
chwili Marcina Lutra, który na sejmie w Wor
macji stał osamotniony przeciwko wszystkim
i tak właśnie umiał powiedzieć: takie jest moje
stanowisko, inaczej nie mogę. Kto z nas po
trafi wobec naporu z zewnątrz tak powiedzieć?
Trwajcie w Panu, umiłowani!
I jeszcze jedno: radujcie się w Panu zawsze.
Ciągle pojawia się ten zwrot ,,w Panu” . Trwaj
cie w Panu, bądźcie jednomyślni w Panu, ra
dujcie się w Panu, bo postawa człowieka wie
rzącego czerpie od Pana swoje soki żywotne,
cdwagę, gotowość do współdziałania, wreszcie
stan wewnętrzego pokoju i radości. Nie jest
to radość i pokój wewnętrzny wywołany sztucz
nymi środkami. Nie jest to radość z chwilowej
przyjemności, zabawy czy szczęśliwego obrotu
w naszym życiu. To jest radość i pokój, które
goszczą w sercu i są tak mocno w nim zako
rzenione, że żadna sytuacja nie jest w stanie
zachwiać człowiekiem wierzącym. Pamiętajmy
— ten list był pisany w więzieniu. Stamtąd

Paweł pisał: ,,radujcie się w Panu zawsze...” —
i jak gdyby się w tym miejscu na moment
zatrzymał, zawahał i jeszcze raz powtórzył:
,,powtarzam, radujcie się” . Właśnie tak, pomi
mo więzienia, pomimo trudności, cierpienia,
pomimo tego, co mogłoby nas złamać i co wie
lu łamie. Ale nie łamie człowieka, który czerpie
swoje siły żywotne z Jezusa Chrystusa, jest
winną latoroślą tkwiącą w krzewie winnym.
Pan jest blisko. Czy odczuwamy, że On jest
blisko? Że jest cieniem po prawej ręce twojej,
że czuwa? Czy odczuwamy, że do nas mówi?
Czy słyszymy Jego głos? Stąd — z Biblii —
na pewno! Ale czy słyszymy Jego głos, któ
rym wzywa nas zewsząd dokoła? Latem, zimą,
jesienią i wiosną. Radością i smutkiem. Czy
potrafimy odczytywać słowa Boże z hierogli
fów wydarzeń codziennego życia? Czy potra
fimy rozumieć to, co Bóg do nas mówi? Słu
chajmy, albowiem Pan mówi. I módlmy się:
Mów, Panie, do mnie w każdej życia chwili,
mów, Panie, mów, niech Cię Twój sługa słyszy.
Amen.

HANS RUEDI WEBER

Ewangelia w dziecku
„Kiedy znów będę mały” — to tytuł psychologicznej
powieści napisanej przez polskiego pediatrę i w y
chowawcę, Janusza Korczaka. Historia rozpoczyna się
od przypomnienia chłopięcych marzeń autora. Chciał
wtedy być już duży, całkiem dorosły, nie chodzić
do szkoły ani chwili dłużej, lecz dokonać jakiegoś
bohaterskiego czynu dla swej matki na oczach ludzi.
Nawet wówczas, gdy wszedł w świat dorosłych i zo
stał wychowawcą, nadal pragnął czasami być znów
mały, bawić się razem z dziewczynkami i chłopca
mi, biegać i śmiać się jak dziecko. Pewnego razu,
gdy snuł jedno z tych tęsknych marzeń, do pokoju
wszedł krasnoludek i spełnił życzenie. I oto znów
był małym chłopcem i doświadczał wszystkich ra
dości i lęków ucznia. Szczegółowo opisał swoje skom
plikowane i pogmatwane stosunki z rodzicami i naucizyidielaimd, z brutalnymi (lufo łagodnymi .kolegami —
cały otaczający dziecko świat. Czytamy więc o wielu
codziennych wydarzeniach w szkole, o podnieceniu
na widok płonącego w sąsiedztwie domu, o radościach
i strapieniach związanych z ratowaniem poranionego,
zabłąkanego psa, i wreszcie o czułym i zawiłym uczu
ciu, gdy po raz pierwszy zakochał się w kuzynce
przybyłej w odwiedziny. Podczas tego niezwykłego
dośwŃadczieoiia, igid'y [powłtóimde przeżywa dzieciństwo,
autor nie zapomina, że kiedyś był już dorosły. N a j
bardziej odkrywcze fragmenty książki zaczynają się
od słów: „Kiedy byłem jeszcze dorosły, myślałem,
że dzieci...” Przeanalizowane tu zostały wszystkie
błędne pojęcia, uprzedzenia i — przede wszystkim —
wielka nieczułość, jaką dorośli okazują w kontaktach
z dziećmi.
Powieść została napisana w 1925 roku. Później uka
zała się w języku niemieckim. Autor po latach stał

się ofiarą prześladowania Żydów przez nazistów.
W sierpniu 1942 poszedł wraz z żydowskimi siero
tami, tak mu drogimi, do obozu koncentracyjnego
w Treblince i tam razem z nimi zginął. Jego książka
mogłaby jednak z powodzeniem być napisana w ro
ku 1979, w Międzynarodowym Roku Dziecka!
„Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat. 18:3).
Zarówno wspomniana powieść, jak i całe życie i
śmiiierć Konczialka ,są jak gdyby egzystencjalną inter
pretacją tych słów Jezusa. Nie wolno nam zdziecin
nieć, ale jeśli nie staniemy się jak dzieci, to nie
wejdziemy do Królestwa Niebios. Zarówno ze w zglę
du na Międzynarodowy Rok Dziecka, jak też tego
roczny temat Światowej Konferencji Misyjnej w M el
bourne ważne jest, abyśmy zastanowili się nad Ewan
gelią Jezusa Chrystusa, która przychodzi do nas
w dzieciach.
JEZUS A DZIECI
Świat, w którym żył Jezus, zajmował wobec dzieci
postawę niejednoznaczną. U Greków i Rzymian były
to istoty całkowicie podporządkowane dorosłym. H i
storyk grecki Plutarch opisuje, jak postępowano w
dawnej Sparcie z nowo narodzonym dzieckiem:
„Ojciec nie mógł wychowywać potomstwa zgodnie
ze swą wolą. Musiał wziąć niemowlę i zanieść je
na miejsce zwane Lesche, gdzie starszyzna plemienna
oficjalnie je badała; jeśli było dobrze zbudowane i
silne, wtedy nakazywano ojcu wychować je, a dziecku
przyznawano jedną z dziewięciu tysięcy działek grun
tu; jeśli natomiast było chore lub kalekie, wrzucano
je do tzw. Apothetae, czyli przepaści u stóp góry
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Taygetus, w przekonaniu, iż życie tego, kogo sama
natura tak źle wyposażyła w siłę i zdrowie, nie
przedstawia wartości ani dla niego samego, ani dla
państwa (Lycurgus, 16).
Postępowanie Spartan było zjawiskiem powszechnym
w świecie starożytnym. Szeroko stosowana praktyka
porzucania dzieci zagrażała nawet egzystencji całych
rodzin i miast. Oczywiście, że jak w każdym ludzkim
społeczeństwie, tak i wśród Greków i Rzymian zna
leźć można przykłady wzruszającej miłości rodziciel
skiej. Generalnie jednak nie liczono się ze specy
ficzną osobowością dziewcząt i chłopców. Dzieci nie
miały praw: nisko ceniono dziewczynki, zwłaszcza
potomstwo niewolników. Chłopcy posiadali wartość
jedynie jako przyszli żołnierze, obywatele i ojcowie
rodzin. Pomimo to, w czasie stuleci bezpośrednio
poprzedzających narodziny Chrystusa i w czasach,
które po Nim nastąpiły, dokonało się coś w rodzaju
„odkrycia dziecka” . Artyści i poeci zaczęli idealizo
wać dzieciństwo, a matrony rzymskie na targu nie
wolników kupowały najpiękniejsze dzieci, aby się
nimi bawić. Co więcej, dzieci spełniały ważną funk
cję religijną: ponieważ uważano je za niewinne pod
względem seksualnym, mogły służyć za pośredników
między bogami a ludźmi dorosłymi. Żywiono nawet
mesjanistyczne nadzieje, że wkrótce nadejdzie boskie
dziecię i zapoczątkuje złoty wiek.
Żydzi traktowali potomstwo jako wielkie błogosła
wieństwo Boże, dlatego nie istniała praktyka porzu
cania dzieci. „Oto dzieci są darem Pana, podarun
kiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku w ojow 
nika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi,
który napełnił nimi swój kołczan!” (Ps. 127:3— 5).
Jednakże i oni patrzyli na dzieci przede wszystkim
jako na przyszłe pokolenie Izraela. Te dzieci, które
nie umiały jeszcze recytować Shema, podstawowego
po twierdzeń i a wiary żydowskiej, i te, które nie znały
na pamięć zaleceń Tory, zawierającej wolę żywego
Boga, nie mogły w pełni uczestniczyć w służbie reli
gijnej i życiu ludu wybranego.
Postępowanie Jezusa względem dzieci ostro kontras
towało z praktyką powszechnie stosowaną w Jego
świecie. Jego wypowiedzi i gesty były tak zdumie
wające, że nawet uczniowie nie mogli ich zrozu
mieć. Ciekawe, czy apostoł Paweł i Kościół chrześci
jański kiedykolwiek w pełni pojęli znaczenie słów
i czynów Jezusa, gdy szukał przyjaźni dzieci.
.N IE ID E ALIZU JM Y DZIECI
Zainiim ipnzyistąipiimy dio izainadiLziowiaima ttyich epizodów,
które ukazują słowa i pełne znaczenia gesty Jezusa,
m-uisiimy imiacimo podkreślić jedną sprawę: Jezus nie
idealizował dzieci. Patrzał na nie realistycznie i w i
dział je takimi, jakimi są: nie jako istoty niewinne,
zawsze słodkie i posłuszne czy też wyposażone w spo
sób szczególny w cechy boskie. Znamienny jest fakt,
że w całym Nowym Testamencie do dzieci istnieją
cych realnie (paidia) nigdy nie odnosi się określenie
„dzieci Boże” (hyoi theou). W ewangeliach, podobnie
jak w powieści Korczaka, spotykamy dzieci takimi,
jakie są: ufne i kłótliwe, lubiące się bawić i psujące
zabawę. Jedna z takich zabaw, która utknęła na
martwym punkcie, posłużyła Jezusowi za podstawę
przypowieści. Oto jedne dzieci chciały się bawić
w wesele, ale inne nie chciały tańczyć; niektóre
wolały zabawę w pogrzeb, ale drugie nie chciały
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płakać (Mat. 11:16— 19 i Łuk. 7:31—35). W tej przy
powieści dzieci stanowią metaforę „tego pokolenia” .
Zachowują się tak samo niemądrze i uparcie, jak
lud, który nie uznaje ani misji Jana Chrzciciela, ani
misji Jezusa. Tak więc, pierwsza informacja, jaka
dociera do nas za pośrednictwem dzieci, brzmi: dzie
ci pokazują nam, kim my, dorośli, naprawdę je 
steśmy. Czasami dzieci psują zabawę. Podobnie po
stępujemy i my w sytuacjach, które rozgrywamy.
Pozostajemy często ślepi na to, co istotnie posiada
znaczenie w historii tego świata i świata, który ma
nadejść. W dzieciach przeglądamy się jak w zw ier
ciadle i dzięki nim odkrywamy, jak bardzo potrze
bujemy przebaczenia. To one pokazują nam ogrom
Bożej cierpliwości i ogrom Jego miłości, którą musi
okazać, zanim my na nią odpowiemy.
Podobnie i te dwie sytuacje, w których Jezus szukał
przyjaźni dzieci, wspomniane zostały w ewangeliach
przede wszystkim w celu pouczenia dorosłych człon
ków Kościoła. Złożona historia ustnej, a może już
i pisemnej tradycji i interpretacji kryje się za tymi
tekstami.
Nawet powierzchowne porównanie pararelnych teks
tów (Mat. 18:1— 5 i Mik 9:33-^37; Łuk. 9:46—48 i Malt.
19:13— 15; Mk 10:13— 16 i Łuk. 18:15— 17) pozwala
zauważyć, że pierwsi trzej ewangeliści przedstawili
te epizody różnymi słowami i w różnych kontekstach.
Na przykład występuje tendencja do przenoszenia
akcentu iznaczeniiowego iz „dziieci’ istniejących -realnie
na „dzieci” rozumiane jako metafora Kościoła (Mat.
1 8 — 17; i dalej: z „to dziecię” na „dzieci” w ogóle,
następnie na „jednego z tych małych” i wreszcie na
„twego brata” w Kościele). Wątpliwe jest także, czy
słowa Jezusa (Mk 10:15) były pierwotnie związane
ze sceną, w której lud przynosi do Niego dzieci.
W tradycji przekazu ustnego były to prawdopodobnie
oderwane słowa Jezusa, skoro różne wersje przy
puszczalnie tego samego powiedzenia pojawiają się
w innych kontekstach zarówno w dwóch ewangeliach
kanonicznych (Mat. 18:3 i Jan 3:3,5), jak i w ewan
gelii apokryficznej Tomasza z drugiego wieku.
Oczywiście, że fragmenty odnoszące się do Jezusa
i dzieci nie są zwykłym reportażem telewizyjnym
o tym, co Jezus powiedział i uczynił. Zawierają się
w nich także różnorodne kościelne interpretacje Jego
słów i gestów. Możemy jednak z całym zaufaniem
przyjąć, że w (tych (różnych .reliaioj-ach przetrwała do
bra pamięć historyczna. Kiedy uczniowie zastana
wiali się, kto z nich jest największy, Jezus na
prawdę wziął dziecko, postawił je pośród tych ambit
nych ludzi i udzielił im podstawowej lekcji na temat
uczniostwa i Królestwa. Naprawdę przyprowadzono
dzieci do Jezusa, a On naprawdę rozgniewał się na
uczniów, gdy zabraniali dzieciom zbliżyć się do Niego.
Niezależnie od tego, jaka była pierwotna forma w y 
powiedzi i znaczących gestów Jezusa, faktem jest,
że wyrażajj ą one zaledwie w panu słowach całą
Ewangelię. Dlatego taką wagę ma pytanie nie tylko
o rolę dzieci w ewangeliach, ale jaka jest ta
Ewangelia, która nam się objawia za pośrednictwem
dzieci.
ZW ROT W PEDAGOGICE
Łaciński termin na określenie nauczania i wycho
wania brzmi: erudire. Oznacza on, że wszystkiemu,
co surowe, należy nadać taki kształt i formę, aby

stało się prawdziwie ludzkie. W grecko-rzymskim
świecie wychowanie było istotnie sztuką wyrabiania
z surowego materiału dziecięcego zdatnych żołnierzy,
odpowiedzialnych obywateli, godnych szacunku ojców
bądź też przygotowywania dzieci do pełnienia jakiej
kolwiek innej roli, zgodnie z panującym ideałem
wychowawczym. Hebrajski termin na określenie wy
chowania, j asar, oznacza chłostę, karność, naukę. Za
równo w grecko-rzymskim, jak i w żydowskim spo
łeczeństwie dzieci traktowano jako przedmiot wy
chowania, którego cel stanowiło dojrzałe wejście w
świat dorosłych. Jednakże Jezus postawił dziecko
pośrodku uczniów, którzy pragnęli osiągnąć wielkość.
Odwrócił więc całkowicie zasady pedagogiki; dziecko
posłużyło Mu za model w lekcji, jakiej udzielił
sprzeczającym się dorosłym.
To obalenie dotychczasowych zasad pedagogicznych
w żadnym przypadku nie stoi w sprzeczności z ludz
kim dążeniem do doskonałości i rozwoju. Jezus nie
wzywa nas, abyśmy stali się „dziećmi miotanymi
i ' unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo
ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża
błędu” (Ef. 4:14). Zwróćmy uwagę, że grecki termin,
użyty w tym wierszu, tłumaczony często jako „dzie
ci”, różni się od terminów używanych we wcześniej
wspomnianych fragmentach dotyczących Jezusa i
dzieci: nie jest to słowo paidion, ale nepios, które
w tym kontekście powinno być tłumaczone jako
„dziecinni”. Jezus nie nawołuje nas do tak zwanej
chrześcijańskiej pokory, która często prowadzi do
przeciętności. Przypomina raczej, czym jest dosko
nałość i jaki jest prawdziwy cel wielkości: „Jeśli
ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszyst
kich ostatni i sługą wszystkich” (Mk 9:35; por. Łuk.
9:48). „Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest
największy w Królestwie Niebios” (Mat. 18:4). Ale
co oznaczają słowa „jak to dziecię” ?
Począwszy od ojców Kościoła, wszyscy postępowi
kaznodzieje i teologowie zmagali się z tym proble
mem. Ich wyjaśnienia mogą nas niejednokrotnie uba
wić (zwłaszcza jeśli jesteśmy rodzicami licznej gro
madki dzieci), bo uzupełniają długą, pełną zastrzeżeń
listę takich cech przypisywanych dzieciom, jakie po
prostu wcale nie przystają do współczesnego obrazu
dziewczyn i chłopców, z którymi stykamy się na
co dzień! Dzieci nie są ani niewinne, ani tak subiek
tywnie pokorne, ufne, radosne, spokojne itp. Ci, co
tak sądzą, niech spędzą z nimi deszczowy tydzień
w ciasnym domu albo przeczytają 'powieść Korczaka.
Kiedy »ten wielki ipediaigag sitał się izmów imaiłym cMc|pcem, uznał, że życie dziecka jest tak wypełnione
strachem, tak podatne na ciosy i tak nieznośne, że
w końcu prosił krasnoludka, aby przemienił go zno
wu w dorosłego. Po prostu nie mógł już dłużej
znosić tej wrażliwości na otaczający go świat ludzi
i rzeczy, takiego ostrego odczuwania życia, jakiego
doświadcza dziecko.
Być „jak dziecko” oznacza niewątpliwie tę straszną
słabość, tę obiektywnie istniejącą pokorę i zależność
opisaną przez Korczaka. W Nowym Testamencie sło
wo „pokora” nie odnosi się do sfery nastroju, ale
do sfery życia. Chodzi o sytuację ludzi poniżanych,
ludzi o pustych dłoniach, którzy nie mają do ofia
rowania niczego oprócz samych siebie. O Chrystu
sie powiedziano, że „wyparł się samego siebie, przy
jął postać sługi... Uniżył samego siebie i był po
słuszny aż do mierci, i to do śmierci krzyżowej”

(Flp. 2:7—8). Chodzi o ludzi, którzy — jak dzieci —
w pełni żyją tu i teraz, ale zarazem otwarci są ku
przyszłości w oczekiwaniu, że niemożliwe stanie się
możliwe. Mają odwagę stawić czoła przeciwnościom
tego świata dzięki rzeczywistości nadchodzącego Kró
lestwa.
W przypadku, jeżeli powyższa próba interpretacji
pojęcia „być jako dziecko” odpowiada prawdzie, oka
że się, że fragmenty ewangelii o Jezusie i dzieciach
podają w wersji narracyjnej nic innego, jak doktrynę
apostoła Pawła o usprawiedliwieniu z samej łaski.
Dzieci nie zasługują na Królestwo Boże. Mogą je
otrzymać tylko za darmo, wyciągnąwszy puste ręce,
jak żebracy. Podobnie my, dorośli, nie wejdziemy
nigdy do Królestwa Bożego, jeśli nie nauczymy się
przyjmować go tak, jak czynią to dzieci, tj. z samej
tylko łaski. Rabini żydowscy żywili przekonanie, że
tylko ci, którzy z pełną wiarą odmawiają Shema,
podstawowe żydowskie potwierdzenie wiary, dostąpią
Królestwa Niebios. Jeśli owo przekonanie sięga cza
sów Jezusa, to równie dobrze można przyjąć, że
poprzez swoje wypowiedzi i gesty względem dzieci
Jezus rzucił wyzwanie tej idei rabinackiej — że nie
tak osiąga się Królestwo Boże. Nie leży w ludzkich
możliwościach wejście do Królestwa dzięki dobrym
uczynkom, izaslugom* a nawet imodllitwie. Alle (to, -co
jest niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga
(Mk 10:23— 27).
Ostatecznie, możemy stwierdzić, że fragmenty doty
czące Jezusa i dzieci mniej nam mówią o tym,
kim są dzieci, więcej zaś o tym, kim jest biblijny
Bóg: jest On tym, kto w sposób nieskrępowany
obdarza tych wszystkich, którzy są gotowi na przy
jęcie daru. Aby wejść do Jego Królestwa nie mu
simy koniecznde izniosiić ciężkiego jarzenia lub przez
całe życie zmagać się z przeciwnościami, dzięki któ
rym osiągnęlibyśmy większą sprawiedliwość aniżeli
uczeni w piśmie i faryzeusze. Tak doskonałe posłu
szeństwo jest niemożliwe. Zarazem jednak metafora
0 dziecku, które otrzymuje, ukazuje nam, że ludzka
niemożność zniweczona zostaje przez Bożą łaskę. To,
co u apostoła Pawła ma formę abstrakcyjnego my
ślenia, na naszych oczach zostało wyrażone słowem
1 czynem Jezusa, kiedy obejmuje On dzieci i już
teraz obiecuje im Królestwo Boże.
Istnieje więc wielkie podobieństwo między dziećmi
a kategorią ludzi, których ewangelie wymieniają jako
„maluczkich” i „ubogich w duchu”. Tylko dzieciom,
tylko tym ubogim, tylko prześladowanym za poszu
kiwanie sprawiedliwości — obiecał Jezus Królestwo
Boże w teraźniedisizoścd: „...taikkah j e s t Królestwo Nie
bios” (Mat. 19:14; Mk 10:14; Łuk. 18:16; Mat. 5:3,10;
Łuk. 6:20).
CHRYSTUS OBECNY W DZIECIACH
Chrześcijanie na całym świecie twierdzą, że Chrystus
szczególnie jest obecny wśród nas w swoim Słowie
i sakramentach. Wielu dodaje, że jest także obecny,
kiedy dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imieniu,
to znaczy: w modlitwie, świadectwie i służbie chrze
ścijańskiej wspólnoty.
Czy w jeszcze jakiś inny sposób jest On pośród nas
obecny?
Wielu ludzi sądzi, że tak. Zwłaszcza w różnych od
mianach współczesnej teologii wyzwolenia podkreśla
się Jego obecność pośród cierpiących, wyzyskiwanych
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i borykających się z nędzą na tej ziemi. Niewątpli
wie biedacy odczytują treści biblijne w nowym świe
tle na tle własnej
sytuacji
i zmagań. Spo
strzegają dawne i nowe drogi Bożego działania w hi
storii, i mogą wiele nauczyć chrześcijan, którzy lekce
ważą społeczno-polityczny wymiar wiary chrześcijań
skiej.
A jakie są egzegetyczne podstawy twierdzenia, że
Chrystus jest szczególnie obecny pośród walczących
biedaków? „Biedacy Boga Jahwe” (anawim), którzy,
poczynając od proroctwa Sofoniasza, odgrywali tak
ważną rolę w duchowości Starego Testamentu, byli
często interpretowani jako biedacy w sensie ogól
nym, To właśnie anawim są naprawdę wybitnymi
giłos iic&eJlaimi Jezusa, pcimiimo że to do ucizimiów swoich
Jezus powiedział: „błogosławieni ubodzy, albowiem
wasze jest Królestwo Boże” (Łuk. 6:20).
Innym kluczowym tekstem, niezmiennie cytowanym
w. tym kontekście, jest przypowieść o sądzie • osta
tecznym (Mat. 25:31— 46): „Łaknąłem, a daliście mi
jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechod
niem, a przyjęliście immie. Byiłem miaigii, a przyodzia
liście mnie, byłem chory, o odwiedzaliście mnie, by
łem w więzieniu, a przychodziliście do mnie (...)
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek, uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
uczyniliście” .
Te słowa wskazują na szczególną obecność Chrystusa
pośród biedaków, ale egzegeci dalecy są od zgody,
do kogo właściwie odnosi się zwrot: „najmniejszy
z moich braci” . Możliwe, że sam Jezus użył go w od
niesieniu do biedaków w ogóle. Bardziej jednak
prawdopodobne, że słowa tej przypowieści, znajdu
jącej się jedynie w Ewangelii Mateusza, dotyczą
prześladowanych chrześcijan, gdyż zgodnie z tą samą
Ewangelią Mateusza Jezus mówiąc o „maluczkich”
miał z całą pewnością na myśli swoich naśladow
ców: „A ktokolwiek by napoił jednego z tych ma
luczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia,
powiadam wam, nie straci zapłaty sw ojej” (Mat.
10:42, a także Mat. 18:6— 14, gdzie słowo „maluczcy”
pojawia się nie mniej niż trzy razy w odniesieniu
do członków Kościoła chrześcijańskiego, nazwanego
również „maleńką trzódką” w Ewangelii Łukasza
12:32).
Egzegetyczne podstawy twierdzenia, że Chrystus jest
szczególnie obecny wśród ubogich, są na ogół dość
niepewne. Inaczej spra va się przedstawia z tw ier
dzeniem o Jego szczególnej obecności wśród nas,
konkretnie — o tajemniczej obecności w dzieciach:
„K to by przyjął jeidinio z tialkiich diziaitelk w imieniu
moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przy
jął, miie immie przyjimuije, łeciz tego, iktćiry iminiie po
słał” (Mk 9:37; por. Łuk. 9:48; Mat. 18:5). O ile Obec
ność Chrystusa wśród ubogich — nie znajdująca
pełnego uzasadnienia w egzegezie — zwróciła uwagę
współczesnych teologów, o tyle Jego obecność wśród
dzieci — tak wyraźnie stwierdzona — jest aż do dziś
zapoznana i lekceważona przez większość z nich.
To prawda, że już dla ewangelistów słowo „dzieci”
spełniało rolę metafory i oznaczało wszystkich ma
luczkich, kimkolwiek byli — dziećmi, prześladowa
nymi chrześcijanami czy w ogóle ludźmi, którzy się
nie licz:;. Jednakże kiedy Jezus wypowiadał wspom
niane słowa, odnosił je z pewnością do rzeczywiście
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istniejących dzieci. Chrystus, a nawet Bóg, który Go
posłał, jest w tajemniczy sposób obecny w zwykłych
dzieciach — rozbawionych lub płaczących, czułych
lub okrutnych, świeżo wymytych lub brudnych.
Jak to tłumaczyć? Pozostaje to tajemnicą. Jednakże
słowa Jezusa i Jego pełne znaczenia gesty idealnie
współbrzmią z działaniem samego Boga, który obja
w ił się w historii ludu izraelskiego i w Jezusie
Chrystusie. Jest to niezwykły Bóg, który sercem
wybiega ku ludziom najbardziej potrzebującym. Pro
rok Ezechiel, opisując Boży wybór Izraela, nadał
temu formę historii miłosnej, w której przechodzień
zabiera do swego domu porzuconą dziewczynkę, w y 
chowuje ją i poślubia (Ez. 16:3— 14). Jedyna odpo
wiedź, jaką daje Biblia w kwestii tajemniczego w y 
boru ludu izraelskiego, zawarta jest w Księdze Pow 
tórzonego Prawa: „N ie dlatego, że jesteście liczniejsi
niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was
wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich
ludów. Lecz z miłości swej ku wam” (Dt. 7:7—8).
Jeśli więc pragniemy poznać Ewangelię o tej Bożej
tajemniczej miłości, musimy innymi oczami spojrzeć
na. dzieci wokół nas. Jak Janusz Korczak — musimy
być „znowu mali” . A wtedy nowym wzrokiem roz
poznamy obecność Chrystusa pośród nas, a wraz
z Nim — obecność K r ó lo w a .
i

(

Tłum. I.N.

H. R. Weber: „The Gospel in the Child”, w: „The Ecume
nical Review” 1979, nr 3.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Maria Podgórska — zł 60. ks. bp Janusz Narzyński — zł 200, Andrzej Siemianowski —
zł 40, Teodor Molczański, ofiara :na Dom Opieki
„Betania’’ —

zł 500, Aleksandra

Peters —

100, Olga Komicz — zł 100, Alfred Czenczer —
zł 100, Dr Zofia Błaszkowska — zł 100, Alojzy
O lek sik — zł 80, Kazimierz Piskorz, ofiara na
Dom Opieki „Betania” — zł 1700, Doe. dr Ka
zimierz Czapliński — zł 100, Włodzimierz Zuzga — zł 200, ks dir Hans Schaffert i p. Ma
riet ta Bodmer — zł 1530, Jan Ciechanowicz —
zł 100, Gustaw Janik — zł 50, Elżbieta Kowa
lik — zł 200. Wszystkim Ofiarodawcom serde
cznie dziękujemy. Przypominamy, że ofiary na
wydawnictwo

„Jednota” przekazywać można

na konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pienięż
nym pod adresem: Administracja miesięcznika
„Jednóta”, al. Świerczewskiego 76a, 00— 145
Warszawa.

KS. TADEUSZ W O JAK

Filip Melanchłon
Światowa Federacja Luterańska wymaga od Kościołów członkow
skich uznania dwu ksiąg symbolicznych: „Małego katechizmu”
Marcina Lutra (1529) i „Konfesji augsburskiej” Filipa Melanchtona (1530). Pierwsza ma większe znaczenie dla wewnętrznego ży
cia Kościoła, druga jest świadectwem wiary skierowanym na zew
nątrz. W roku bieżącym przypada 450-lecie „Konfesji augsbur
skiej” , przypomnijmy więc postać jej autora.
Filip Melanchton urodził się 16 'lu
tego 1497 w Bretten, w Padatyima
cie, w zamożnej irodizimie patrycjuszów mjiejslkicih: płatnerza' Jerzego
Schwarzerda i Barbary z domu
Heuiter, -cóiiikii burmistrza'. Po przed
wczesnej śmierci rodziców wychowywaiła ;go babka,, siostra Jana Reudhłina^ znanego humanisty, autora
pierwsz,ej
gramatyki
hebrajskiej
(pod jego to wipływem przybrał
później Filip, zwyczajem buimianistów, .zgireczone nazwisko Melan
chton). Wychowanie w dcibriolbycie,
podi silnym wpływem baibki, w kręgiu hiuimaimistów — madiaiły osobo
wości ehiłppca ipewine irysy cieplarmiane, a zarazem rozbudziły jego
zaintere sowamia intelektu ailne. A t
mosfera domu isitała się izapewne
źródłem tej miękkości charakteru
oraiz niezdecydowania, które póź
niej itaik utrudniały Melaimchtonow i życie. Znaczny w pływ inia kształ
towanie jego 'Charakteru w yw arł
także nauczyciel domowy, Jan Unger, który nieco krnąbrnego chłop oa -nauczył panowania mad solbą.

STUDIA
W iPfarzheiim, gdzie mieszkała 'bab
ka i slkądi pochodził Reu-chlin, uczęstzozał Fiilijp do tsizkoły, w 'któ
rej zaimiikał dawny system scholastyezimy a rozkwitał humanistyczny.
Zaledwie jatko dwunastoletni chło
pak (1509) -zapisał isiię był na uni
wersytet w Heidelbergu (tak imłody wiek studenta nie był w owych
czasach rewelacją) i studiował ję
zyki starożytne, historię i teologiię.
Mieszkał u profesora teologii Spangela. W 1512, imając 15 lat, uzys
kał stopień bakałarza i przeniósł
się ma uniwersytet do Tybingi,
gdzie zajmował isię prawem,, mate
matyką i medycyną. Uzupełniał

też wykształcenie teologiczne. Roz
w ijał się więc wszechstr on-nie.
W Tybindze spotkał „braci wspól
nego życia” , którzy pielęgnowali
pobożność piety styczną, odpowiada
jącą jego imtircspektywnym skłon
nościom.' Znadazł się pod' wpływem
Jania Reuchlima, który mu podaro
wał Biblię łacińską wydaną w Ba
zylei. To w Tybindze stał się Melanohton huirmaimistą, tu nawiązał
przyjaźń
,z
Oekolaimpadluisizem,
przyszłym
reforimaticirem Bazylei,
i -Andrzejem Blarerem. Wszyscy -01
młodizi ludlziie wpatrzeni byli- w
Erazma z Rotterdamu.
W 1514 zdał Melanchton egzamin
magisterski i uzyskał prawo nau
czania. W tyim samym irolkiu napi
sał przedmowę do pisma Reuchlina „Listy mężów światłych” . Była
to odpowiedź ma atakli zacofanych
scholastyków skierowane (przeciw
Reuchiltiimowli. 'Później w obronie
uczonego stanęło grono humani
stów (Cirotins Rubeanus, Ulryik von.
Hutten i inni) w znanych „Listach
mężów ciemnych” . Pisma Terencjusza wydał Melanchton, w 1516,
a w 1518 gramatykę grecką. Nosił
się też z myślą . o. opracowaniu k ry
tycznego wydania Arystotelesa.

WITTENBERGA
W tym samym czasie (1518) zw ró
cił się do Reuehlina elektor .saski
Fryderyk Mądry o polecenie imu
profesora języka greckiego dla mło
dego uniwersytetu w Wittem! oerdze.
Reuchłin
rekomendował
M-eilanchto-na, którego Luter, odgrywający
znaczną iroilę w Wittenberdze, prizyjął bez entuzjazmu. Lecz młody
profesor zyskał z miejsca sympatię.
Opory Lutra przełamał już wstęp
nym . wykładem „O konieczności
nap raw y
kszta łc etni a
m ł odzież y ’ ’

(De corrigendis adolescentia studiis). Wykład ten wygłosił 29 V III
1518, w cztery dni po przybyciu do
Wittembeirgi.
Młody
wykładowca
odrzucał dawną metodę scholastyeziną, domagał się -nauczania' języków
starożytnych i źródłowego badania
tekstów (ad fontes).
W
Wittenberdze nastąpił zwrot
Melanchtoma ku teologii. W przed
stawionej wkrótce pracy postawił
tezę, iż jedynym kryterium nauki
jest Pismo św. Stanowisko 'to za
jął wcześniej niż Luter. W tyim
czasie ukształtowała się osobowość
Melanchton a-, cechująca się jasną
postawą zbudowaną ima gruncie
Ewangelii, iren izmem podyktowa
nym przesłankami humanistyczny
mi, .miękkością wynikającą z ius|po-.
sioibienia i ulegającą sile.
W tym saimyim roku podjął Melan
chton wykłady ma temat Psalmów,
na podstawie tekstu hebraijisikiego.
Na jego wykładach języka greckie
go wśród uczniów znalazł się Lu 
ter. .'Zdobywszy balkalauraet iz za
kresu -teologii, wykładał Melan
chton w zimie 1519/1520 List do
Rzymian .i Ewangelię św. Mateu
sza,. W roku 1519 był świadkiem
dyspu-ty Lutra z Edkiem w Lipsku,
Po powrocie do Wittenberg! prze
słał sprawozdanie ,z tego wydarze
nia Gekollampadiusizowi, i w te.n
sposób uwikłał isię w zatarg iz E ckiem. W tym okresie napisał 'rów
nież przedmowę 'do Lutrowego ko
mentarza Listu do Gałaejain.
Rek 1520 ibył .rekiem wystąpienia
Lutra. Wydał on wtedy (pierwsze
pisma ref-ormaicyjne, a w grudniu
spalił bulilę ipapieską. Melanchton
opowiedział! się solidarnie iza re 
formatorem i
opublikb-wał
(pod
pseudonimem Didyimus Faventin.uis)
pisimo w jego obronie. W sejmie w
Wormacji (1521) niie -uczestniczył.

9

W czasie niepokojów, wywołanych
przez KairiLstadta ii proroków -zwickawskich pod inieobecność Lutra w
W ittemberdze, Melanchjtlon okazał
Właściwy mu brak zdecydowania i
nie był w stanie opanować sytuacji1
.
Musiał wezwać iz Wartburga' Lutra
i ten uśmierzył izaimiesizlki.
Okazał islię natomiast znakomitym
teologiem. W ignudinliu 152/1 wydał
g’ośne dzie’o Loci communes, czyli
„Podstawowe prawdy albo wzory
nauki teologicznej” . Pismo to jest
ipderwsizą dógmatyką
ewangelicką
przedstawiającą w sposób systema
tyczny dłckbrynę Reformacji. Punkt
ciężkości spoczywa w niej na nauce
0 usprawiedliwieniu, natomiast nau
ka o sakramentach nie została do
pracowana!. Dzieło wywołało w rze
nie w oboziie ainty.refidrmacyj.nyim.
W dwa lata ipotem wyłoniła się
■różnica zdań imiędizy Lutrem a Melainahiticnem na tle nauiki o predesitymacji. W sporze Lutra .z Erazirnem z Rotterdamu znalazł się Melanchtcn na -rozdrożu. Ostatecznie
uznał tezę, liż w sprawach Bożych
wola ludzka jest skrępowana, i w
wydaniu Loci communes z roku 1535
zmodyfikował fragiment dotyczący
wdlinej wolii.
Tymczasem
wybuchły
niepokoje,
które objęły pożogą cały kraj. Nad
ciągnęła wojna chłopskai (Ii525).
1 oto iMelanchtcin znów znalazł się
w sytuacji, która zmuszała igo do
podjęcia -określonych decyzji. Pow i
nien .był się wypowiedzieć, a> wcale
mu to niie odjpowiadało. Ostatecznie,
w opinii! dla elektora ‘Palłatynatu,
opowiedział się po stronie zw ierz
chności książęcej.
Ze względu na cechy charakteru i
usposobienie Melamchltcu był bardziej
.predysponowany
do
działalności
niaiukowej i pracy wewnętrznej w
Kościele niż do polityki. Oddał też
młodemu Kościołowi 'ewangelickie
mu swe 'usługi, gdy ipo objęciu rzą
dów przez Jana Stałego (1525) przy
stąpiono do akcji wizytacyjnej. Stan
Kościoła okazał się opłakany, za
stano straszliwą pustkę duchową
wśiród [Ludo. Melanchton 'zalecał
wtedy (jako przygotowanie do za
szczepienia nauki o usprawiedli
wieniu z wiiary) głoszenie ikazań nt.
zakonu, co wywołało spór z Janełm
Agiricolą, jednym z przywódców
-ruchu refonmacyjnego.
Ironiczne nastawienie Melanchtona
kazało mu ciągle jeszcze ufać i
czekać, że Reformacja zostanie uz
nana na dirodze ipokojowej jałko
ruch w ramach starego Kościoła.
Na sejmie w Sfpirze głosował więc,
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z pewnymi skrupułami, przeciwko
tym, co domagali się odrzucenia
zwinigliańskiej nauki o Wieczerzy
Pańskiej. N ie należał też do entu
zjastów protesltacja stanów na tyimże sejmie. Unikał Filipa heskiego
montującego sojusz antycesarski z
miastami gómoniemiieckimi, ipopieraj-ącyimi Zwingliego. Philip heski
był politycznym przywódcą obozu
Reformacji. Postać .to nieciekawa',
kierująca się względami .politycz
nymi a nie Ewangelią. Z ZwimglMm
nawiązał kontakty jako przeciwnik
cesarza. Z niechęcią przyjął Melan
chton zaproszenie do Marburga na
rozmowę z Zwimglim (1529), -choć
ten był przecież -oddany szczerze
sprawie Ewangelii. Uległ jednak
wpływom humanizmu, .co wyraziło
się w nastawieniu .racjonalistycz
nym. Był człowiekiem odważnym,
gotowym angażować się w imię
Ewangelii .w akcję ipolityczną, a
.nawet zbrojną. Melanchtomowi nie
odipowiadał ten iracjonaiTizm Zwtingiliego.

SEJM

W

AUGSBURGU

Zbliżał się sejm w Augsburgu. Za
powiedział go icesanz w orędziu
ogłoszonym w (Styczniu U530, obie
cując, że sprawa Reformacji będzie
rozstrzygnięta' w 'duchu miłości.
Melanchton w ierzył tym zapewnie
niom. Książę isaslki zwrócił się do
reformatorów,
aby
iprzygotowaili
memoriał uzasadniający ich wystą
pienia. W marcu 1530 przedstawio
no księciu w Tomgawie takie pisimo
(opracowane imiędży innymi przez
Melanidhtoina) lulkaizujjące nadużycia,
jakie zaistniały w Kościele i stały
się ipowodem Reformacji. Jest to
obecnie druga część „Konfesja augs
burskiej” .
W czerwcu 15/30, ijuż w Augsburgu,
okazało siię, że Eck przygotował
ibairdzo icbszemy memoriał zawie
rający 404 artykuły potępiaj ące błę
dy nauiki ireformacyjnej. Fakt ten
zmusił reformatorów do opracowa
nia pisma przedstawiającego wspól
ną naukę chrześcijańsiką, wyznawa
ną przez obie spierające się w Koś
ciele strony. Za podstawę uzupeł
niającego pisma przyjęto artykuły
manbumsfcie ii szwabslkie. Ostatecz
ną redakcję „Konfesji aiugsburskiej” 'opracował Mełanchtoo. Uczy
nił to w sposób rzeczowy, umiar
kowany, niezaczepny. Użył swego
talentu „cichego stąpania” — jak
to określił Luter. Dnia 25 czerwca
11530 przedstawiono „Konfesję augs
burską” sejmowi i oryginał w rę

czono cesarzowi. Niechęć cesarza
wyraziła się już w tym, że zabro
nił rozpowszechniania „K cn fesji” .
(Powstała' niejasna sytuacja. Luter
nie liczył na ipcjednanie stron, -uwa
żał, że układy imają granice, Meianchton natomiast nadal starał się
szukać
możliwości
porozumienia.
Dnia 6 lipca 1530 napisał jeszcze
list do kardynała' Caimpegli, przed
stawiając ograniczone do im»iniimum
■postulaty zwolenników Reformacji.
Krok ten wywołał miezadiowołanie
przedstawicieli tego obozu, Dnia
3 sierpnia Eck ina polecenie cesa
rza przedstawił sejmowi swą „K on 
stytucję”, Czyli odrzucenie /„Kon
fesji augsburskiej” . Rzeczowej i
■obszernej „Apoilogii” Melanchtona
cesarz nie przyjął. Tak więc, /ostat
nie słowo należało do przeciwni
ków Reformacji'. Mimo to „Konfe
sja augsburska” zyskała trwałą
wartość :i jest ipo dizdś dzień pod
stawową księgą wyznaniową Koś
cioła Ewangelicko- Augsburski ego.
Imię
Melanch-tcina
jako
autora
„Konfesji” stało się głośne. Wśród1
wielu, którzy szukali z nim kon
taktu, znalazł siię i Andrzej Frycz
Modrzewski, który w 1531 zapisał
się na uniwersytet wititenbenslk/i
wraz
z
francuskim
humanistą
Anianem Buirgcimuszam, protego
wanym Jaina Łaskiego. W 1534
Frycz zamieszkał w prywatnym,
demu Melanchtona!. ‘Bliiskie stosun
ki łączyły Melanchtona równlież z
Janem Mąozyńskdm, pierwszym le 
ksykografem polskim.
/☆
Ironiczne nastawienie Melanchtona
'usiłowali
wykorzystać
katolicy..
Nuncjusz ipapieski Aleander propo
nował irnu, aby przeniósł się do
Rzymu». Andrzej Kirzyckii, biskup
ipłodki, działając na podstawie peł
nomocnictwa papieży Klemensa V II
i Paw ła III, zachęcany przez Jana
Dantyszka, biskupa chełmskiego i
dyplomatę, słał od 1530 do 1537
listy, usiłując nakłonić Melanchto
na do osiedlenia się w Polsce, gdzie
znajdłzie upragniony spokój. Bez
skutecznie.

SZUKANIE
POROZUMIENIA
W 1532, po zawarciu pokoju re li
gijnego w Norymberdze, Mełam-chton posłał swój komentarz Lisitu ido
Rzymian Erazmowi iz Rotterd-aimu
w nadziei, że pozyska go dla spra
w y Reformacji. W tej saimej na
dziei opracował cipin/ię o stanie

Koś cioła di a Franciszka I , króla
francuskiego, popierającego książąt
protestanckich w Rzesizy. Chciał
się udać (1535) do Paryża, plano
wał nawet pcdróż do Henryka V III
aingieilsikiiego, czemu sprzeciwił się
'książę saski.
W ityim okresie Melanchton zmody
fikował swą naukę o Wieczerzy
Fańskiej. Nawiązał na mowo kon
takty z reformatorem baizylejsikim
Oekolaimpadiuszełm i [reformatorem
sz'tras'buirslkiiim Buc erem.. O iile miał
zastrzeżenie
do
raejonalistyciznej
nauki Zwim-gliago, 'O tytle aikoeipltowaił stanowisko reformatora bazylejskdego, że Komunia św. jest du
chową społecznością iz Chrystusem,
i dai temu wy.riaiz w wydaniu „Kon
fesji augsburskiej” z 1540 C. A. variia). To odchylenie od pierwotnego
stanowiska
wywołało
niepokój
wśród teoloigów witteniberskioh.
W roku 1537 Melanchton uczestni
czył w naradach w Szmaiłkalden.
Podpisał ostro sformułowane iprizez
Liutra
„Arttykuły
szimaikaldizlkie” ,
leciz zgłosił votum separatum w
kwestii władzy papieża.. W łatach
czterdziestych w ziął udział w. roz
mowach iz rzecznikami
„starego
Kościoła” w Wormacji i Ratyslbonle. Ciągłe jeszcze sizuikał możli
wości porozumienia. Trzeba pamię
tać, że ostateczny 'podżiał ehrześcijańsitwa 'zachodniego nastąpił for
malnie dopiero ipo Soborze tryden-

ckiim, tij. po 1563. Rozim.owy z
przedstawicielami innego obozu na
leży Więc traktować w tym okre
sie jako dyskusję w łonlie jednego
Kościoła.
Nowy kryzys czekał Reformację ipo
klęsce ełekltora Maurycego w walce
z cesarzem w czaisie pierwszej w o j
ny szimiallkaddizkiej 0547). Cesarz
ogłosił interim , przyznając ewan
gelikom minimalne koncesje (kie
lich i małżeństwo księży). Interim
wpricwadzono w .życie przemocą.
Melaimcihton pogodził się z tyim sta
nem -rzeczy prizypuislzazając, że i w
■tych warunkach udia siię zwiasto
wać Ewangelię. Ruch oporu podjął
pochodzący ze Słowacji Flaeius IIlyirious, a irozwiązainie przyniosła
dlruiga wojina szimaUkałdzika s(zybk:im zwycięstwem nad cesarzem i
pokojem passawkim (1552). W ypad
ki te dosięgły Melanchton a zdąża
jącego na Sobór., iprzed którym za
mierzał przedstawić swą „Konfesję
saską” (1551). W 1555 ogłoszono to(lerancj ę.

KONTAKTY
Z POLSKĄ
W latach pięćdziesiątych zaczęła
-rozkwitać Reformacja w
Polsce.
Szukano, oczywiście, kontaktów z
Meilanchtoinem. Na sejmie w 1555
postawiono wniosek, (by zwołać so
bór narodowy i zaprosić nań K a l

wina, Melanchtona 1 Łaskiego. Król
przedstawił projekt papieżowi, ale
ten stanowczo się sprzeciwił. Ewan
gelicy
małopolscy
(reformowani)
odwoływali się do Melanchtona w
czasie sporów z Piotrem z Gonią
dza i Stainikaram (arianami). M e
lanchton
potępił
anltytryinlitairskie
koncepcje obu dlziałaczy. W 1556
Stanisław Ostroróg, protektor luterain wielkopolskich, zapraszał M e
lanchtona do Polski w celu [zor
ganizowania Kościoła). W tej spra
w ie wyjechał nawet do Wittenberga
Eustachy Trepka, Melanchton nie
przybył * jiednaik do Polski. Radził
tylko .przyjąć „Konfesję saską” i
założyć 'konlsystorz. Również w ro 
ku 1556 zatrzymał isię iu niego Jan
Łaski w podróży ido Polski. Me
lanchton wręczył (mu w tedy ildsit po
lecający do Zygmunta, Augusta*.
W cztery lata później (1560) Melani
chton zimairł, ciesząc się do końca
swych dni dużym autorytetem.
Jego dzieła mają 'znaczenie przede
wszystkim dla wewnętrznego życia
Kościoła i (po dziś -dzień stanowią
wytyczne nauki Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego. Niedoc enaane
w X V I wieku tendencje ekumenicz
ne Melanchtona nabierają dziś no
wego iznaozenta.
♦ Warto wiedzieć, że Melanchton pro
wadził ożywioną korespondencję. L i
czbę listów, jakie napisał, ocenia się
na ok. 8 tysięcy. V

KS. EDMUND SCHLINK

Ekumeniczny charakter i dqienia
„Konfesji augsburskiej”
„Konfesja augsburska” powstała w zupełnie innej sy
tuacji ekumenicznej aniżeli nasza dzisiejsza. O ile
więc pod słowem „ekumenia” rozumieć będziemy
pojęcie geograficzne (cały świat), wówczas okaże się,
że w roku 1530 sprawy rozgrywały się w zakątku
tego świata, między kilkoma niemieckimi książętami
i dwoma miastami: Norymbergą i Reuchlingen, pod
czas gdy dziś Kościół Ewangelicko-Augsburski jest
obecny na wszystkich kontynentach.
O ile pod słowem „ekumenia” rozumieć będziemy
związki między podzielonymi Kościołami, wówczas
okaże się, że w roku 1530 chodziło o ruch reformy
wewnątrz Kościoła rzymskiego. Wprawdzie Luter
był wyklęty, niektórzy jego zwolennicy spaleni, a
mnisi wygnani z klasztorów, lecz różne powiązania
łączyły przedstawicieli Reformacji z obrońcami sta
rego porządku, i to nawet z biskupami. Nie nastą
pił jeszcze ,pod ział zupełny. Dziś natomiast Kościoły:
Ewangelicko-Luterański i Rzymskokatolicki są od
siebie oddzielone, nie mają wspólnoty Stołu Pańskie
go ani wspólnego urzędu kościelnego. Dzielą je solen
ne anatemy.

Jeśli natomiast pod słowem „ekuirnenia” rozumieć
będziemy .starania; *o jedność, wówczas okaże się, że
w roku 1530 chodziło to utrzymanie bardzo zagrożo
nej jedności, o zapobieżenie całkowitemu rozpadowi,
podczas gdy dziś chodzi o odzyskanie jedności utra
conej .
Ważna różnica między sytuacją ówczesną ii teraźniej
szą poilega na tym, że w tedy starania, o jedność roz
w ijały się wewnątrz tzw. Corpus christianum, obej
mującego Kościół i światowe imperium, w którym
dogmaty kościelne -obowiązywały jednocześnie jako
podstawowe prawo państwowe; dziś natomiast Kościół
jest prawie wszędzie oddzielony od państwa.
Jalk -wiięc w świełtle tych różnic ma mówić i postę
pować ekumenicznie — pozostając zarazem w zgo
dzie z „Konfesją augsburską” — człowiek,, który
przy ordynacji zobowiązał się do wierności wobec
tej konfesji i skoro sytuacji ekumenicznej z ro
ku 1530 nie da się po prostu skopiować? Wierność
wobec wyznania nigdy wie potęga wprawdzie na
powtarzaniu słów konfesji ojców, lecz na naślado
waniu ich w wyznawaniu, a także na sformułowaniu
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własnymi słowami, w nowych 'historycznych warun
kach 'tego, co oni powiedzieli za swoich dini. Ale
„Konfesja augsburska” nie zawiera wyraźnych wska
zówek co do ekumenicznej postawy Kocioła Ewamge1icko- A ugsburśkiego względem innych. Tym nie
mniej spróbujmy pośrednio, na podstawie jej arty
kułów o Kościele, a taikże zachowania Ityoh, którzy
tę „K onfesję” napisali i w Augsburgu przedstawili,
wysnuć zasady, które byłyby zobowiązujące również
w innych, późniejszych czasach.
★
Na wstępie tych rozważań wyszliśmy od głębokiej
różnicy między sytuacją ekumeniczną w roku 1530
i Obecną, i .stwierdziliśmy, że nie można przenieść
żywcem ówczesnych układów ekumenicznych w na
sze czasy. Można jednak wysnuć z ówczesnych za
chowań reformatorów i ewangelickiej zwierzchności
świeckiej pewne zaisady, które mają trwałe, zobo
wiązujące dila Kościołów wyznania ewangelickoaugsburskiego znaczenie niezależnie od sytuacji hi
storycznej.
Przy wysnuwaniu powyższych zasad należy zacho
wać dwa podstawowe założenia teologiczne: po
pierwsze — mieć na uwadze stairckościelne wyzna
nie w iary jednego, świętego, katolickiego 1 apostol
skiego Kościoła, i pewność, że jako członkowie K o 
ścioła wyznania augsburskiego jesteśmy członkami
jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego K o 
ścioła; po drugie — należy rozpatrzyć wypowiedzi
„Augsburskiego wyznania w iary” na temat koniecz
nych warunków jedności Kościoła.
W artykule 7 (C.A.) Kościół jest określony jako
„zgromadzenie wszystkich wierzących, wśród których
Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty
święte zgodnie z Ewangelią bywają udzielane” , a
więc jako congregatio sanctorum, in qua evangelium
pure docetur et recte administrantur sacramenta.
Teksty niemiecki i łaciński uznane są za jednakowo
obowiązujące. Jak wynika z ich porćwnaniai, pod
pojęciem czystej nauki Ewangelii rozumie się zwia
stowanie Ewangelii, jej -obietnicę, a -nie tylko naukę
o zwiastowaniu. Również w szafowaniu sakramen
tami chodzi o lich dopełnianie, ipcdawanie i przyjm o
wanie, a; nie tylko o naukę o sakramentach lub o po
siadanie agendy liturgicznej. W obu tekstach chodzi
0 nabożeństwo, w którym Ewangelia jest zwiastowa
na, sakramenty udzielane i otrzymywane. Kościół
jest w ięc tu Określony w Bożym działaniu przez Sło
w o i sakramenty. iBóg — przez Słcwo i sakramenty
— tw orzy 'zgromadzenie wierzących, świętych, a ono
z kolei w ielbi Boga zwiastując Ewangelię, podając
1 przyjmując sakramenty.
Artykuł 7 nie wspomina o urzędzie kościelnym. Je
go służbę zakłada się przy zwiastowaniu Ewangelii
i sprawowaniu sakramentów. Jest więc o nim mowa
w artykułach 5,14 ii 2)8 (C.A.). Jeśli zaś w artykule
7 nie wymieniono go wyraźnie, to dlatego, że nie
jest on środkiem łaski w tym znaczeniu co Ewan
gelia i sakramenty, lecz jest im podporządkowany
i nie stanowi celu sam w sobie.
Również nie wspomina się w artykule 7 o kościelnych
wyznaniach wiary, jakkolwiek „Konfesję augsburską”
poprzedziły starokościelne wyznania dogmatyczne ustalające, co jest pure, recte i zgodne w zwiastowa
niu oraz w szafowaniu sakramentami. Dla egzys
tencji Kościoła nie ma. jednak decydującego znacze
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nia posiadanie pism wyznaniowych, lecz to, co dzie
je się w nabożeństwie zgodnie z wypowiedziami
wyznania wiary.
Artykuł 7 stwierdza dailej: „Dla prawdziwej jedno
ści Kościołów wystarcza zgodne zwiastowanie Ewan
gelii w czystym ujęciu i udzielanie sakramentów
według Słowa Bożego. Do prawdziwej zaś jedności
Kościoła chrześcijańskiego nie jest konieczne, aże
by wszędzie były zachowane jednakowe ceremonie,
ustanowione przez ludzi” . Nec necesse est ubiąue similes esse traditiones humanas seu ritus aut ceremonias ab hominibus institutas. Do jedności Kościoła
nie są w ięc potrzebne jednakowe „ry ty” , „tradycje” ,
„ceremonie” , czyli jednolitość świąt kościelnych,
procesji, reguł postnych itp. Z „Konfesji augsbur
skiej” wynika ponadto, że nie jest również koniecz
ny jednakowy porządek urzędów, jakkolwiek urząd
jest ustanowiony przez Boga i nikt nie może publicznie
zwiastować Ewangelii, kto nie został na ten urząd
powołany (C.A. 14). Podobnie nie jest konieczne je 
dnakowe brzmienie pism konfesyjnych, jakkolwiek
wyznanie w iary stanowi jądro wszystkich w ypow ie
dzi. Natomiast niezbędny dla jedności jest na pewno
fakt zwiastowania Ewangelii i udzielanie sakramen
tów przez powołane sługi, w zgodności wiary.
Zapewne te dwa założenia określały eikuimeniczną
postawę refcrmaicyjnyeh wyznawców w roku 1530.
Te saime dwa założenia muszą i dziś określać eku
meniczną postawę Kościoła wyznania ewangelickoaugsburskiego. Przyjąwszy je, trzeba .rozróżnić dwa
zadania w dążeniu dio jedności: 1) poznanie ukrytej
pod płaszezem podziałów jedności, 2) przedstawienie
poznanego modelu jedności w ujęciu wspólnoty ko
ścielnej.
Oba zadania są ze sobą w nieodwracalnym porządku
związane. Urzeczywistnienie jedności Kościoła w uję
ciu wspólnoty kościelnej zakłada, że w podzielonym
Kościele jest na nowo poznany Kościół apostolski.
Istniejące granice nie mogą być uchylone bez jasne
go poznania:, że u innych i u nas ten sam żywy
Chrystus jest Obecny i oddaje się wierzącym. P o 
czątkowo bowiem każdy Kościół widza siebie w prze
ciwstawieniu do wymieszanej różnorodności pozo
stałych — innych cd naszego, a jednak uważają
cych się za Kościoły. Jeśli więc oczekujemy, że jeden
święty Kościół jest obecny w pozostałym chrześcijań
stwie, poza granicami naszego własnego Kościoła —
to musimy szukać go i znaleźć.
1. Z a s a d y
poznania
jednego,
święteg o, ;p o w s z e c h n e g o, a p o s t o ł s k i e g o K ościoła
E w a n g e l i c k o-A u g s b u r s k i e g o .
a) Z reguły nie rozpoznajemy jednego Kościoła w
innych wyznaniach chrześcijańskich, jeśli porównu
jemy je z naszym w ten .sposób, że uznawszy to, co
jest u nas za pozytywne, będziemy próbowali odkryć
te elementy własnego Kościoła w innych. A powinni
śmy raczej podporządkować ten Kościół — i nasz — tra
dycji apostolskiej, która jest właściwym miernikiem
nauki i życia Kcścioiłai.
b) Z reguły nie rozpoznajemy jedynego Kościoła w
pozostałym chrześcijaństwie .również i wtedy, gdy
badamy tylko obowiązujące tam dogmaty i porządek
liturgiczny prawno-kościelny. Trzeba raczej, abyśmy
dotarli do tego, co tamte Kościoły czynią w zakresie
zwiastowania, używania sakramentów, w pobożności,
w służbie misyjnej i diiakonijnej. Istnieją bowiem

Kościoły iposiadaijące dobry porządek, a imimo to nie
owocują, i są inne, których dogmaty, .lituirgia i pra
w o kościelne wykazują braki, a jednak Kościoły te
są świadkami Jezusa Chrystusa budzącymi wiarę w
otoczeniu'.
c) Badanie Kościołów na podstawie tradycji apostol
skiej jako imiennika musi się rozpocząć od nas sa
mych, zanim podejmiemy krytykę innych. To nie
przypadek, iż przed sejmem w Augsburgu w wielu
Kościołach refonmacyjnych przeprowadzono w izyta
cje i stwierdzono w parafiach ewangelickich takie
braki, które niie pozwoliły cieszyć się własną chwa
łą. Zastosowanie 7 artykułu Augustany w odniesie
niu do zwiastowania Ewangelii ii udzielania sakra
mentów — .stawia zawsze pod znakiem zapytania
pewność siebie Kościoła, który iminiema, iż ijest za
bezpieczony z tytułu samego posiadania „Konfesji”
i gwarancji prawnego uznania go jako Kościoła. Ewamgelicko-Augsburskiego.
d) Do podzielanych Kościołów należy podchodzić z
szukającą miłością; w obcych nam świadectwach,
formach pobożności i porządkach kościelnych szu
kać oddziaływania i owocowania założeń apostol
skich. /
e) W dialogu pomiędzy podzielonymi Kościołami po
winno się stosować najbardziej subtelne śrcdki egzegetyczne, historyczne, językowo-morfologiczne i
socjologiczne, przy c:zym w równej mierze należy uwzgilędinlać przeszłość co 'teraźniejszość, poważnie
traktując nie tylko powstanie podziału i utwierdze
nie go w irozwoju historycznym, lecz także wspólną
odpowiedzialność chrześcijan dnia dzisiejszego w 10blłcizu zupełnie nowych uwarunkowań historycznych.
f) Partnerzy dialogu muszą istobie zdawać .sprawę,
krok po kroku, z wyników dialogu. A mogą się one
okazać bardzo różne. Może mp. Występować tak w y
raźne odchylenie jakiejś wspólnoty od zasad apostol
skich, że potwierdzi się konieczność utrzymania po
działu. A le .może się też okazać, że istniejących róż
nic wyznaniowych nie da się sobie przeciwstawić, że
nie świadczą one o zaipairciu się Jezusa Chrystusa,
lecz wynikają z różnorodnego ujęcia Jego świadectwa
w różnych sytuacjach 'historycznych. Może isię także
okazać, że niektóre z różnic wynikły ze zbyt jedno
stronnego ujęcia., wypaczenia lulb braku refleksji 1
—
jako reakcja na zbyt jednostronne potraktowanie
sprawy przez inne wyznanie. Jeśli będziemy wspólnie
się im przyglądać, zaczną się one uzupełniać i w za
jemnie ze sobą wiązać. Dzięki takiemu przeglądowi
poznamy dary, jakich nam brak, ai w które Bóg w y 
posażył inne Kościoły. Otworzą się wtedy nasze oczy
i zobaczymy, że Chrystus obejmuje swą mocą wiele
istniejących podziałów, okazując w różny sposób ła
skę podzielonym Kościołom.
2. Z a s a d y
widzialnego
przedstawia
nia
jednego,
powszechnego,
apostołsk i e go
K oś c i o ł a
po n a d
i st ni e j ą c y m i
granicami
Kościołów.
a) Przezwyciężenie granic między Kościołami jest
możliwe na podstawie założeń „Konfesji augsuburskieij” , ale nie na podstawie wspólnych przeżyć re 
ligijnych, choćby wiązały się one ze wspólnie zno
szonymi prześladowaniami luib ze wspólnym (bojem
o sprawiedliwość społeczną.
b) Zgoda nie musi się wyrażać w jednej i tej samej
formie. Może ipolegać na wyraźnym uznaniu, że sfor

mułowanie drugiej strony zgadza się w swej treści
z naszym sformułowaniem.
c) Nie jest konieczna zgoda we wszystkich punktach
nauki, lecz w podstawowych problemach zwiastowa
nia Ewangelii i udzielania sakramentów. Poza tym
możliwa jest różnorodność. Natomiast utrzymanie w
mocy wszelkich anatem, nawet dotyczących pod
rzędnych spraw nauki i porządku, jest niezgodne z
odnową społeczności kościelnej.
d) W celu przezwyciężenia granic pomiędzy Kościo
łami niezbędne jest wzajemne uznanie, mianowicie
potwierdzenie, że przez urząd wypełnia się po obu
stronach to samo polecenie Jezusa Chrystusa. Nie
występuje przy tym konieczność ujednolicenia formy
tego urzędu i obejmującego go systemu podporzą
dkowania i nadrzędności. Niezbędna jest natomiast
współpraca i społeczność urzędów w wykonywaniu
służby.
e) Jeśli w kolejnym etapie przyjmiemy wspólnotę
Wieczerzy świętej — i to nie tylko w sensie wspól
nego komunikowania się z okazji szczególnych okoli
czności, lecz w sensie nieograniczonym, w postaci
wzajemnych zaproszeń i dopuszczeń — wtedy, zgod
nie z rozumieniem pojęcia „Kościół” w „Konfesji au
gsburskiej” , Kościoły dawniej podzielone stają się
jednym Kościołem, choćby różniły się pod względem
liturgii, dogmatyki, prawa, a także innych właści
wości.
Dlatego
Światowa
Federacja
Luterańska
oświadczyła na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym w
Dar-es-Salaam: „Nie zaciera się istniejących różno
rodności, ale też nie będzie się ich utrwalać czy
podtrzymywać bez zmian — utracą one raczej swój
dzielący charakter i zostaną z sobą pojednane. Kon
cepcja pojednanej różnorodności polega na tym, że
różnorodność nie jest kontynuacją podziału, lecz re
alizacją jedności Kościoła” .
f) Kościół Ewangelicko-Augsburski ma możność w y
stępować w tej pojednanej różnorodności na rzecz
wspólnych wypowiedzi konfesyjnych w kwestii litur
gii, porządku kościelnego, wspólnych organów dzia
łalności misyjnej i diakonijnej, jak i na rzecz ciągłe
go wzmacniania wspólnego kierownictwa podzielone
go dawniej Kościoła. Lecz jedność Kościoła — zgod
nie z jej istotą — nie polega na ujednoliconym cen
tralizmie, lecz na trukturze wspólnoty.
Przesłanki wynikające z treści i samego aktu hi
storycznego „Konfesji! augsburskiej” mają znaczenie
jako pytanie stale na nowo kierowane w przeszłość,
ku niegdyś istniejącym Kościołom ewangelickoaugsburskim: czy rzeczywiście korzystały one z tych
zasad w stosunkach zewnętrznych, otwierając się dla
społeczności z innymi Kościołami, i czy korzystały z
nich wewnątrz, rozwijając daną im wolność dla
wzbogacenia form nabożeństwa, pobożności, porządku
urzędów i służby światu. Nauka o Kościele, za
warta w „Konfesji augsburskiej” , może spowodować
poważne trudności w ewangelickim życiu kościelnym,
o ile nie skorzysta się z tej wolności.
Tłum. Ks. T. W.
Ks. prof. E. Schlink, emerytowany profesor * teologii
systematycznej na Uniwersytecie w Heidelbergu, b.
obserwator II Soboru Watykańskiego z ramienia
Światowej Federacji Luterańskiej. Powyższy artykuł
zamieszczony został w nr 6/7 czasopisma „LW B Report” .Wersja polska — z niewielkimi skrótami*. Red.
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Ksiqdz Bogusław Niewieczerzał
— jakim Go pamiętam —
Ksiądz Bogusław nie żyje. Jak
trudno wziąć pióro do ręki, by
napisać to krótkie zdanie. Dla
mnie — piszącej — odchodzi
On teraz po raz drugi. Mam
przed sobą Jego fotografię
przypiętą do własnoręcznie pi
sanego przed laty życiorysu.
Był ten życiorys potrzebny do
akt konsystorskich. I został.
I ma nam zastąpić człowieka.
Jego życiorys i fotografia! 1
jeszcze listy — służbowe i prywatne, mówiące tak wiele o ich
Autorze, o Jego osobowości,
poczuciu humoru, skromności,
solidności. O Jego stosunku do
spraw dużych i małych. O cho
robie i odpływie sił. Tak, o tym
też. I jeszcze o Zonie, której opiekuńczym dłoniom i skrzęt
nym staraniom zawdzięczał kil
ka dodatkowych lat życia. Gdy
o N iej mówił, rozjaśniały Mu
się oczy. Takie to dziś rzadkie,
tak głęboko skrywane. Więc
nie wolno tego szczegółu tutaj
pominąć, bo stosunek Księdza
Bogusława do rodziny był waż
nym składnikiem Jego osobo
wości. Harmonia i miłość panu
jące na plebanii kucowskiej obejmowaly i przygarniały każ
dego, kto się tam pojawił. Ich
miłości starczało dla wielu.
Starcza je j i dziś, gdy Jego już
tam nie ma.

*
Najlepiej
pamiętam
Jego
śmiech. Po prostu go słyszę. To
dziwne — powie ktoś — pa
miętasz śmiech człowieka od
lat dotkniętego ciężkim cierpie
niem... Ale tak jest naprawdę.
Ksiądz Bogusław śmiał się czę
sto i chętnie. I tak jakoś niety
powo — na przydechu, jakby
w środku, a przecież zaraźliwie.
Czasem śmiech przechodził w
atak kaszlu. Gdy atak mijał,
pojawiał się przepraszający uśmiech...
Była w Księdzu Bogusławie ja
kaś wielka radość życia i cał
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kowita akceptacja wszelkich
planów Boga. Zgoda na wszy
stko. Ze śmiercią włącznie.
Pamiętam — dochodziła druga
nad ranem. Rozmawialiśmy akurat o sprawach ostatecznych.
Powiedziałam w pewnej chwili,
że opanowałam już lęk przed
śmiercią, ale ciągle się boję
cierpienia i umierania. „ — Ja
jestem gotów — odpowiedział.
—
Mogłoby to przyjść nawet
teraz. W tym momencie. Nie
czuję lęku“ .
1 tak lulaśnie umarł w niecałe
cztery lata później, 16 marca
1980 roku, w szpitalu w Tu szynku.
★

Dzień Jego 62 urodzin — 15
czerwca 1978 roku. Jedziemy
do Kucowa we trójkę: mój o j
ciec, mąż i ja. Zboże wysokie,
wypiętrzone
pod
prażącym
słońcem. Błękit bez jednej
chmury. Wieziemy kwiaty i
,,Katechizm heidelberski“ . „ —
Jakże to tak? —
śmieje się
Ksiądz Bogusław witając nas
na progu plebanii. — Kwiaty
na wieś przywozicie?“ Ale jest
rad, bo Zonie kwiatów nigdy
nie za dużo. A polskiego tłuma
czenia „Katechizmu“ nie miał,
więc prezent udany.
Po obiedzie ruszamy na objazd
parafii. „ — Skoro ksiądz ma te
konie mechaniczne — mówi do
mego męża — to mój 'konik
niech dziś odpocznie. Co go
męczyć w taki upał. Samocho
dem więcej i szybciej załatwi
my“ .
Więc polnymi drogami objeż
dżamy okoliczne wsie, wstępu
jemy do domów współwyznaw
ców — tu trzeba popytać o
zdrowie, tam o sianokosy, jesz
cze gdzie indziej o los jakiejś
petycji. Ksiądz Bogusław zna
każdy dom, każdą rodzinę ewangelicką. Udziela szczegóło
wych informacji o ich losach
memu ojcu, który dzieckiem

mieszkał tu parę lat. W Rogow
cu obaj starsi panoioie smut
nieją. Ojciec nie może niczego
poznać. Kopalnia wdarła się w
wieś, zrównała ją z ziemią, wy
ssała wodę. Nie ma łąki, nie
ma lasu, nie ma ojcowego do
mu. Można nie wysiadać z sa
mochodu. Zawracamy.
Teraz na stary cmentarz; już
zamknięty. Chować na nim nie
wolno. Są tu złoża węgla bru
natnego przeznaczone do eks
ploatacji. Ale na tym miejscu
ciągle jeszcze spoczywają prze
szłe pokolenia braci czeskich.
Stajemy przy jednym z gro
bów: „Jan Niewieczerzał i El
żbieta z Bureszów Niewieczerzalowa“ . To rodzice Księdza
Bogusława: kantor parafii w
Łodzi i Kucowie, i jego cicha,
pełna poświęcenia żona. Wiele
grobów trzeba będzie ekshumo
wać. Na nowy cmentarz. Już
Ksiądz Bogusław wszystko za
łatwił z kopalnią. Jest rad, bo
miejsce wybrał dobre, suche.
Teren już nawet zagrodzony
siatką, jest i brama. „ — Tu
wytyczamy kwatery dla refor
mowanych, obok — dla luteran“ — mówi.
Cmentarz — rzecz niezbędna.
Ale kościół najważniejszy. Już
wie, gdzie chciałby go posta
wić, gdy kopalnia wedrze się
do wsi i trzeba będzie rozebrać
kościół
obecny,
usytuowany
naprzeciw
plebanii.
„Tam,
spójrzcie! Na wzniesieniu sta
nie nowy. Zewsząd widoczny...
Tylko, że tyle jeszcze formal
ności... Czy starczy mi sił i cza
su?“
To Jego troska: żeby zbór nie
poszedł w rozsypkę, żeby do
pilnować, by przy wywłaszcza
niu rodziny ewangelickie otrzymywały grunty położone
blisko siebie, żeby zachować
więzi zborowe i sąsiedzkie, że
by stanął nowy Dom Boży, sko
ro staryf wzniesiony wysiłkiem
ich rąk, musi być rozebrany...
Dziesiątki listów, interwencji,

uzgodnień, zmieniających się
terminów, osobistych wypraw
konikiem zaprzężonym do fu r
ki lub po prostu zatłoczonym
autobusem... A tu coraz trud
niej oddychać, coraz częściej
brak powietrza. 1 bezsenność
dręcząca nocami. I coraz więk
sze dawki leku.
Ale nabożeństwa prowadzi re
gularnie i lekcje z kilkoma gru
pami dzieci, także spotkania
z młodymi i zebrania z K ole
gium Kościelnym (a mają nad
czym radzić).

*
Tak pracuje do czerwca ubieg
łego roku. Wtedy zwala Go
ostry atak choroby. Jeden, dru
gi. Szpital, dom, znów szpital
i dom. Jest lepiej. Jakby siły
wracały. Dzwoni do Warszawy:
kto wie, czy nie wybierze się
w marcu na Synod. Nie przy
jechał. 21 marca żegnaliśmy Go
w kucowskim starym kościółku
i odprowadziliśmy na nowy
cmentarz. Wiał lodowaty wiatr.
Tłum ludzi otoczył otwarty
grób. A ja widziałam ów upal
ny dzień czerwcowy, dzień 62
urodzin Księdza Bogusława i
słyszałam Jego głos: „ — Je
stem rad, bom dobre miejsce

loybral... Tu chowamy refor
mowanych, obok — luteran.“
Jego odprowadzili i jedni, i
drudzy. I katolicy też.
*

Czy tak powinno wyglądać
wspomnienie o pastorze? Żad
nych faktów z życia, nic o dro
gach, jakimi kroczył, jak zo
stał powołany do służby Pań
skiej, bo z wykształcenia był
przecież chemikiem, jednym z
lepszych specjalistóiu polskich
w dziedzinie barwienia skór,
przed laty pełnił nawet funkcję
doradcy w RW PG i był adiunk
tem w Łódzkim Instytucie
Przemysłu Organicznego. Ani
słowa o tym, że zanim został
ordynowany i formalnie obsa
dzony na stanowisku admini
stratora parafii w Kucowie (13
czerwca 1971 roku), całe lata
służył zborowi Słowem Bożym
jako kaznodzieja świecki, jako
inżynier pełniący nadal odpo
wiedzialne
stanowisko
pań
stwowe.
Tak, to prawda. O tym nie na
pisałam i o wielu innych sprazuach — także nie. Bo wcale
nie mam pewności, czy Jemu
by się podobał taki drobiazgo
wy życiorys, to wyliczanie za

sług, osiągnięć, odznaczeń. W
mojej pamięci przetnuają nie
Jego tytuły, funkcje i odzna
czenia, ale On sam — Ksiądz
Bogusław, człoiuiek tak bardzo
kochający Boga, ludzi i zwie
rzęta, a tak powściągliwy w
słowa, gdy te uczucia przyszło
luyrażać. Ksiądz Bogusław —
jakby nieco w cieniu, nigdy nie
narzucający swej osoby, opinii
i rady, ale też nie odmawiający
nikomu, kto się do Niego zwró
cił. Ksiądz Bogusław — jasno
precyzujący swoje stanowisko
w kwestiach ważnych, i bez
kompromisowy tam, gdzie nie
loolno było iść na kompromis.
Ksiądz Bogusław — skupiony
głosiciel Słowa Bożego, dokład
ny, solidny, skrupulatny, do
trzymujący zawsze słowa i ter
minu, ale też pełen humoru
kpiarz i urodzony gawędziarz
okradający przyjaciół z noc
nych godzin snu.
Więc choć tak bardzo mi Go
teraz brak, to przede wszyst
kim odczuwam wdzięczność, że
Bóg zechciał na mojej drodze
postawić Człowieka. Człowieka
z krwi i kości. Nazywał się
Bogusław Niewieczerzał. Był
ewangelickim pastorem.
B. St.

DEKALOG

Dziewiqłe przykazanie
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu.
II Mojż. 20:16
Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie na nowo uświa
domić, jest potęga słowa, bowiem żyjąc w czasach
jego dewaluacji, pustosłowia, słowa celowo wypro
wadzającego łudzi w pole 'bądź słowa- mie znajdują
cego pokrycia w rzeczywistości — straciliśmy poczu
cie jego wartości i siły. Wielu uważa słowa tylko
za pusty dźwięk i dlatego ich nadużywa, nie dbając
wcale, jsukii !to mia w pływ na inich samych i na oto
czenie, że można nimi komuś wyrządzić większą
krzywdę niż czynem albo też sprawić radość i szczę
ście.
Dla Biblii słowo jest konkretną rzeczywistością i te
go nas ona może nauczyć. To, co mówimy, jest albo
wezwaniem Boga, albo zaklęciem sił diabolicznych.
Językiem „wysławiamy Pana i Ojca, nim również

przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Bo
że. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo
i przekleństwo” — pisze w swoim liście Jakub (3:9—
— 10). Zwróćmy przy okazji uwagę, że Apostoł, który
tak mocno podkreśla znaczenie czynów (2:14— 26),
z naciskiem mówi o wadze słów. Piotr zaś, cytując
Psalm (34:14— 15), pisze: „K to chce być zadowolony
i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język
cd iziłego, ia? swoje wargi od imcwy zdradliwej” (I Ptr.
3:10).
Strzeżmy się więc tak rozpowszechnionego przekona
nia o wyższości czynów niad; słowami. To przekonanie
ma zapewne swoje źródło w dewaluacji słowa. Sły
szymy często: nie mów tyle, raczej zrób coś pożytecz
nego. A Słowem przecież Bóg stworzył świat, słowem
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komunikował się wąż z Ewą i Ewa z Adamem. Słowo
Boga stało się ciałem. To nie jest tylko stwierdzenie
psychologiczne, lecz przede wszystkim prawda Boża.
To, co zostało powiedziane, istnieje przez sam fakt,
że zostało powiedziane. Przez słowo ludzie zyskują
zbawienie, przez nie też są oszukiwani, wodzeni na
pokiusizieniie, potępiiaml, ipnzez niie panują nad światem.
Omawiane przez nas przykazanie nie ogranicza się
jednak tylko do ukazania znaczenia, jakie ma słowo.
Uczy nas ono, jak się nim w sposób właściwy po
sługiwać. „N ie będziesz mówił fałszywego świade
ctwa’’, czyli innymi słowy: będziesz mówił świade
ctwo prawdziwe. Bóg chce, abyśmy tym, co mówimy,
przysparzali Mu chwały. Jednym z naszych głównych
zadań jest głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie,
Zbawcy świata. Podobało się Bogu w nasze usta
włożyć swoje Słowo, przy naszej współpracy od
nowić świat. Podobało Mu się tak właśnie postąpić,
abyśmy nie tracili czasu na tysiące bezcelowych
czynności, lecz włączyli się w Jego twórcze i odro
dzeniowe dzieło.
Dano nam w *ten sposób możliwość głoszenia w iel
kości Boga, głoszenia prawdy o Jezusie Chrystusie,
prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Dano
nam sposobność składania prawdziwego świadectwa
0 Bogu i w związku z tym — prawdziwego świa
dectwa o człowieku.
Każdy sąd o świecie, który nie pochodzi z sądu
Bożego, będzie fałszywy. Możemy tu dostrzec związek
między świadectwem w wąskim znaczeniu, świade
ctwem o Jezusie Chrystusie, a świadctwem w ,z na
czeniu ogólnym, o takim czy innym wydarzeniu szcze
gółowym. Prawdziwy i rzeczywisty świat poznajemy
jedynie dzięki stwórczemu i odnawiającemu Słowu
Boga. Gdy spoglądamy przez pryzmat wydarzenia,
jakim jest Jezus Chrystus, jesteśmy w stanie właści
w ie ocenić inne wydarzenia. Na -próżno usiłowali
byśmy wydać „obiektywny” sąd o świecie i historii.
„Obiektywnym faktem” jest Jezus Chrystus, który
pozwala nam poznać prawdę o świecie i historii.
Wygłaszamy, na przykład, fałszywe świadectwo o na
szej historii współczesnej i o ludziach, którzy ją
tworzą, jeśli myślimy o niej według naszych małych
1 wielkich interesów, według naszych obaw i egois
tycznych nadziei. Tylko^ wtedy możemy ocenić naszą
historię współczesną, wydać o niej sąd naprawdę
obiektywny, jeśli dzięki Chrystusowi dostrzegamy
działające w niej siły dobra i zła, jeśli oświeceni
przez Słowo Boże umiemy „rozróżniać duchy” . Inny
przykład: złożymy fałszywe świadectwo o naszym
bliźnim, jeśli oceniamy go z własnego punktu w i
dzenia. W tym właśnie sensie powiedział Jezus: „Nie
sądźcie” . Natomiast złożymy o nim świadectwo praw
dziwe, gdy spojrzymy na niego tak, jak spoglądał
Jezus — jak na słabego, grzesznego człowieka, któ
remu zostało ofiarowane przebaczenie i który został
powołany do nowego życia. Albo jeszcze inaczej:
wydamy fałszywe świadectwo o samym sobie, gdy
będziemy siebie oceniać z punktu widzenia naszych
wyobrażeń, doznawanych uczuć, przeżywanych ra
dości i smutków. Ocenimy zaś siebie słusznie tylko
wtedy, gdy nasze sumienie będzie kierowane przez
Słowo Boże. Czy jestem posłuszny prawu Bożemu?
Jeśli tak, to będę szczęśliwy, nawet gdybym się
czuł nieszczęśliwy. Jeśli zaś nie, to będę nieszczęśli
wy, nawet gdybym się czuł szczęśliwy.
Rzeczywistość jest przed nami zasłonięta, dopóki nie
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zostanie odsłonięta przez Jezusa Chrystusa. „W ysła
wiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że te rzeczy
zakryłeś prized mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś
je przed zwyczajnymi ludźmi. Zaprawdę, Ojcze, tak
się Tobie upodobało” — modli się Jezus (Mat. 11:25—
—26). Jezus Chrystus pozwala nam rozumieć, co się
dzieje w świecie i w człowieku, ponieważ On to w ie
(Jan 2:25). Nie potrafimy zaś ocenić tego, dopóki nie
będzie to nam dane bezpośrednio przez stwórcze
Słowo.
Naszym obowiązkiem jest mówić bliźnim o wielkich
sprawach Bożych, o sądzie i łasce, o potępieniu i od
kupieniu, o karze i nadziei. W ten sposób składamy
wobec nich prawdziwe świadectwo, otwieramy im
oczy na rzeczywistość świata i ich własnej sytuacji.
Głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, tylko wtedy ma
sens, gdy człowiek uświadomi sobie grożące mu nie
bezpieczeństwo. Dlatego mówienie o samej łasce, od
kupieniu i nadziei — mija się z celem. Prawdziwy
smak kromki suchego chleba i kubka świeżej wody
zna tylko ten, kto jest naprawdę głodny i spragniony.
Mówienie więc tylko o Bogu miłości bez ukazania
Jego sprawiedliwości i gniewu jest półprawdą, czyli
fałszem. Mamy często opory, by mówić o Bożym
sądzie, o tym, jak rozpala się Jego gniew na wszelką
niesprawiedliwość i o wiecznej karze, jaką On zapo
wiada niepokutującym grzesznikom). Ten błąd po
pełniają często kaznodzieje, którzy nie chcą uchodzić
•za 'tych, co gnzimlą ,z kazaiLmic grożąc doczesnymi
i wiecznymi karami, strasząc ludzi ogniem piekiel
nym. Słusznie nie chcą iść tym śladem, ponieważ
jest to ślad równie fałszywy, prowadzący do wypa
czenia prawdy Ewangelii. Dziewiąte przykazanie: „Nie
będziesz mówił fałszywego świadectwa” — przed tym
nas przestrzega.
Mówienie świadectwa fałszywego jest działaniem
przeciwko bliźniemu, zaś składanie świadectwa praw
dziwego jest działaniem na jego korzyść. Fałszywe
świadectwo, zatajanie tego, kim jest Jezus Chrystus
i dlaczego musiał zjawić się na Ziemi, ukrywanie
rzeczywistości świata — przynosi naszemu bliźniemu
jedynie szkodę. Podobnie szkodę mu przynosi prze
milczanie jego własnej beznadziejnej sytuacji, która
spowodowała męczeńską śmierć Syna Bożego na krzy
żu, bo i on należy do tych, którzy odwracają się od
Boga, nie chcą słuchać Jego napomnień, zamykają
oczy na swoje dramatyczne, prowadzące do zagłady
położenie. Szkodę przynosimy bliźniemu, gdy mil
cząco przyglądamy się dzień po dniu, rok po roku
i nie mówimy mu tego, co jest naszym obowiązkiem:
że znajduje się w fałszywym położeniu, że jego
szczęście jest iluzją, a nieszczęście — szansą uzyska
nia łaski Boga. Szkodę przynosi bliźniemu ukrywanie
przed nim, że mimo wszystko może mieć nadzieję,
jeśli tylko się nawróci i uwierzy Ewangelii (bo czas
się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Niebios),
jeśli w Jezusie Chrystusie ujrzy swego jedynego
Zbawiciela, który może go wyzwolić od beznadziej
ności egzystencji, polegającej na pogoni za złudnym
szczęściem, za władzą, pieniędzmi, sławą, za wszyst
kim ,co w końcu rozsypuje się w proch, albowiem
przemija chwała tego świata.
Zwykle jednak napotykamy trudną do przezwycię
żenia przeszkodę. Chcemy być delikatni, nie narzucać
się i nie mieszać w cudze sprawy. A przecież pozo
stawanie neutralnym jest rzeczą niemożliwą! Pozo
stając na uboczu, obojętnie przyglądając się, jak

bliźni błądzi pa omacku, nie działając — cały czas
działamy na jego szkodę, a więc w jakiś sposób
mieszamy się przecież w jego sprawy. Gdy powstrzy
mujemy się przed ukazaniem mu właściwej drogi
w Jezusie Chrystusie, przypominamy ka>płana i le
witę z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
Obawiamy się brać na siebie zbyt wielką odpowie
dzialność, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
działając bierzemy na siebie taką samą odpowie
dzialność, jak nie działając. Chcemy czy nie, w każ
dym przypadku jesteśmy odpowiedzialni.
Bardzo często nie wiemy po prostu, co i jak mamy
powiedzieć albo też ulegamy presji wywieranej na
nas przez panującą opinię, że sprawy wiary są rzeczą
czysto prywatną, że nie wypada ich poruszać w to
warzystwie, wreszcie, że są cne jakoby świadectwem
„zacofania” . Powstrzymuje nas lęk przed śmieszno
ścią. Te fatalne uprzedzenia są przyczyną zepchnięcia
spraw „religijnych” w kąt, zamknięcia ich w ramach .
murów kościelnych. Mimo całej pobożności nie mamy
odwagi mówić do ludzi, pokazywać im prawdy wszę
dzie, gdzie ich spotykamy, przy każdej okazji.
Świadczy to jedynie o tym, że sami nie mamy głę
bokiego przekonania o słuszności swego stanowiska,
że jesteśmy tylko powierzchownymi, nominalnymi
chrześcijanami. Nazywamy się chrześcijanami, a
nie znamy istoty ani sensu naszej wiary, nie jesteśmy
dostatecznie uzbrojeni, aby dawać świadectwo praw
dzie. Zbytnio poddajemy się ustalonym konwencjom,
martwym
tradycjom,
niewłaściwej
wstydliwości.
Wszystkim nam potrzeba podstawowego, katechizmo
wego przygotowania, rozszerzenia świadomości, aby
Słowo Boga mogło bez oporów przechodzić nam przez
usta. Potrzeba nam sprecyzowanych poglądów, zde
cydowanego zdania o znaczeniu, jakie ma wiara dla
życia człowieka, aby Słowo Boże mogło swobodnie
przez nas przepływać.
Czas łaski jeszcze nie minął. Nie jest za późno na to,
aby nabyć właściwą wiedzę i przekazywać ją innym.
Wolino nam — możemy i ipowinm/iśimy — ukazywać
ludziom to wydarzenie, jakie Bóg nam ukazuje w
Chrystusie: sąd, który niszczy i buduje, niszczy świat
fałszywy i buduje świat prawdziwy. Czyniąc to, dzia
łamy dla dobra swego bliźniego. Sami też możemy
się z tego w iele nauczyć. Wskazywać na Jezusa
Chrystusa, to znaczy działać dla dobra bliźniego.
Jest to najważniejszy sposób działania dla jego dobra.
Wszystko, co możemy dla. jego dobra uczynić, ma
z tym związek. Odsłaniamy przed nim prawdę o Bogu
w Jezusie Chrystusie i prawdę o człowieku w Jezu
sie Chrystusie. Ujawniamy bowiem przed nim jego
prawdziwą sytuację grzesznika, czego nie wolno ukry
wać. Nie wolno też przemilczać, że jest grzesznikiem
usprawiedliwionym i pozbawiać bliźniego nadziei.
Bóg zawsze posługuje się ludźmi do komunikowania
innym prawdy o ich sytuacji. Ty sam jesteś narzę
dziem w :rękadh Boga.
To, cośmy sobie powiedzieli, wyraża zasadniczą treść
dziewiątego przykazania. Warto jednak dla zyskania
właściwej perspektywy uściślić dwie rzeczy.
1. Przykazanie stwierdza, że świadectwo fałszywe nie
może przynosić dobra bliźniemu. Nie przynosi mu
bowiem pożytku ukrywanie przed nim jego prawdzi
wej sytuacji ani przemilczanie, że Bóg ofiarowuje mu
ratunek przez Jezusa Chrystusa. Nic mu nie pomoże
zamykanie oczu na jego grzechy, przechodzenie do

porządku nad złymi czynami, przesłanianie się kim
innym niż Jezus Chrystus. Zapamiętajmy sobie cha
rakterystyczną myśl biblijną, że nie leży w niczyim
interesie, aby Bóg czy jakikolwiek Jego sługa (przez
to określenie należy rozumieć każdego człowieka dzia
łającego w imieniu Bożym) udawał, że nie dostrzega
zła popełnianego tak przez zwyczajnego, szarego czło
wieka, jak i kogoś nawet na najwyższym stanowisku
czy wreszcie przestępstw zbiorowych popełnianych
przez całe narody lub w imieniu narodów.
Gdy mówimy o czyimś „interesie” , to nie mamy na
myśli powszechnie przyjmowanej zasady, że kłamli
we świadectwo może służyć dobru kogoś winnego.
Jeśli, na przykład, ktoś popełnił kradzież, to fałszywe
oświadczenie, że jest niewinny, zwolni go od odpo
wiedzialności karnej, a więc przyniesie korzyść oskar
żonemu. Słowo Boże jednak nie pozwala na kiero
wanie się takim chwilowym „interesem” , przelotną
korzyścią. Przenika ono aż do dna ludzkiej istoty
(Hebr. 4:12) i nie toleruje niczyjego dobra za cenę
kłamstwa. Przeciwnie, kłamstwo zawsze przynosi
szkodę. Miłosierdzie Boże nie polega na udawaniu,
że się nie widzi zła, na podtrzymywaniu złudzeń co
do naszej prawdziwej sytuacji.
2. Odwrotnie, świadectwo prawdziwe nigdy nie może
przynosić szkody bliźniemu. Również w tym przy
padku, tak jak w poprzednim (jest to druga strona
tej samej rzeczy), prawdziwe dobro człowieka różni
się od jego dobra pozornego. Zeznanie prawdy może
podejrzanego obciążyć, narazić go na odpowiedzial
ność karną. Uważa się, że należy dać szansę winne
mu, bo „może się poprawi” . Jednakże w perspekty
wie, jaką przed nami roztacza Słowo Boże, zawsze
w interesie człowieka leży ujawnienie zła, które
popełnił, ale ujawnienie go na tle Bożego miłosier
dzia, które się ujawnia wobec każdego grzesznika
pokutującego, a więc tego, • który zrozumiał swój
błąd, żałuje i jest gotów go naprawić. Nie ma żadnej
możliwości uzyskania wybaczenia, jeśli się zła nie
dostrzega i nie chce go naprawić.
Nie możemy nie dodać tutaj jeszcze uwagi trzeciej.
Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, kiedy najsłuszniej
sza zasada nie znajduje zastosowania i trzeba szukać
rozwiązania nawet sprzecznego z tą zasadą. Świado
me ukrycie prawdy, czy wprowadzenie w błąd może
przynieść bliźniemu dobro, podczas gdy ujawnienie
prawdy mogłoby wywołać nieobliczalne szkody. Choć
by w czasie ostatniej wojny trzeba było ratować
najwyższe wartości przed zagrożeniem, ratować ludz
kie życie a jedyną do tego celu drogą było wpro
wadzanie okupanta w błąd przy pomocy różnych
metod, które w normalnych warunkach nie mogłyby
zyskać aprobaty. Zbrodniczy system, albo grupa prze
stępcza diametralnie zmieniają warunki egzystencji
i wtedy, w wyjątkowej sytuacji, trzeba stosować
środki wyjątkowe, kierując się zasadą naczelną, mi
łością bliźniego, czyli jego dobrem.
Przyjąwszy to zastrzeżenie, możemy teraz krótko
powiedzieć, że dziewiąte przykazanie: „N ie będziesz
mówił fałszywego świadectwa...” — znaczy: będziesz
dawał prawdziwe świadectwo o Bogu i prawdziwe
świadectwo o człowieku, bo to służy dobru twego
bliźniego. Ujawnienie prawdy o Bogu i o człowieku
służy rzeczywiście ludzkiemu dcbru.
Oprać. ks. Bogdan Tranda
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RO ZM O W Y PRZY STUDNI

„Kto mnie widział, widział O jca”
Jan 14:9
Dovi Hounnake — czarny ksiądz katolicki z Togo, studiujący
medycynę we Francji, aby po powrocie do Afryki zasilić kadrę
tubylczego duchowieństwa i lekarzy.
SIOSTRA K ING A — Mam wyjątkowe szczęście, że
w osobie Księdza spotykam nie tylko reprezentanta
innej półkuli i innej kultury, ale nadto kogoś, kto
ma osobiste doświadczenie dwóch różnych religii:
niechrześcijańskiej i chrześcijaństwa. Czy mógłby
Ksiądz powiedzieć, jak w obu tych religiach widzi
problem modlitwy?
KS. DOVI HOUNNAKE — U nas w A fryce — mó
wię na sposób europejski, bo w y mówicie o Afryce
niemal jak o mieście, a przecież to- jest olbrzymi
kontynent — mimo niezwykłej różnorodności istnieje
pewien element stały, wspólny wszystkim A fryka
nom. Dlatego to, co powiem, może być rzeczywiście
rozumiane jako „ogólnoafrykańskie” . Mieszkam w To
go., w A fryce Środkowej. Moja rodzina zarówno ze
strony ojca, jak ze strony matki, wyznawała i czę
ściowo jeszcze wyznaje rellgię afrykańską. Dziadek
z limit ojca był nawet wielkim 'kapłanem w naszej
świątyni. Modliłem się tam, kiedy byłem małym
chłopcem, siedząc na piętach, jak wszyscy inni, lub
pochylając się twarzą ku ziemi. Taka postawa za
czyna obecnie przenikać także na Zachód. Byłem
szczęśliwy widząc, że tak właśnie modlą się bracia
z Taize. My w A fryce modlitwę, podobnie zresztą
jak wiele innych przeżyć, wyrażamy ciałem.
Mała dygresja: spędziłem kiedyś kilka dni w M o
nachium. Wypadało właśnie wielkie karnawałowe
święto. Cieszyłem się na nie. A le cóż! Było to święto
zmechanizowane. Masa różnych rzeczy, jakieś wielkie
drewniane pudła i elektryczne maszyny kręciły się
i obracały, ale ludzie w tym ruchu nie uczestniczyli
swoim ciałem. Nie tańczyli, nie śpiewali, nie grali.
Byłem nieszczęśliwy i zawiedziony, że właściwie żad
nego święta nie było. Mówię o tym dla podkreśle
nia, że my modlimy się także postawą ciała. Pierwszą
z nich jest, jak wspomniałem, głęboki pokłon twarzą
do ziemi. Jest to postawa syna, który całkowicie od
daje się Bogu.
Znów zrobię dygresję dla wyjaśnienia dalszej myśli.
Uczyłem się francuskiego od dzieciństwa. I ciągle,
aż po dziś dzień, chcę się dowiedzieć, co znaczy słowo
,,Dieu” albo angielskie „God” , niemieckie „Gott” ,
łacińskie „Deus” czy greckie „Theos” , czyli „Bóg” .
I nie wiem. Do dziś nie wiem. Natomiast w moim
języku słowo „Bóg” składa się z trzech pojęć: „To-Ho-Nio. „T o ” — iznaozy ojiditec, „H o” — ktoś
z dwojga- bliźniąt, a „N o” — matka. A w ięc „Bóg”
jest jakby syntezą ojca, matki i bliźniaka równo
cześnie. Dlaczego ojca? — To jasne i nie wymaga
komentarza. Dlaczego matki? — Bo ma serce ma
cierzyńskie, dobre, bo chce i może strzec swoich
synów ludzkich. A dlaczego bliźniak? — Bo wszyscy
ludzie wobec Boga są sobie równi jak podobne do
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siebie bliźnięta. Te trzy pojęcia to oczywiście sym
bole, obrazy oznaczające Boga. Dlatego pierwszą rze
czą iprzy modlitwie jest oddanie się Mu właśnie
z tym uczuciem, jakie budzi w nas wymawianie sło
wa;: „To-H o-N o” . Mcżna by to uoziucie -opisać imniej
więcej tak: przyszliśmy do Ciebie, który jesteś Ojcem
wszystkiego, i który wszystko wiesz. My nie wiemy
nic. Jesteśmy jak dzieci. I jeśli czynimy zło, czynimy
je przez ignorancję. Nie wiemy, co robimy. A le Ty
jesteś równocześnie Ojcem i Matką, Ty wszystko
wiesz.
To właśnie wyraża nasza pierwsza postawa głębo
kiego pokłonu. W czarnej Afryce — precyzuję, że
w czarnej, bo można mówić także o A fryce nieczarnej — wszystko ma nie tylko wyraz zewnętrzny,
ale nadto wyraża się wspólnie. Np. radość czy żałobę
przeżywamy wspólnie. Kiedy ktoś umiera, urządza
my uroczystość, która wprawdzie nie jest świętem,
ale ma pozór święta, bo przy okazji śmierci celebru
jemy życie. Dla czarnego Afrykanina śmierć nie jest
unicestwieniem. Wierzymy, że zmarły powraca do
swoich, do „starszych” . Żałujemy wprawdzie jego
odejścia, ale wiemy, że odchodzi do nich. A zresztą,
może jeszcze powrócić. U nas wierzy się w reinkar
nację, w to, że zmarły może powrócić jako małe
dziecko.
S.K. — Co Ksiądz ma na myśli mówiąc o waszej
religii? O jaką religię chodzi? Czy mógłby ją Ksiądz
nazwać?
D.H. — Powiedzmy ogólnie — animizm. Z tym jed
nak zastrzeżeniem, że animizm ma wiele, wiele od
gałęzień.
S.K. — A więc, jaką postawę wyrażacie zasadniczo
w modlitwie?
D.H. — Zasadniczą jest postawa człowieka, który
czuje się niczym wobec Boga, choć równocześnie w ie
rzy, że jest Jego dzieckiem. Od tej świadomości za
czyna się u nas wszelka modlitwa. Potem następują
prośby o bardzo w iele i bardzo różnych rzeczy. Po
chwała Boga, jak mi się wydaje, jest już wyższą
formą modlitwy, która pojawia się dopiero z Obja
wieniem — tak w Starym, jak w Nowym Przym ie
rzu. Natomiast naturalną postawą człowieka wobec
Boga, niezależnie od tego, czy tym człowiekiem bę
dzie Afrykanin, Chińczyk czy Francuz, jest. postawa
zmierzająca do uzyskania Bożej łaskawości, a więc
prośba o Jego pomoc, o opiekę, o obronę. Zresztą ma
ona miejsce także u chrześcijan. W każdym razie
duży pokłon oznacza u nas równocześnie wdzięczność
dziiecka’, które coś otrzymało i które znów o coś
prosi.

S.K. — Jest zatem jakiś element dziękczynienia?
D.H. — Talk, bo do (prośby ifoaindiz© lazęslto dicdiaije się
obietnicę, że w razie wysłuchania powróci się w ja
kimś określonym czasie z jakąś określoną rzeczą, aby
ją złożyć jako ofiarę dziękczynną.
S.K. — Jeśli można przejść do spraw bardziej oso
bistych: jak się to stało, że został Ksiądz chrześci
janinem?
D.H. — W mojej wiosce początkowo w ogóle chrze
ścijan nie było. Nie wiem, jakim cudem mój ojciec
sam porzucił nasze środowisko, aby udać się do
szkoły. Tam właśnie spotkał się z katechezą, uwierzył
w Chrystusa i przyjął chrzest. Ale ożenił się z niechrześcij aniką. Prawo kanoniczne przewiduje taką
możliwość, tzw. przywilej Pawłowy. Tak więc, ja
urodziłem się z mieszanego małżeństwa. Kiedy podro
słem, ojciec zaprowadził mnie do katolickiej szkoły.
Sam nie chodził do kościoła w każdą niedzielę, tylko
w wielkie święta. Po mszy, kiedy wszyscy już wyszli,
długo zostawał i modlił się w milczeniu, z twarzą
ukrytą w dłoniach. Zadawałem sobie wówczas pyta
nie: co on tam robi? To była moja pierwsza refleksja
dotycząca modlitwy. Skoro zostawał tak długo sam,
musiało to przecież coś znaczyć... I dlatego jestem
dziś tym, kim jestem.
Co zmieniło się w mojej modlitwie jako chrześcija
nina? Dowiedziałem się od Jezusa Chrystusa, że Bóg
jest naszym Ojcem, że jest Kimś, do kogo można
zwracać się iz całym zaufaniem. W mojej pierwotnej
religii nie było to zupełnie jasne, nie było się tego
całkowicie pewnym. A więc, sytuacja zmieniła się
zasadniczo. Teraz modlę się z ufnością i nie mam
już uczucia lęku, który zawsze towarzyszy modlitwie
ludów niechrześcijańskich. Teraz w mojej modlitwie
nie ma lęku, bo jest cna skierowana do Kogoś.
Wiem, że mówię do Boga osobowego, który zna mnie
tak, jak nikt inny znać mnie nie może. Największą
zmianę wywołało jednak osobiste spotkanie z Jezusem
Chrystu-sem. Kiedy chodziłem do szóstej klasy, pe
wien brat ze zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijań
skich uczył nas na pamięć Ewangelii wg św. Ma
teusza. Najpierw bardzo dokładnie ją wyjaśniał, a
potem musieliśmy pamięciowo opanować dany ury
wek. W sobotę, po katechezie, recytowaliśmy go,
każdy osobno, a w niedzielę, przed mszą, pisaliśmy
z pamięci. Nie wolno było niczego zmienić, użyć
synonimów lufo własnych słów. Dziś powiedziano by
może, że było to „nieinteligentne” nauczanie. A le ja
właśnie za to cenię tego brata, bo dzięki jego me
todzie nauczyłem się Ewangelii Mateusza, a przez
słowo pisane spotkałem osobiście Jezusa Chrystusa.
Już wtedy stanęło iprizede mną ,zagadnienie powołania
jako pytanie: co zrobię ze swoim życiem? I odtąd
modlę się do Jezusa Chrystusa jako Boga, który,
oczywiście, jest równocześnie człowiekiem. Kiedyś,
na początku, stawiałem sobie pytanie, czy Bóg chce,
abym właśnie tak się modlił? Ostatecznie zrozumia
łem, że cała odpowiedź mieści się w słowach: „K to
mnie widział, widział także i Ojca” (Jan 14:9). Dla
tego modlę się wprost do Chrystusa, ale wiem, że
równocześnie Duch Święty modli się w e mnie, czyli
modli się w e mnie Bóg, od którego wszystko pocho
dzi. W ydaje mi się, że uznawać się za chrześcijanina,
nie znając Ducha Świętego, jest nieporozumieniem.
Bo przecież On stoi na początku wszystkiego, po

dobnie jak w opisie z Księgi Genezis czy jak w
Ewangeliach, które mówią, że Chrystus poczęty był
z Ducha Świętego, że Duch wyprowadził Go na pu
stynię, skłaniał do publicznej działalności. Z kolei,
znając dzieło Wcielenia dokonane przez Ducha Świę
tego, nie można nie znać Marii. Ja, kiedy o niej
myślę, widzę ją jako córkę Ojca, matkę Syna i oblu
bienicę Ducha Świętego. A le w swoich stosunkach
z Bogiem nie łamię sobie głowy nad tym, jak należy
rozumieć Boga w Trójcy. Odnoszę się, jak mówiłem,
wprost do Chrystusa. I moja postawa względem Boga
zmieniła się do tego stopnia, że oddałem Mu całe
swoje życie w sposób, po afrykańsku sądząc, wręcz
skandaliczny. Nie myślę o tym, że kiedyś będę leka
rzem czy profesorem, czy kimkolwiek innym. Nie
w iele mnie to obchodzi wobec faktu, że objawienie
Trój osobowego Boga przyszło do mnie przez Jezusa
Chrystusa, który mi się rzeczywiście objawił jako
Ktoś, kto zna mnie na przestrzał. Natomiast sposób,
w jaki Jezus mówi o Ojcu, przekonuje mnie i daje
mi pewność, że wystarczy z Chrystusem pozostawać
w dobrych stosunkach, aby przez to równocześnie
wejść w kontakt z Ojcem. Ale chciałbym odnosić się
z jeszcze większym nabożeństwem do Ducha Świę
tego i być człowiekiem modlitwy. Jest jakąś winą
Kościoła zachodniego, tak mi się wydaje, że nie
przyznaje Duchowi Świętemu należnego Mu miejsca,
jak to robi Kościół wschodni. Mimo to jednak, mój
osobisty stosunek do Boga syntetyzuje się w Chrys
tusie.
S.K. — Myślę, że pojęcie ojcostwa Bożego było dla
Księdza stosunkowo łatwe do przyjęcia prawdy o spo
łeczności świętych czy świętych obcowaniu — zarów
no w przestrzeni jak i w czasie — z tymi, którzy
odeszli od Ojca wcześniej niż my.
D.H. — Tak, zwłaszcza że jednym z podstawowych
pojęć afrykańskich jest życie człowieka w stałej
łączności z Kosmosem. Może Afrykanie nie znają
i nie używają tego określenia, ale żyją w łączności
z ziemią, z niebem, z gwiazdami — właśnie z Kosmo
sem. A to jest rzecz pierwszorzędnej wagi, jeśli chce
się żyć w łączności także z innymi ludźmi.
S.K. — Czy to „życic w łączności z Kosmosem” ma
charakter religijny, czy niekoniecznie?
D.H. — Dla Afrykanina cała natura jest sakralna.
U nas nie zna się podziału na „sacrum” i ,profanum” , nie zna się ducha areligijnego. Z tym spoty
kamy się dopiero po przyjeździe na Zachód. Z kolei
zmysł „sacrum” i zmysł wspólnoty idą w parze. M a
my głębckie dziecięcie poczucie więzi rodzinnej. Dzie
cko w czarnej A fryce nie jest dzieckiem danego ojca
i matki, ale całej wspólnoty. W Europie spotykamy
cuda techniki, gmachy, pomniki, maszyny etc. Myślę,
że jest to zgodne z Biblią, która mówi o poddawaniu
sobie Ziemi. Ale nieszczęście chciało, że ten sam
Zachód, który opanował Ziemię, natychmiast zatracił
zmysł człowieczeństwa. U nas np. zabójstwo nie na
rodzonego dziecka jest absolutnie nie do pomyślenia.
Każdy Afrykanin spontanicznie zareaguje na to w
ten sam sposób. A tutaj... To jeszcze jeden dowód
więcej, że technika zabija człowieka.
Dla nas jest problemem ogromnej wagi, żeby otwie
rając drzwi A fryki dla zdobyczy technicznych, nie
dać zaginąć temu, co było naszą własną kulturą,
a co uznawano — nie wiem, przez ignorancję czy
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-przez złą wiarę? — za dzikość lub diaboliczność.
Nadto nasz kontynent jest słabo zaludniony, jeśli
więc pragnie się dobra Afryki, trzeba propagować
prokreację, dając równocześnie środki do wyżywienia
dzieci. To one dostarczą rąk do pracy i mózgów do
myślenia. W A fryce jest pustynia, owszem, ale można
ją przecież, jak to zrobiono w Izraelu, przekształcić
w żyzną ziemię. Istnieje problem słońca i upału.
A le mówi się obecnie o możliwości wykorzystania
energii słonecznej. Pod tym względem Afryka jest
więc uprzywilejowana i, być może, ma dane po te
mu, aby wykarmić wszystkie cztery pozostałe kon
tynenty. Dzięki Bogu, ze słońca nikt Afryki okraść
nie może!
A le wracając do Siostry pytań: Afrykanie, podobnie
jak Hindusi, są bardzo religijni. Jeszcze do dziś
istnieją u <na:s kilasztory-fetyisize, które oparły się
wszelkim europejskim najazdem i nie dały się zmieść
z 'powierzchni ziemi. Są to jakby wyspy religii na
turalnej .-r Afrykanie mają niezwykły szacunek dla
tego swoistego życia klasztornego. Istnieją zresztą
także klasztory chrześcijańskie — benedyktynów, je
zuitów, franciszkanów, różnych zakonów żeńskich.
Im bardziej wkraczam w tę dziedzinę, tym bardziej
cieszę się widząc, że Kościół jest domem całego
świata. A le wydaje mi się, że trzeba by Afryce
pozostawić wolność stworzenia jakiegoś swoiście afry
kańskiego zakonu, który uwzględniłby afrykańską
koncepcję życia, Boga, posłannictwa Jezusa Chrystu
sa. Nie po to, oczywiście, by stwarzać coś nowego,
ale. by dać światu i Kościołowi coś zupełnie szcze
gólnego, o czym Europa nie ma pojęcia lub ma
bardzo blade pojęcie, a co mogłoby posłużyć jej za
natchnienie: zmysł człowieka, zmysł brata, zmysł
drugiego obok mnie.
S.K. — Zgadzam się najzupełniej i sądzę, że mieści
łoby się w tym wspomniane wyżej pragnienie bycia
„człowiekiem modlitwy”.

D.H. — Tak, chciałbym nim być. A le człowiek modli
twy to nie ten, co pisze piękne książki o Bogu czy
głosi piękne kazania, ale ten, kto w sposób darmowy
poświęca swój czas modlitwie. Ilekroć widzę modlą
cego się człowieka, jestem urzeczony. Upatruję w tym
jakiś ideał. Taik -ziresiztą zaczęło się m oje powołanie:
mieszkałem w kolegium. Ojciec ekonom wyjechał po
zakupy i wrócił bardzo późno w nocy. Przespał się
trochę, a potem odprawił mszę św. w kaplicy. Kapli
ca mieściła się między klasami, które właśnie sprzą
tałem, widiziiaiłeim w.ięc, jalk po imisizy sam się m-cdlliił.
Jego skupienie świadczyło o tym, co przeżywa. By
łem zafascynowany. On był człowiekiem modlitwy.
Teraz, kiedy sam się modlę, na początku przybieram
tę samą postawę, co niegdyś, jako chłopiec w naczej afrykańskiej świątyni. A słyszałem, że w pewnej
katedrze, o ile się nie mylę — w Belgii, jakiś biskup
miał powiedzieć: „Odtąd nie będziemy już modlić się
klęcząc. Postawa stojąca bardziej odpowiada godno
ści człowieka wobec Boga” . Dobrze. Zgadzam się, że
człowiek przed Bogiem nie powinien płaszczyć się
jak niewolnik. A le w imię czego zabrania się ludziom
przyjmować taką postawę, jaka im odpowiada? Zwła
szcza, że wszystkie nasze afrykańskie postawy znane
były już w biblijnej tradycji Izraela, a i sam Jezus
w Ogrodzie Oliwnym modlił się upadłszy na twarz.
Nie osądzam tych, co nie chcą klękać, ale jeśliby to
miało znaczyć, że nie chcą poniżać się wobec Boga,
to powiedziałbym im: Uwaga! W jakiego Chrystusa
wierzycie? On był ubiczowany, opluty i ukrzyżo
wany. Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego! Jeśli ko
chamy Boga,, który nie jest ideą, ale Kimś, do kogo
mamy żywy, osobowy stosunek, to człowieka nie po
niża, gdy przed Nim uklęknie, albo Mu się pokłoni.
Wspomniałem o swoim ojcu, który długo klęczał, gdy
wszyscy już wyszli. Teraz wiem dlaczego. On się
modlił. To było piękne!

W ŚR Ó D K S IĄ Ż E K

Zdaniem laika
Przeczytałam mądrą, dobrą książ
kę. I choć jej już czytelnicy n:e
kupią, bo nakład został wyczerpa
ny, to jednak chcę tu o niej na
pisać, bo może ktoś popróbuje od
naleźć ten niewielki tomik w w y 
pożyczalni lub w antykwariacie, a
może na półkach w bibliotece przy
jaciół. Zapewniam, że warto się
potrudzić.
Książka nosi tytuł „Zdaniem lai
ka” *. Tak, ci spośród czytelników
„Jednoty” , którzy należą zarazem
do kręgu odbiorców „W ięzi” , nie
mylą się. To tytuł rubryki „W ięziow ej” , gdzie od lat swoje felie
tony zamieszcza Jan Turnau. I Au
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tor ten sam, znany ekumenicznej
rodzinie z szeregu publikacji dru
kowanych również w „Jednocie” .
Książka w dużej mierze składa się
z tych właśnie felietonów, mniej
lub bardziej przerobionych i usy
stematyzowanych cyklem roku ko
ścielnego, datami świąt lub specjal
nie ważnych zdarzeń. Druga część
książki to esej o poezji ks. Jana
Twardowskiego, współbrzmiący idealnie z duchem wypowiedzi i te
matyką części „kalendarzowej” .
Lubię czytać w „W ięzi” felietony
Turiana (tak je Autor podpisuje),
nierzadko od nich zaczynam lektu
rę kolejnego numeru. A le przyzna

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka

ję, że dopiero teraz — zebrane
w jednym tomie, czytane kolejno,
niekiedy dwakroć a nawet trzykroć
— ukazały mi się w wymiarze pa
noramicznym. W „W ięzi” to jakby
tylko fragmenciki obrazu, zaledwie
wycinki nie dające pełnego wyobra
żenia o całości. Teraz, w książce,
widzę cały obraz — urozmaicony,
bogaty, mówiący wiele o samym
Autorze, a także o mnie. Tak, i o
mnie, bo sprawy, które porusza
Turnau, i sposób, w jaki to robi,
powodują, że czytelnik musi sobie
zadawać bardzo osobiste pytania,
często niewygodne, takie, których
przemyślenie odkładamy na później,
na czas niby to dogodniejszy. A czy
nimy tak dlatego, że czai się w nas
* Jan Turnau: „Zdaniem laika” , W a r
szawa 1979, Biblioteka „W ięzi” , t. 43.
Posłowiem opatrzył ks. Andrzej Zuberbier.

obawa (może nie zawsze nawet
uświadomiona), że przyjdzie nega
tywnie
ocenić
własną
postawę
chrześcijańską, różne osobiste decy
zje i sądy. A le to jeszcze niie wszy
stko. Krytyczna ocena samego sie
bie to zaledwie etap pierwszy.
Uświadomione
niezadowolenie
z
własnego chrześcijaństwa przybrać
musi w człowieku myślącym kształt
dążenia do zimiany — ku lepsze
mu. A to właśnie jest takie trudne
i kłopotliwe. Dla wszystkich. Stąd
ten niepokój i chęć wymigania się
od pewnych pytań, na które po
winniśmy
sobie
odpowiedzieć.
Szczerze i uczciwie.
Książka Tumana wyzwala takie
właśnie myślenie. Prowokuje do
refleksji nad dotychczasowym poj
mowaniem różnych izjawdsk w K o
ściele i w świecie, a także włas
nych czynów i ocen. A le nie ma
w tej książce nic nachalnego, żad
nej taniej moralistyki, prymitywnej
dydaktyki. Autor nie daje gotowych
rozwiązań, uniwersalnych recept;

niczego nie narzuca. A jednak uda
je mu się wpłynąć na nasze myśle
nie. Często dzieli się swoimi reak
cjami, przeżyciami, ujawnia własne
drogi wiary. Czytając tę jego spo
wiedź nie pozostajemy obojętni.
Konfrontujemy z nią swoje dozna
nia, oceniamy własną osobowość
chrześcijańską
i
kształt
naszej
wiary.

osobista (znana tym, którzy perso
nalnie zetknęli się z Janem Turnauem) kształtuje lub narzuca mu
taką postawę. Ekumenizm Laika
wypływa z jego duchowości chrze
ścijańskiej, przenikniętej właściwie
pojmowaną tolerancją i szacunkiem
dla tego, co odmienne, a zarazem
mądrą miłością do własnej społecz
ności kościelnej.

Autor jest katolikiem i — pozor
nie — wiele jego felietonów do
tyczy wyłącznie spraw Kościoła
Rzymskokatolickiego.
Napisałam:
„pozornie” , bo są to teksty przede
wszystkim chrześcijanina i prze
znaczone dla chrześcijan. Ewange
lik, który nie posiadł jeszcze „ca
łej prawdy” , ciągle szuka i nie
ustannie znajduje się w drodze —
wiele z tej książki skorzysta.

W słowie „Od autora” Jan Turnau
napisał: „Starałem się, aby mój
kalendarz był także po trosze moim
katechizmem. Mam nadzieję — nie
tylko moim” . Życzę Autorowi, by
staranie jego uwieńczył sukces. L e
ży to w naszym wspólnym inte
resie.

I jeszcze jedno. Jan Turnau j e s t
ekumenistą. Ekumenistą odpowie
dzialnym i szczerym. Ta jego po
stawa ujawnia się we wszystkim
co robi i co pisze. Także w tej
książce. To nie wyjątkowa kultura

Na zakończenie jeden z felietonów.
W „Kalendarzu laika” nosi datę:
Tydzień Modlitw o Jedność Chrze
ścijan. I tytuł: „Dekalog ekume
niczny” . Czy stanie się on kiedyś
dekalogiem wszystkich chrześcijan
w Polsce?
B.St.

DEKALOG EKUMENICZNY
I
Zauważ źdźbło w oku swoim — jeśli nie belkę.
Także i Tw ój Kościół ponosi część winy za brak
Jedności. Od niego też zacznij odnowę stosunków
międzykościelnych i w ogóle odeń najwięcej wyma
gaj. Bądź dlań szczególnie wymagający, jeśli jest to
Kościół, który w danym kraju dominuje ilościowo.
Ta sytuacja daje mu dużo większe możliwości dzia
łania, m.in. dużo większą niezależność zewnętrzną.
Jeśli nie zmieni on jako całość swej postawy, nie
zrobią tego i Kościoły mniejszościowe.
U
Zdobywaj rzetelną wiedzę o innych Kościołach
i upowszechniaj ją, jak możesz. Mówi się, że in fo r
macja jest dźwignią polityki: również dźwignią ekumenii.
III
Usiłuj dostrzec w każdym Kościele, w jego
życiu chrześcijańskim czy doktrynie coś, co przyda
łoby się Twojemu, co mogłoby go wzbogacić.
IV
Staraj się nie być sekciarzem. Odnowę teolo
giczną zacznij od akcentowania przede wszystkim
wierzeń podstawowych i przez to na ogół wspólnych
dla całego chrześcijaństwa. Nie wysuwaj na pierwszy
plan elementów specyficznych dla Twego wyznania.
Staraj się być przede wszystkim chrześcijaninem, a
dopiero potem rzymskim katolikiem, prawosławnym
czy adwentystą dnia siódmego.
V
Nie przypisuj sobie i swemu Kościołowi m ono
polu na rozumienie Biblii. Przyjm ij wreszcie, że
w wielu sprawach Pismo święte nie daje jasnych
odpowiedzi, i nie odsądzaj od biblijności wszystkich
stanowisk niezgodnych z własnymi.V
I
VI
Pamiętaj, że jest także Wschód! Przypomnienie
to kieruję do ewangelików: gdy oceniają doktrynę

Kościoła rzymskiego, niech biorą pod uwagę stano
wisko Kościołów wschodnich — w niektórych punk
tach jest ono zbieżne z katolickim lub nawet rady
kalniejsze odeń. Lecz .także — do katolików: niech
stale biorą pod uwagę, że nie tylko protestanci, ale
również Kościoły toschodnie, tak stare, jak rzymski,
nie uznają papiestwa, a w każdym razie kwestionują
dotychczasową formę realizacji prymatu.
V II
M iej zrozumienie dla awangardy. Niech „siły
główne” poszczególnych Kościołów rozumieją, że w
każdym ruchu naprzód konieczna jest awangarda.
Bez takich, których współcześni uważali za wariatów
albo zdrajców, nie byłoby różnych rzeczy, dziś oczy
wistych, np. właśnie ruchu ekumenicznego!
VI I I Awangardo, oglądaj się na siły główne. Z ro 
zum, że nie jesteś samodzielną armią, że nie możesz
się odrywać od reszty Kościoła. I musisz dbać o jego
jedność...
IX
Troszcz się o awangardę partnera dialogu. Nie
dyskontuj jej zrozumienia dla Twoich zasad wyzna
niowych, nie mów: „a widzicie, niektórzy z was już
przyznają nam rację...” Naśladuj raczej otwartość
awangardy. I troszcz się o jedność Kościoła partner
skiego: rozbijaniem go nie doprowadzisz do zjedno
czenia.
X
Staraj się, by ekumenizm był w Twoim Kościele
sprawą wielkiej wagi. Nie w sensie ilościowym: cho
dzi nie tyle o mnożenie odpowiednich kontaktów i
działań, ile o potraktowanie tej sprawy jako miary,
kryterium oceny wszystkich spraw kościelnych. Jako
obowiązek każdego członka Kościoła, przede wszyst
kim duchownego. Gdyby wszyscy księża dobrej woli...
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PRZEGLĄD

EKUMENICZNY
0

Zaangażowani e Światowej R a
dy Kościołów w sprawy ihuimanitamo-ipolityclzine aide opiera się irua
żadmyim sysitemde teologicznym, ja 
kim nip. w Ameryce Łacińskiej 'jest
teologia wyzwolenia. Podisltawą 'ta
kiego zaangażowania jest BilMiiia —
powiedział zastępca sekretarza ge
neralnego ŚRK, dir Konrad Raiser.

Ogólmoafrykańska
Konferencja
Kościołów, .'zrzeszająca 117 Kościo
łów prawosławnych ,i protestan
ckich na 'Czarnym lądzie, odbędzie
w sierpniu 1081 swoje kollejne
Zgromadzenie Ogólne. Obecnie o r
ganizacja przeżywa poważny k ry
zys finansowy i personalny. Ustą
pił dotychczasowy sekretarz gene
ralny, kanonik DuirgesS' Vairra', li
dictąd nie wybrano jego następcy.

0

0

0

0 Światowa Federacja Luterańska
zwiększyła pomoc dla Kaimipucizy
(z 3,8 do 7,8 miliona doił.) na dłu
gofalowy rozwój rolnictwa.

Z ZAGRANICY

0

Odmowa chairyzrmatyazna i ruch
ekumeniczny 'mają wspólne cele,
mianowicie: gromadzenie ludzi róż
nych wyfzinań wyrażających różnoirodność istniejącą w (jednym Koś
ciele ipowsizechnym. Słowa te w ypowiedział w Instytucie Ekulmenioznym w ©ostsey ik.Genewy dr Fillip
Potter, sekiretainz ŚRK, ipodczas kon
sultacji mad rolą odmowy charyzimatyaznej w Kościołach.
Istnieją oznaki, że Kościół IPireizbi-teriańsfci w Irlandii Północnej,
iktóry w 11978 „lzalwiesiił ’, swe człon
kostwo w ŚRK, wkrótce 'podejmie
iz nią .znów -normalne stosunki.
Przypominamy, że przyczyną za
wieszenia członkostwa istało się po
parcie finansowe udzielone prziez
ŚRK ruichom wyzwoleńczym w
Afryce, m.in. w /Zimbabwe.

0

Pierwszy premier nowej Repu
bliki ZiimJbabwe, Robert Mugabe,
podziękował Światowej Radzie Koś
ciołów zia wspomniane wyżej po
parcie iudzielone jego krajowi w
wtailce o
niepodległość.
Miuigabe
przyjął
na
audiencji
delegację
SRK. Tematem rozmowy był przy
szły irozwój Zimbabwe, a także noia.,
jaką w tym irotowoju mogą odegrać
Kościoły.

0

Przedstawiciel
SRK,
Maxime
Ratframsoa, Wtóry odwiedził 'ostatnio
Ugaindę, oświadczył ipo zakończeniu
ipodróży, że 186 000 mieszkańcom
tego kraju girolzi śmierć głodowa.
Kościoły
ugandyjskie
apelowały
jiuż o pomoc dla głodujących. Róż
ne
mi ędizynairodow e
organizacje
chrześcijańskie, miin. SRK, organi
zują dostawy żywności.

0

Teologowie protestanccy, prawo
sławni i kiatolliiocy iz 10 krajów Eu
ropy wsohodiniej i zachodniej utwo
rzy li pod ipatronatem Konferencji
Kościołów Europejskich tzw. Kclmitet Doradczy do spraw Islamu. K o 
mitet będzie (badał problemy mu
zułmanów w Europie i inicjował
wspólne spotkania z iprzedsfbawicieiaimi tej «reliigii.
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Światowa Federacja. Luterańska,
zaniepokój orna pogarszającą się sy
tuacją polityczną w świeeie, zaape
lowała do swych 98 Kościołów
członkowskich, aby stały się aktyw 
niejsze w swej pracy dla pokoju i
złożyły świadectwo o jedności lu
du Bożego, o jedności, która prze
kracza wszelkie granice i podziały.

0

„Konfesja augsburska” , w któ
rej w 1530 ewangelicy przedstawili,
jak rozumieją swoją wiairę, jest
„wyznaniem jednej w iary” chrześciijan. Powyższe stwierdzenie znalasło się w komentarzu do tej pod
stawowej (księgi wyznaniowej luteramizmiu, napisanym po raz (pierw
szy wspólnie prizez teologów iuteirańskich i katolickich.

0

W USA zakończył się trzeci etap
dialogu imiędizy katolikami i lute
ranami na temat usprawiedliwienda. Kolejne spotkanie odbędzie się
w e wrześniu br. i jego uczestnicy
przedstawią swoje ipogilądy na te
mat Kościoła ipierwotnego. Dialog
ikatolicko-iiuteriańslki w USA trwa
jiuż 15 lat i prizez ten czas opra
cowano wlspóilne dokumenty na te
mat chrztu, Nicejskiego Wyznania
Wiatry, Eucharystii, urzędu kościel
nego, prymatu d nieomylności pa
pieża.
0 W Odessie delegacja Watykanu
,pod przewodnictwem 'kard. Jana
Wiiillebrandisa spotkała się z repre
zentantami
Rosyjskiego
Kościoła
Prawosławnego i dyskutowała, maid
następuj ącymi zagadni emiaimi: Koś d ó ł lokalny a Kościół światowy,
system kolegialny w Kościele, zna
czenie pojęcia ,„ powszechny” , iroila
kobiety w Kościele, zadanie Koś
cioła w e współczesnym świiecie. Po
spotkaniu w Odessie członkowie
delegacji watykańskiej odwiedzili
Kijów , Moskwę i Leningrad, prze

prowadzając rozmowy z hierarchią
kościelną i władzami państwowy
mi.

0

W obecności .rządu, (przedstawi
ciela królowej i reprezentantów
wielu Kościołów chrześcijańskich
(po iralz pierwlsizy także Kościoła
katolickiego) odbyło się uroczyste
wprowadzenie w urząd nowego an
glikańskiego arcybiskupa iCamterbiuiry i prymasa Wspólnoty Kościo
łów
Anglikańskich
—
'Roberta
Rundę. W
swoim przemówieniu
inauguracyjnym nowy arcybiskup
poświęcił sporo uwagi dążeniom do
jedności Kościoła -chrześcijańskiego.
Chrześcijanie to wielka potencjalna
siła w zmaganiach o -sprawiedli
wość społeczną ii- pcłkój na świede,
ale jak długo s«ą podzieleni, tak
długo pozbawieni są pełnomocnic
twa Chrystusa. Jedność musi być
odpowiedzią na wezwanie Chrystu
sowe — powiedział mowy arcybi
skup.

0 Liczba chrześcijan w A fryce
zwiększyła się w minionym 10-lecdu o 42% (z 143 do 203 min). W ięk
szość to katolicy, a jedna czwarta
— protestanci.
0 Czterej wybitni teologowie po
stanowili .wystąpić z Holenderskie
go
Kościoła
Reformowanego
w
A fryce /Południowej. Uzasadniając
swój kroik stwierdzili, że nie mogą
się już dłużej identyfikować z tym,
co Kościół t-en reprezentuje wobec
społeczeństwa.
Przypomnijmy,
że
zrzesza on tylko białych i popiera
apartheid'.
0W

stolicy
Lesotho, Maser u,
aresztowano, bez podania powodu*
wiceprezydenta tamtejszego Kościo
ła 'ewangelickiego, McDonalda Ma-iboite. Światowy Alians Reformowa
ny i szwaj ciairiskiie Kościoły refor
mowane wniosły .protest przeciwko
tej decyzji.

0 Synod

Generalny Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego i W y 
znania Helweckiego w Austrii pod
jął (uchwałę o pełnym równoupraw
nieniu kobiet w urzędzie kościel
nym.
Zniósł
on dotychczasowy
przepis, na podstawie którego kobieta-pastor mulsiia-ła po zamążpóijścliiu złożyć sfwój priząd. Uchwa
le sprzeciwiła się Naczelna Rada
Kościoła.
Z KRAJU

0 Ks.

prof. dir Wcłdemar Gastpary, rektior Chrześcijańskiej Akade-

m ii Teologicznej w Walrsaaiwie, i
ikis. dto-c. ,dlr 'ba(b. Jerzy Grymiiakow
w zięli udział w ispótkanliu history
ków (Kościoła Polski ii RFN, które
odbyło isię we Frankfurcie <n.M.
Tematom spotkania (były dizieije pro
testantyzmu w Polsce od: połowy
X V II w. do wybuchu I wojny
światowej.
# Na zaproszenie Związku Kościo
łów Ewangelickich ,w NRD od 10
do 13 imairca ibr. przebywała w tyim
kiraijiu dwuosobowa delegacja Pol
skiej Rady Ekuimeniiczinej: iks. Ibp
Zdzisław Tranda (Kościół Ewaingel/icko-Reformowainy) i ks. ibip Szy
mon Romańczuk (Polski Autokefa
liczny Kościół Prawosławny). W
Berlinie cłbatj Polacy spotkali się
z ks. 'bip. Allbirechitem Sch on henrem,
przewodniczącym ZKE i z innymi
przedstawicielami Związku, a tak
że z ictziłonłkami Grupy Roboczej do
spraw Centrum Zdrowia Dziecka,
działającej przy ZKE. Ponadto zło
żyli wizytę w Sekirełairiacie Stanu
do -spraw kościelnych i odwiedzili
ewangelicki dicrn opieki nad dlziećimi umysłowo niedorozwiniętymi.
Do innego punktu programu nale
żała wizyta w Ewangelickim Koś
ciele Krajowym Gneifswaildiu, gdzie
członkowie delegacji polskiej spot
kała się ze zwierzchnictwem tego
Kościoła cira;z odwiedzili zakłady
diakiontaickie w Ziissow. Ks. bjp Szy
mon Romańczuk złożył ponadto w i
zytę w Selkcj.ii Teologicznej Uniwer
sytetu w Greifswaldizle, ^dzie d y 
skutował z pracownikami nauko
wym i i studentami na tematy eku
meniczne.
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(kwietnia w iWairisizawskiej
Kurii 'Metropolitalnej odbyło się 12
posiedzenie Komisji Mieszanej Pol
skiej Rady Ekumenicznej i Korni sjli
Episkopatu do spraw Ekumenizmu.
Wiele czasu poświęcono ocenie te
gorocznego Tygodnia Modlitwy o
Jedność Chrześcijan. Stwierdzono,
że ta forma duchowego ekumeni
zmu wzbudza
wprawdzie -coraz
większe zainteresowanie w naszym
kraju, ale w w id u jeszcze iregionach w -ogóle niie dochodzi do spot
kań katolików
z
niekatolikami.
Chcąc zaradzić ternu niekorzystne
mu Zjawisku,, Komisja Mieszana
postanowiła zwrócić się do PRE i
Komisji Ępiskcjpatu do -spraw Eku
menizmu
z prośbą
o wydanie
wszystkim oddziałom ireglionałmym
PRE i ikiulriom katolickim zalece
nia organizowania spotkań przygo
towujących program Tygodnia Mo
dlitwy.

W tokiu obrad wysłuchano jeszcze
informacji:
— o działalności Podkomisji do
spraw Dialogu »(ziajimuje się icnia
iproblemeim małżeństw imiesizanych),
— o aktualnym stanie dialogu dwu
stronnego n,t. chinzltu,
— o przygotowywanej prfzez PRE
sesji poświęconej ooeniie V II I Zgro
madzenia
Ogólnego
Konferencji
Kościołów Europejskich,
— o programie pclbyiu w Połs-ce
wybitnego teologa-ekumenis ty dr.
Lukasa
Vis-chera,
zaproszonego

przez Polską Radę Ekumeniczną i
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
— o aktualnym stanie dialogu katolidkio-iprawosławinego na płaszcz yźniie światowej,
— o deklaracji na temat „Konfesji
augsburskiej” ,
wydanej
przez
Wspólną Komisję Światową Fede
racji Luiterańskiej i (watykańskie
go Sekretariatu do spraw Jedności
Chrześcijan iw 450 rocznicę powsta
nia tej księgi Ikonfesiyjnej.
Termin następnego posdediz,enia ustallono ma 14 listopada br.

z PRASY
Zalewa
nas
słowo
drukowane. coś
straszliwego
i
niepojętego.
Czytamy, czytamy, czytamy, miesię
I Otóż nic siię takiego nie dizieije.
czniki, książki... Tyle różnych ar
Zewnętrzna straiszliwość, kiedy się
tykułów przerzucanych pobieżnie,
staje własna ii wewnętrzna, zostaje
zaraz potem zapomnianych. Cza
oswojona. Rozpisana* na czynności,
sem jednak znajdujemy coś, co któirych pierwszorzędnego znaczenia
zwróci naszą uwagę, zmusi do za
nie dostrzegało się, jak się niie w i
stanowienia i wyda się warte po
dzi itirudiu oddychania a słyszenia',
lecenia innym. Być może kiedy in
jpóikl rniie (zawodzą płuca- (i uszy.
dziej te myśli przeszłyby niezauwa
Dzień bez gorączki staje się wtedy
żone, dziś niosą treść ważną.
świętem, schoidy bez słabnięcia —
Takim artykułem, na który chcia
darowaniem siły, ważne jest każde
łoby się zwrócić uwagę, jest napi
nowe budzenie się, izaisypiamie, p i
sany przez Barbarę Pietkiewicz re
cie, jedzenie — wciąż istniejące z
portaż pt. „Inna oś życia”, za
człowiekiem.
mieszczony w 16 numerze „Polity
Zdrowi mówią: jest iz tego wyjście
ki” z 19IV 1980. Autorka pisze o proste, logiczne, jedyne: samobój
chorych na białaczkę, a więc o lu
stwo; głupi są d zarozumiali, jak
dziach skazanych na śmierć, jak
wszyscy zdrowi. W chorobie, jak
przywykliśmy myśleć. Czy nie le
tai, buduje się w człowieku nieza
piej więc sięgnąć po lekturę radoś
leżnie od miiego nagły żelazobetcn,
niejszą? Buntujemy się przeciw
siiłnłejisizy od woli, uczuć i rozu
chorobom, cierpieniu, przemijaniu
mu (...) Tylko izdrowy może myśleć,
i śmierci, choć one istnieją nieza
że istnieją na świecie dnie bez
leżnie od tego, czy nam się podo
celu, ponieważ nie z.na cin dna da
ba, czy nie, tak jak istnieją pory
rowanych” .
roku, mijający czas i wiele innych
Te dni {darowane to nie tylko mo
zjawisk.
żliwość cieszenia się jeszcze słoń
Autorka pokazuje szereg wspania
cem, wiosenną zielenią, pięknem
łych ludzi, którzy umieli odnaleźć
świata póki się chodzi, ale daro
sens własnej egzystencji i cieszyć
wana szansa odkrycia tego, czego
się jeszcze smakiem życia w7 ta
dotychczas się nie dostrzegało.
kim wymiarze, jaki jest możliwy
„Ireneusz S., (kierowcai, siedziałby
w ich sytuacji. Odsyłamy więc do
w parku całe dni i -cieszył serce
tego artykułu tych wszystkich, któ
światem:, bo strasznie kocha życie,
rzy nadużywają słów: mam już te^
a w nim przyrodę, frytki i piwo,
go "wszystkiego dosyć... nie mam
a gdyby zachorował ciężko, byłby
sił, żeby to dalej ciągnąć... moje
w szpitalu, grał w karty ii czekał
życie jest zupełnie bez sensu...
tak długo, aż wyzdrowieje, bo w y 
Przypatrzmy się tymczasem kilku
zdrowieć musi. Tymczasem, jak
osobom i sytuacjom.
wynika z konsultacji między łóżko
„Dyrektor
W itold
C.
wie,
ma wych, może mieć jakąś -odmianę tej
co
choruje,
-uczył
się
łaciny.
choroby. I cóż iz /tego? Tu,, w szpi
Ludziom
.zdrowym
wydaje
się,
talu odkrył, że świat jest dobry.
że jeżólli człowiek w ie już, na- Choć są na nim terroryści, zbroje
co choruje,
dlziieje się -z mim nia ii sizwimdle na każdym kroku,
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są także luidizie, Iktóinzy '.ratuj ą in
nych mawelt Wtedy, igd'y ratunek
już nie pomiaga-. Ozy jest w tyim
sens? Jeslt, właślnie talkii, iże świat
jest aż talk dobry 1 dlatego żyć talk
warto...
...Okresy ustępowania 'choroby ipod
wpływem lecizenia teraz są dłuż
sze i -bliższe pełnego izdrowiia. Po
kiiLkaimaśoi-e Lait li idłuiżej, „napiją isię
krw i” jalk się 'U nich mówi, żyją
dałej i umierają nieraz na całkiem
zwyczajne choroby.
Ich lekarze
przeciągają ich jalk ,najbliżej sta
rości, kiedy śmierć mniej wydaje
się niesprawiedliwa.
Tych z (kirótikim wyrokiem holuj ą
»każdego dnia w życie o jeden d>zdeń
dalej, o dwa i nie jest to ibeiz sen
su, ponieważ w śmierci jednak nie
ima logicznych terminów. Taik tw ier
dzi dyrektor W., który dwukrotnie
już umierał. W krakowskiej klini
ce dociągnęli matkę do doktoratu
syna, było ito dzieło jej ży«cda, przed
odejściem jesizicze raiz na koniec do
świadczyła sizozęścia. W warszaw
skiej — kobieta, która urodziła
zdrowe dziecko, będzie mogła po
żyć przy niim imcże dłużej i nieco
bliżej zdrowia. Takie mają zw y 
cięstwa.”
Nie tylko ciężka choroba sprawia,
że człowiek czuje się zagubiony i
nie wTie, co ma ze sobą zrobić. Róż
ne bywają tego przyczyny i różne
momenty zdrowotne w życiu, a
wtedy iprdwdziwym ratunkiem ptaje się dla człowieka świadomość,
że „musi zbudować nową v
oś i nowy
dookoła niej rytm”.
„Osią życia Katarzyny K. była
praca zawodctwa. Kochała ją. Teraz
w dwójnasób musi być dlla miej
ważny dcm, nieco zaniedbywany,
i mąż — nieco dotąd na uboczu...
Osią dyrektora L. była także pra
ca. Teraz, kiedy ipraccwać już tnie
ma siły, staje się nią teatr. Aktor
niegdyś, pisze stztulkę dramatyczną
o Nowej Hucie, którą budował i
w której potem był dyrektorem.
Zawsze marzył, żeby napisać sztu
kę, ale nigdy nlie starczyło cziaisu.
Rodzina pośpiesznie przepisuje -rę
kopisy” .

Podobnie było w przypadku wy
bitnego psychiatry, zresztą człowie
ka wierzącego, prof. Antoniego Kę
pińskiego, który swe najwybitniej
sze dzieła pisał przykuty do łóżka,
śpiesząc się, aby zdążyć podzielić
się z innymi tym, po miał im jesz
cze do przekazania. Inną osią życia
zastąpił |to, co poprzednio było dla
niego najważniejsze.
Życie ludzkie inie trwa wiecznie.
Taka jest rzeczywistość: istnieją
narodziny i istnieje śmierć, chyba
więc ,za szczęśliwych można uznać
ludzi, którzy mimo wszystko za
wierzyli, na dobre i na złe, bo na
wet wtedy, gdy na usta cisną się
słowa: Boże mój, Boże mój, cze
muś mnie opuścił! — nie kierują
oni tych słów w próżnię. .Gdzieś
w ich podświadomości musi się tlić
przecież nadzieja Bożej obecności.
„Pielęgniarka iz warszawskiego In
stytutu Hematologii, która dwa
dzieścia- lat przepracowała na 'cięż
kich oddziałach 1 widiziała setki
śmierci, ile widziała takich, kiedy
człowiek wyraża -ma siweją śmierć
agodę? Może ikiilka. U ludzi bardzo
starych. Albo głęboko wierzących.
Ci idą do swojego Belga. Wesizli
już ,n<a kładkę, już miiedaileko. Rzad
ko talk uimierają księża, ich Bóg
jest zbyt cadlzieniny, nie może stać
się kładką ma sizczególlną Okazję” .
Tym, co autorka pisze o księżach,
może ktoś się oburzy, ale chyba
niesłusznie. Różni bywają księża,
nie wiadomo, z jakimi spotkała się
wspomniana pielęgniarka. Przecież
przez sam fakt pełnienia obowiąz
ków7 duchownego nikt nie staje się
wybranym!
„Nic tu do rzeczy inie ma wykształ
cenie ami odłwiaiga, ainii duma, ainii
skąd się pochodzi. Kiedyś, jak się
mówi, talk umierali chłcipii — w
zgodzie z prawalmtL życia i umiera
nia — na podwó-rku, w oborze, w
leste i na polu. A le teraz nie, »czło
wiek z reguły się inie zgadza. Bun
tuje sfię do ostatka, pełen Ibólu i
zdumienia. Mówią:
to już, taik
szybko. Talk jalkoś igłupao, Itak w
środku', nlie niie zdążyłam jeszcze
w życiu zrobić. Proszą, żeby ich

ratować, musi być przecież jakieś
lekarstwo, dotąd nie zastosowane.
Proszą, żeby był Iktolś z ;pensonelu,
niech nawet mac nie robi, niech slię
krząta, niech będzie światło i ruch.
Obecność ludzi to przecież nadzie
ja ” .
I to jest właśnie takie cenne —
nadzieja, nadzieja mimo wszystko,
nadzieja do ostatka! (Ukazana w
tym
artykule-reportażu
postawa
niektórych ludzi, a także ich słowa
mogą stać się dla nas nie tyle
wzorem, ile pełnić rolę łaski poma
gającej iść dalej.
„Beata T. nie zdążyła imlieć ośli życiia innej, sprzed choroby. W sie
demnastym reku życia pojechała
na wakacje i pofenała miłego chło
paka,. Wróciła- i musiała iść do k li
niki, ta choroba spada podstępnie
i magle. Wyszła z Ikłtmiki, poszła do
biblioteki ii wyczytała', że z rozpo
znaniem wypisanym ma karcie ż y 
je się dwa lata. Znów musiała być
w klinice. Wtedy zaczął przycho
dzić ten chłopak. Ich imiłość sta
wała się conalz większa i większa,.
Gn wiedział o wszystkim. Pobrali
się. Skończyła liceum, ale na; stu
dia nlie została przyjęta, miała jed
nak diuże zaległości. Teraz urna 24
lata i była dziesięć razy w siziptitału
po pairę tygodni albo przez miesią
ce, to zależy od zachowania się
choroby. Bóle, rozmiary węzłów
chłonnych, sprawność nóg, waha
nia w morfologii kirwi. Jest eks
pertem od swojego chorowania, ra
cjonalnym, metodycznym, i to do
świadczenie pnz:ydaje się lekarzom
w jej leczenliiu. Mąż zawsze pnzychodizii...
Zaczyna już chodziić o Ikullach i jalk
zawsize kii-edly wraca do tego, co w
jej chorobie jesit zdrowiem, dozna
je uczucia sizczęśicia o sile, która
nie może być znana zdrowemu czło
wiekowi. Z teij perspektywy widzi
nat yc hmiasft, że c z ł o w i e k j e is t
m a ł y, m y ś l ą c , ż e t o o m c i e rpi n a j w i ę c e j , si koro z dna
c i e ir ipii e m1 ai m o ż e
j e s z cz e
w r ó c i ć do s i e b i e ”.
W. T.
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