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SŁOWO WSTĘPNE
Stało się już tradycją, że ipodwójny, zwykle wakacyjny, numer „Jednoty”
poświęcony jest -w całości tylko jednemu tematowi. W ubiegłym roku te
matem tym byli Żydzi, dwa lata temu Jan Hus i jego dzieło, trzy —
małżeństwo i rodzina itd. W tym roku zasada monotematyczności została
naruszona. W numerze znalazły się stałe rubryki: „Wśród książek” (a w
niej nawet dwie recenzje), „Przegląd ekumeniczny” i „Z prasy”, a także
kolejne odcinki drukowanych już od miesięcy cykli: „Jedność Biblii” ks.
Jacka Mazierskiego oraz „Warszawskie firmy ewangelickie” Tadeusza
Świątka. Można by więc sądzić, że redakcja zerwała z wieloletnią tra
dycją.
Nie jest to jednak zerwanie zupełne, większość tekstów zamieszczonych
w tym numerze wiąże się bowiem bezpośrednio lub pośrednio ,z jednym
tematem przewodnim, a jest mim współczesne chrześcijaństwo, przeżywa
ne przez jednostkę i przez wspólnotę kościelną. Z tematem tym związany
jest cały blok materiałów synodalnych. Na tegorocznej sesji Synodu Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego omawiano rzeczywistość współczesnego
Kościoła na tle modelu nowotestamentowego. Problemowi temu były po
święcone dwa referaty pod wspólnym tytułem: „Kościół — jaki jest, a ja
ki być powinien”. Jeden z nich — zawierający punkt widzenia duchowne
go — wygłosił ks. Bogdan Tranda, drugi, będący spojrzeniem osoby świe
ckiej — Dorota Niewieczerzał. Oba drukujemy w tym numerze. Po
przedza je kazanie ks. Jerzego Stahla pt. „Obudź się”, nawiązujące do słów
z Objawienia św. Jana skierowanych do zboru w Sardes (Obj. 3:1—6), wy
głoszone podczas nabożeństwa inaugurującego Synod. Uzupełnienie stanowi
trzeci referat, autorstwa ks. Pieta van Veldhuizena, pt. „Rola starszych
w Kościele”. Na ów blok składa się ponadto sprawozdanie z obrad Synodu
oraz list posynodalny zatytułowany „Do młodego przyjaciela”.
Rzeczywistość współczesnego Kościoła była też tematem sesji poświęconej
biblijnym aspektom misji, zorganizowanej w maju br. przez KKE w
Szwecji. Jej uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym, czy to, co propo
nuje Kościół, i w jaki sposób to robi, odpowiada potrzebom współczesnego
Europejczyka, członka zsekularyzowanego społeczeństwa? Czy dzisiejszy
Europejczyk nie ma żadnych potrzeb duchowych, czy też wartości głoszone
przez Kościół zdewaluowały się? Jakie są przyczyny rozdźwięku między
nauczaniem Kościoła a potrzebami mieszkańców naszego kontynentu? O
tym wszystkim traktuje artykuł Włodzimierza Zuzgi, uczestnika tej konfe
rencji „Jak głosić dzisiaj Ewangelię w Europie?” Włodzimierz Zuzga jest
autorem jeszcze jednego artykułu: „Kilka myśli współczesnego chrześci
janina”. Porusza on w nim m.in. zagadnienia istniejącego na stworzonym
przez Boga święcie zła i cierpienia, problem wyzwolenia od egzystencjal
nych lęków, nękających dzisiejszego człowieka, a także problem zbawie
nia w świetle współczesnej teologii protestanckiej.
Co to znaczy być chrześcijaninem tu i teraz, w naszej rzeczywistości lat
osiemdziesiątych? — na to pytanie próbuje odpowiedzieć Wanda Mlicka
w artykule pt. „Skorupka wśród glinianych skorupek”, dó którego motto
stanowią słowa z Księgi Izajasza (45:9).
Współczesny chrześcijanin nie może pozostać obojętny wobec problemów,
które rodzi otaczająca go rzeczywistość, świat, na jakim przyszło nam żyć
w końcu X X wieku. Jednym z takich problemów są prawa człowieka, na
ruszane w wielu krajach bądź w sposób jawny i brutalny, bądź bardziej
wyrafinowany; jednym z nich jest godność osoby ludzkiej, stworzonej na
obraz Boży, która w wielu miejscach naszego globu jest deptana. Na
ten temat traktują dwa teksty. Pierwszym z nich jest dokument Świato
wego Aliansu Kościołów Reformowanych zatytułowany: „Teologiczne pod
stawy praw człowieka”. Jego geneza sięga roku 1970, kiedy odbywało się
Zgromadzenie Ogólne SAKR w Nairobi. Główną myślą teologiczną tego
dokumentu jest teza, że prawa* człowieka znajdują swoje uzasadnienie w
Prawie Bożym, to znaczy w wymaganiach Boga wobec ludzi, że Jezus
Chrystus ma moc wyzwalającą oraz że Kościół sprawuje służbę pojednania
i łaski. Drugi tekst to referat ks. Jurgena Moltmanna „Chrześcijańska de
klaracja praw człowieka”, stanowiący integralną część owego dokumentu.
Cytowana teza stąd właśnie została zaczerpnięta. Prawa, a także obowiązki
człowieka, który jest „obrazem Boga”, ze swej natury stanowią istotę
człowieczeństwa. Jeśli człowiek ich nie posiada i nie korzysta z nich, nie
może spełnić swego przeznaczenia jako „obraz Boży”.
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KS. JERZY STAHL

Obudź się !
A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bo
żych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: (Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.
Bądź czujny i utwierdź, oo jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwier
dziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj
więc, czego się nauczyłeś ii co usłyszałeś, i strzeż tego, (I upamiętaj się. Jeśli tedy
nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię
zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc cho
dzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przy
obleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam
imię jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha,
co Duch mówi do zborów.
Obj. 3:1—6

Drodzy — Siostry i Bracia,
To mówi Ten, który ma pełnię Ducha i włada
całym Kościołem, to mówi Pan Kościoła, Jezus
Chrystus. Mówi o duchowej śmierci zboru w
Sardes. Ten zbór, choć zapewne uniknął losu
innych zborów, to znaczy nie był rozsadzany
herezjami od wewnątrz ani atakowany z zew
nątrz, to jednak zapatrzony był w przeszłość
i tylko niektórzy jego członkowie godni byli
nagrody...
Duchowa śmierć następuje wówczas, gdy czło
wiek przestaje ,^być w Chrystusie”, a On —
działający Duch — nie znajduje w człowieku
miejsca dla siebie. Zerwanie łączności z Jezu
sem Chrystusem ma miejsce wtedy, gdy czło
wiek zaniedbuje lub świadomie odrzuca Słowo,
gdy zaniedbuje modlitwę, gdy coraz więcej
miejsca w swym życiu oddaje duchoni Bogu
przeciwnym — i w ten sposób traci siły wital
ne: „masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły”.
Gdy Kościół staje się społecznością takich sła
bnących, traci także swe siły witalne, przestaje
byę wart ataku; pralwdziiwie żywy, promieniu
jący ma zewnątrz i przyciągający — zawsze
będzie atakowany.
Czy ten tekst, tak plastycznie i przejmująco
opisujący sytuację jednego ze starożytnych zbo
rów, nie brzmiałby podobnie, gdyiby był kiero
wany do nas? Czy to przypadkiem nie nasz oibraz? „Masz imię, że żyjesz...”. Wiedzą o nas,
znają nas — ale czy to wystarcza? Czy może
wystarczyć zapatrzenie w przeszłość i usypia
jące powtarzanie: „aż dotąd pomagał nam
Pan”?

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi
do zborów” — Duch miłującego Pana każe
nam zapytać, czy nie umarliśmy duchowo my
sami, nasze zbory, nasz Kościół? Pan gotów
jest wzbudzić w nas życie i rozpocząć od nowa
iswe dzieło, stąd imperatywy: ,J3ądź czujny i
utwierdź, co jeszcze pozostało”; pamiętaj, co
przyniosła ci Ewangelia, strzeż jej nakazów,
opamiętaj się; i znów: bądź czujny! Jakże po
dobnie brzmią słowa apostoła Pawła: „Obudź
się, który śpisz i powstań z martwych, a za
jaśnieje ci Chrystus” (Ef.5:14). Pamiętajmy:
żywi, przynoszący owoce, składający przed
światem wiarygodne świadectwo możemy być
tylko wtedy, gdy trwamy w Chrystusie, a On
w nas; tylko wtedy gdy On naprawdę staje
się naszym Panem, światłem naszego życia!
Temat rozpoczynającego się Synodu naszego
Kościoła brzmi: „Kościół— jaki jest i jaki być
powinien”. A więc musimy zastanowić się nad
jego obecnym stanem, nad tym, jak dalece ode
szliśmy od wzorca pierwotnego Kościoła, który
przedstawia Łukasz w księdze Dziejów Apo
stolskich (Kościół — wspólnota, Kościół uczący
się, rozmodlony, czczący z bojaźnią Boga, dzie
lący się darami, szczęśliwy; Kościół, w którym
dzieje się wiele cudów i znaków, który przycią
ga i cieszy się przychylnością innych — Dz.2:42
— 47). Musimy wrócić do Boga, do samych pod
staw wiary. Gdy wsłuchamy się w Jego Słowo
— wróci Duch i życie. Słuchanie Słowa — to
droga do posłuszeństwa wiary, do trwania w
Chrystusie, do naśladowania Go. A \o Słowo
mówi: opamiętaj się, nie śpij, z Bogiem podej
muj decyzje — te łatwe i te najbardziej karko
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łomne; niech twoja mowa będzie tak-tak, nie-nie, nie bądź bierny, nie milcz wobec zła, któ
re cię toczy od wewnątrz i które napiera
z zewmątrz!
Dla chrzęścijaninia jest rzeczą oczywistą, że
Jezus Chrystus jest Dawcą siły, pomocy, po
ciechy. Ale musi być dla nas rzeczą oczywistą
i to, że On czeka na naszą miłość, lojalność,
służbę. Co naprawdę chcemy i potrafimy Mu ofiarować jako pojedynczy wyznawcy, jako zbo
ry i jako Kościół?
On nagradza tych, którzy zdołali oprzeć się
światu i wytrwać w wierze...

Czy i nas przyoblecze w szaty zwycięstwa,
zmartwychwstajnia?
Czy i nas zapisze w księdze żywota, wśród wy
branych?
Czy i nas wyzna przed Ojcem?
A czy my wyzna jemy Go przed ludźmi i świa
tem? Amen.

Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa rozpoczy
nającego Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go dnia 14 maja 1988 r.
^

■

Panie, Ty wszystko wiesz
Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty znasz wszystkie moje czyny,
zanim stały się rzeczywistością.
Ty znasz każde moje słowo,
zanim głośno zabrzmiało.
Ty znasz każdą moją myśl,
zanim nabrała kształtu.
A ja bym chciał ukryć przed Tobą
moje czyny, słowa i myśli,
ponieważ czuję, że nie mogę
pozyskać dla nich Twego uznania.
Gdy pragnę się przed Tobą ukryć,
oddalam się od Ciebie, Światłości,
pogrążam coraz bardziej w mroku
i staję się stopniowo martwy.
Przestaję odróżniać dobro od zła,
tracę wrażliwość na ludzkie sprawy,
zaś własne wynoszę nad wszystko,
bo takie widzę świata koło,
jakie dostrzegam w otaczającym mroku.
A przecież Ty mnie oglądasz
nawet w najgłębszych ciemnościach,
odnajdziesz mnie nawet w grobie.
Dla Ciebie nie ma żadnej tajemnicy,
przed Tobą nigdzie nie ma ucieczki.
Ratuj mnie, Panie Jezu, Zbawco,
przed pogrążeniem się w śmierć duchową,
przed zachowaniem pozorów życia,
przed zerwaniem łączności z Tobą.
Pobudzaj mnie do modlitwy,
do słuchania Twego Słowa,
do posłuszeństwa Twojej woli.
Przywróć mi Twego Ducha,
a wraz z nim życie.
Spraw, abym się nie bał światła,
lecz postępował zgodnie z prawdą
i dawał dowód, że to, co czynię,
czynię w imię Boże, dla Bożej chwały.
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SYNOD 1988

Sprawozdanie
„Bądźcie w ykonaw cam i Słow a,
a nie tylko słuchaczam i oszu
ku jącym i sam ych sieb ie”. Ten
fragm ent Listu św. Ja k u b a
(1:22) zainspirow ał Synodalną
K om isję P roblem ow ą do nastę
pującego sform ułow ania tem a
tu tegorocznego Synodu K o 
ścioła E w an gelicko-R eform ow a
nego: „K ościół — ja k i jes t, a
ja k i być pow inien”.
Synod zebrał się w W arszawie
i obradow ał przez dw a dni —
14 i 15 m aja (sobota i niedziela).
Rozpoczął się o godz. 10 n abo
żeństw em prow adzonym przez
ks. ks. M irosława Jelin k a i J e 
rzego Stahla (introit — Ps. 124;
lek c ja — Iz. 25:1.4.6— 9; Ew an
gelia — Łu k. 12:2— 9). K azanie
(Obj. 3:1— 6) w ygłosił ks. Jer z y
Stahl (tekst kazania zam iesz
czam y na s. 3).
O bradom przew odniczył prezes
Synodu, W itold Bender. P ro
gram sesji był bardzo obszer
ny: obejm ow ał 28 pun któw , z
których 22 przew idziano do
zrealizow ania pierw szego dnia.
Nie będę ich tu w szystkich om aw iała, ograniczę się tylko do
w ybiórczego
przedstaw ienia
spraw , k tó re w m ojej su biek
tyw nej ocenie powinny być za
sygnalizow ane C zytelnikom .
A tak n a m argin esie: pragnę p o 
w rócić raz jeszcze do poruszan ej
przed paru laty ikwestii „rozw iązań
techn iczn ych”. Otóż p rzeładow an ie
program u Synodu p ow od u je (o b ser
w uję to także u sie b ie ), że p o p ew 
nym czasie uw aga rozprasza się, umysły przytępiają, uczuciem d om i
nującym sta je się znużenie, a w te
dy m ogą u m kn ąć — lub u m ykają
— tak że spraw y n apraw dę w ażn e.
Ludzie zaczynają w ychodzić z sali
— żeby rozprostow ać kości, d otle
nić się, w ypić k a w ę lub herbatę,
porozm aw iać w ku lu arach, o d p o
cząć. Co roku ta sam a długa, m ę
cząca p roced u ra odczytyw ania p ro 
tokołu sesji poprzedn iej, w ielu sp ra 
w ozdań itp. A przecież w szystkie
te m ateriały (lub ich w iększość)
przygotow yw an e są w cześn iej i w
p ostaci m aszynopisów rozsyłane do
d eleg atów i p arafii. W ystarczyłoby
w ięc w cześn iej się z nim i zapoznać
i przygotow ać uwagi, które chce

się przedstaw ić podczas Synodu.
N iektórzy d eleg aci ta k w łaśnie r o 
bią, ale cóż z tego — i tak m uszą
podczas sesji w ysłu chiw ać tekstów ,
z którym i już się (w dom u lub w
m acierzystej p arafii) zapoznali. Nie
poruszam spraw y now ej. Były p rz e
cież p od ejm o w a n e p róby od ejścia
od zw yczaju czytania na sesji sp ra
w ozdań i protokołów . N ie zdało to
egzaminu,
bo
część
d eleg atów
przyjeżdżała na Synod nie przygo
tow ana a lb o biu ro K onsystorza ro z
syłało m ateriały z opóźnieniem . M o
że teraz, gdy coraz cz ęściej i w ię 
cej m ów i się o karn ości ko ścieln ej
i roli p rezbiterów -star szych (a d e 
legaci n a Synod p ełn ią w K o ściele
ten w łaśnie urząd), uda się tę
spraw ę pom yśln ie załatw ić. Z aosz
czędzim y w ten sp osób w iele czasu
i u nikniem y przeciążen ia — f i z y c e
nego i psychicznego.

wozdania), przedstaw iało dzia
łania K onsystorza związane z
w ykonyw an iem uchw ał lub za
leceń
poprzedniego
Synodu
(kon kretn e rozw iązania doty
czące kw estii studentów teolo
gii; praca z dziećm i i m łodzieżą;
co zrobiono w o k resie intersynodalnym w spraw ie m ałżeństw
m ieszanych; ja k przedstaw iają
się m ożliw ości zbliżenia z K o 
ściołem m etodystyczn ym ; p re
zentacja stanow iska w kw estii
zmian w obecn ym statucie P ol
sk iej Rady Ekum enicznej). W ar
to jeszcze odnotow ać, że K onsystorz zajm ow ał się rów nież
problem am i przyszłości naszej
organizacji kościeln ej w kon 
tekście praw nych rozw iązań
stosunków K ościoły - państw o,
biorąc pod uw agę nadchodzące
zm iany w stosunkach m iędzy
Dwa ważne spraw ozdania — o- rządem P R L a K ościołem R zym 
gólne K onsystorza (składane skokatolickim (na szczeblu k ra 
tym razem nie przez prezesa ju i W atykanu). W przew idy
Jan a B aum a, lecz przez radcę w anych rozm ow ach przedsta
św ieckiego — prof. Jarosław a w icieli K ościołów nierzym skoSw iderskiego) oraz z życia r e  katolickich z w ładzam i pań
ligijnego (składane przez ks. bp. stw ow ym i powinna być ponad
Zdzisława
Trandę)
osadzały to poruszona, a w przyszłości
działalność K ościoła w polskich ustaw ow o załatw iona, spraw a
realiach społecznych i ek on o  działalności gospodarczej K o 
m icznych. Na tym tle spraw o ściołów.
zdanie K onsystorza ukazyw ało K ońcow ą część sw ego spraw o
życie naszej społeczności prze- zdania K onsystorz pośw ięcił
bieoaja.ce ja k b y w dw óch nur w ypow iedziom różnych gre
tach. Pierw szy to praca nad u- m iów na tem at konieczności
trzum aniem „substancji k o ściel w prow adzenia zmian do P raw a
n e j”, na która skład ają się za W ew nętrznego K ościoła. W tej
równo w artości m aterialne, ja k trudnej spraw ie trzeba działać
i osobow e; drugi to trud poszu rozważnie, bez pośpiechu, pa
kiw ania now ego wyrazu ? form m iętając cały czas o tym , że
działania, które sprostałyby sy  dotychczasow e Prawo, pom im o
tuacji, iv ja k ie j K ościół ż y je , i niedostatków , „przez w iele lat
spraw dziły się w niej. „Oba te służyło nam dobrze i obroniło
nurty — pow iedział prof. J. nas przed różnym i zew nętrzny
Sw iderski — sa ze sobą, ściśle mi n iebezpieczeństw am i”.
splecione, uzależnione od siebie. K iedy słuchałam spraw ozdania
Pierw szy jest bardziej w idocz B iskupa, przypom niały m i się
ny. druai bardziej zadecyduje słow a K arola B artha o K ościele.
o przyszłości. Rozpatrując to. co B iskup się na nie nie pow oły
zostało z rob ;one i co sie nadal wał zoprost, ale w iele z tego, co
robi, trzeba pam iętać o obu ”.
pow iedział, dałoby się sprow a
Spraw ozdanie Konsystorza in dzić do n astępujących stw ier
form ow ało także o najw ażn iej dzeń naszego w ielkiego teologa:
szych dokonaniach w poszcze „Kościół znajduje się w ogniu
gólnych parafiach (oprócz tego kry ty k i sw ojego Pana. Ale jest
dw a zbory — katow icki i w ar także w ystaw iony na k ry ty k ę
szaw ski ’— złożyły własne spra ze strony świata. I jeszcze ni-

/

5

SYNOD 1988
Nabożeństwo synodalne

gdy nie zdarzyło się, aby k r y 
tyka ta była w yłącznie fałszy 
wa i niespraw iedliw a. Zawsze
potrzebn e mu było opam iętanie
się i napraw a, podobnie też b ę 
dzie w przyszłości. Toteż pow i
nien on egzystow ać nie inaczej
niż ja k o ecclesia semper reformanda...”.
Spraw ozdanie B iskupa było nie
tylko krytyczn e w obec K ościo
ła, ale rów nież bardzo szczegó
łow e, zaw ierało m nóstw o in for
m acji o różnorodnych dziedzi
nach pracy kościeln ej, o su kce
sach i porażkach, błędach lub
niedociągnięciach. Mówiło i o
ew angelizacji, i o diakonii, o
m łodzieży i dzieciach, o kon 
w ersjach w jedn ych zborach i
o kurczeniu się innych, o pracy.
K on feren cji D uchownych, ko n 
taktach ekum enicznych, w izy
tach gości zagranicznych i w y
jazdach przedstaw icieli naszego
K ościoła. W zakończeniu spra
wozdania Biskup przedstaw ił
10-punktow ą listę priorytetów
w pracy K ościoła na najbliższe
lata.* W śród nich w ym ienił: dą
żenie do kon solidacji w ew nętrz
nej zborów i przebudow y stru k
tur parafialn ych tak, aby K o le 
gia K ościeln e stały się rzeczy
wiście radam i starszych (pre
zbiterów ); rozw ój duszpaster
stw a i diakonii; pogłębien ie i
zm odyfikow an ie proxy z dzieć
mi i m łodzieżą; rozw ijanie ew angelizacji; pogłębianie tożsa
m ości w yznaniow ej, aby znaj
6

dow ała ona korzystny wyraz w
postaw ach członków K ościoła;
rozszerzenie działalności w y
daw niczej.
Podczas dyskusji plen arn ej licz
ni delegaci ocenili treść spraw o
zdań (poza w spom nianym i w y
żej usłyszeliśm y jeszcze: spra
wozdanie finansow e K onsystorza, spraw ozdanie K om isji R e
w izyjnej, P roblem ow ej, ds. P ra
wa W ew nętrznego i R egulam i
nów K ościeln ych oraz D oku
m entacji, In form acji i W ydaw 
nictw ; ponadto przedstaw iono
prelim inarz budżetow y na rok
1988). N iekiedy m ożna było od
nieść w rażenie, że roztrząsanie
n iektórych kw estii (np. czy i
ja k w ybierać delegatów K ościo
ła na w alne zgrom adzenie P ol
sk iej Rady Ekum enicznej) zaj
m ow ało niew spółm iernie dużo
czasu w stosunku do ciężaru
gatunkow ego sam ej spraw y,
ja k k o lw iek — z drugiej stro
ny — było sw ego rodzaju
spraw dzianem opinii (lub tylko
em ocji), jak ie te spraw y w zbu
dzają wśród delegatów na Sy
nod.
Po dyskusji przyjęto spraw o
zdania, uchw alono budżet i udzielono K onsystorzow i absolu
torium.
N astępny punkt obrad przew i
dyw ał w ybory biskupa, gdyż
właśnie m ijała 10-letnia ka d en 
cja dotychczasow ego. K o n fe
ren cja D uchownych w ysunęła

dw óch kandydatów . W głosow a
niu tajnym ponow nie w ybrany
został ks. Zdzisław Tranda (62
lata). W obradach Synodu na
stąpiła k ró tk a przerw a, w ypeł
niona składan iem życzeń nowo
w ybranem u „pierw szem u wśród
rów nych” i okolicznościow ym i
przem ów ieniam i.
Tego sobotniego wieczoru S y
nod rozw ażał jeszcze dw ie spra
wy. N ajpierw — honorow ego
członkostw a Synodu. Przy 6
głosach przeciw nych i 8 w strzy
m ujących się Synod w yraził
poparcie dla tej inicjatyw y zbo
ru w arszaw skiego i skierow ał
spraw ę do K om isji Prawa, k tó 
ra ustali tryb i kryteria przy
znawania tytułu honorow ego
członka Synodu. Druga spra
wa, nad k tórą odbyw ała się d e
bata w ieczorna, dotyczyła zbli
żenia z K ościołem m etodystycznym. Ks. Je r z y Stahl dokon ał
w prow adzenia
do
dyskusji,
przypom inając pew ne fa k ty z
historii obu K ościołów w Polsce
oraz inform ując o niew ielkich
różnicach w doktrynie i ustroju.
Ks. bp Zdzisław Tranda poin
form ow ał oficjaln ie, że K ościół
m etodystyczny jest zaintereso
wany a k tem zbliżenia i w spół
pracy z K ościołem reform ow a
nym. Na w n iosek K on feren cji
D uchownych Synod (następne
go dnia) „zalecił K onsystorzow i
p od jęcie rozm ów z K ościołem
m etody stycznym w Polsce w
spraw ie zaw arcia porozum ienia
na tem at w spólnoty głoszenia
Słow a Bożego i usługiwania Sa
kram entam i oraz w yznaczenie
odpow iedn iej kom isji, która by
powyższą
spraw ę
przygoto
w ała
Pierw szy dzień obrad Synodu
zakończył się w spólną m odli
twą.
W p oran ek niedzielny, 15 m aja,
członkow ie Synodu spotkali się
na w spólnym nabożeństw ie ze
zborem w arszaw skim . Na uro
czystość tę w ybrano następują
ce teksty: introit — Ps. 27; le k 
cja — E f. 3:14— 21; Ew ange
lia — J n 17:6— 20. K azanie (Dz.
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16:6— 10) w ygłosił ks. bp Z.
T randa. Podczas nabożeństw a
odbyła się także uroczystość
udzielenia
błogosław ieństw a
K siędzu B iskupow i na nową,
10-letnią kaden cję. Spraw ow a
ny był też S akram ent W iecze
rzy P ańskiej.
O brady wznowiono po przerw ie
śniadaniow ej. W znowiono —
gdyż Synod obradow ał już przed
nabożeństw em , od w czesnych
godzin rannych dyskutu jąc nad
treścią
i
sform ułow aniam i
przedstaw ionych w niosków . S a
m e zaś w nioski uchw alono (lub
odrzucono) późnym
popołu
dniem , przed zam knięciem se
sji. Oprócz w spom nianej w cze
śniej uchw ały na tem at zbliże
nia z K ościołem m etodystycznym przyjęto jeszcze w niosek
o przekazaniu „Ram ow ego R e
gulaminu P arafii” do próbnego
stosow ania w zborach przez
najbliższe dw a lata. W tym cza
sie K om isja ds. Praw a będzie
zbierała uwagi i propozycje p o
p raw ek, na podstaw ie których
opracow ana zostanie ostateczna
w ersja „Regulam inu”. D alej —
polecon o tej sam ej K om isji pro
w adzenie dalszych prac nad
w okacją duchow nych oraz przy
gotow anie ogólnej kon cep cji
zmian, ja k ie należy w prow adzić
do Praw a W ew nętrznego K o 
ścioła. Ponadto zalecono d o k o 
optow anie do Zespołu D orad
czego ,.Jed n o ty ” osób svoza
środow iska zboru w arszaw skie
g o, aby dzięki ich w spółpracy
w zbogacona została tem atyka
pisma.
J a k w spom niano na początku,
tem at Synodu brzm iał: „K o 
ściół — ja k i iest, a ja k i być p o
w inien”. D yskusję nad nim p o
przedziły trzy w ypow iedzi-zagajenia: ks. Bogdan Tranda
przedstaw ił zagadnienie (jego
stronę teoretyczną i p raktycz
ną) z punktu w idzenia duchow 
nego, pani dr D orota N iew ieczerzał — osoby św ieckiej, a
ks. P iet van V eldhuizen skon 
cen trow ał się na roli starszych

(prezbiterów ) w K ościele. W szy
stkie te w ypow iedzi zam iesz
czone są w tym num erze „J e d 
n oty”, nie m a w ięc potrzeby ich
streszczania. D odam tylko, że
przysłuchiw ało się im (oprócz
delegatów ) liczne grono człon
ków zboru w arszaw skiego, k tó 
rzy po nabożeństw ie uczestni
czyli w obradach Synodu.
D yskusja odbyw ała się w trzech
grupach (liderzy: Rom ana G lapa — Poznań, ks. M irosław J e 
lin ek — Zelów i ks. M arek Iz
d ebsk i — Bełchatów ). Podsu
m ow anie zaś i relacja z p rzeb ie
gu dyskusji w grupach nastąpi
ła na plenum . Nie p odejm u ję
się zrelacjonow ać tych w szyst
kich głosów, stanow isk i p ro b le
m ów , ja k ie zaprezentow ano.
Było ich bardzo w iele. Tw orzy
ły bogatą m ozaikę spraw , k tó 
rym i K ościół żyje, w yrażały
jego troski i obaw y, ale także
n adzieję i tęskn otę za ideałem ,
pragnienie przybliżania się do
celu, ku którem u zm ierza na
sw ej doczesnej drodze — tak ułom ny i słaby, p oty kający się i
grzeszny, krytykow an y od środ
ka i z zewnątrz, czasem prze
śladow any i uciskany, a prze
cież trw a i pozostaje żywy!
I tu znów nasuw ają się s k o ja 
rzenia ze sform ułow aniam i K a 
rola Bartha, tak bardzo aktu al
nym i i pasującym i do naszej
sytuacji. N iech jego m yśli za
kończą tę rela cję i będą w yra
zem tego, co m oże w sposób

m niej udolny, ale z rów nym za
angażow aniem , próbow ali w y
pow iedzieć uczestnicy tegorocz
nego Synodu K ościoła Ew ange
licko-R eform ow an ego w Polsce.
„Ciało Chrystusa m oże być ch o
re lub zranione. Czyż nie było
tak zawsze i wszędzie? L ecz
ja k o ciało, którego głow ą jest
On — nie m oże um rzeć. W iara
zboru m oże się zachw iać, jego
m iłość m oże oziębnąć, a nadzie
ja osłabnąć, lecz to w szystko nie
narusza fundam entu jego w ia
ry, m iłości i nadziei, i on sam
pozostaje
nie
tknięt y (...). Je g o autorytet, oddzia
ływ anie, w pływ i osiągnięcia
m ogą być n iew ielkie czy naw et
znikom e, lecz m im o to nie ist
n ieje on na próżno, gdyż stoi za
nim autorytet i m oc Boga. (...)
Trw anie zboru, jego niezniszczalność nie w ynika z tego, że
nie porzuca on Chrystusa. (Któż
jest w stanie dokładn ie o k r e 
ślić, ja k często do tego porzu ce
nia dochodziło i nadal d ocho
dzi?) D ecydującego znaczenia
nie m a także takie czy inne
czynione przez zbór dobro, lecz
w yłącznie fa k t, że to ON (C hry
stus) n i e p o r z u c a z b o 
r u ...”.*
B. st.

* Ten i poprzedni cytat w tłuma
czeniu K. Karskiego, „Jednota”
1986, nr 5, s. 5 i 6 — B. ST.
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Kościół - jaki jest, a jaki być powinien
Wypowiedź duchownego
Gdybyśmy chcieli ten temat omówić systema
tycznie, powinniśmy przestawić człony tytułu:
najpierw zastanowić Się nad tym, jaki Kościół
być powinien, potem zaś — na tym tle — za
rysować jego obraz talki, jaki jawi się w co
dziennej rzeczywistości. Należałoby więc naj
pierw rozwinąć teorię, a następnie przyjrzeć
się jej praktycznej realizacji. Skoro jednak
twórcy tematu w taki właśnie sposób go sfor
mułowali: „Kościół jaki jest, a jaki być powi
nien (praktyka i teoria)”, wolno nam uznać, że
uczynili to celowo, a więc przez samo sformuło
wanie tematu chcieli już -coś powiedzieć. Przyj
muję więc, że ustawienie członów naszego te
matu jeist celowe, więcej — jest słuszne.
Gdybyśmy bowiem najpierw mówili o tym,
czym Kościół jest w swoim założeniu, i dopie
ro na tym tle chcieli przyjrzeć się kościelnej
codziennej rzeczywistości, moglibyśmy dojść do
wniosków, które by zgasiły nasz zapał i pod
cięły skrzydła nadziei. Wiemy bowiem, że ży
cie codzienne w Kościele dość daleko odbiega
od ideału. Jeśli natomiast zajmiemy się naj
pierw opisaniem tego, jacy jesteśmy, to drugi
człon tematu pojawi się przed nami jako cel,
ku któremu dopiero dążymy. Dzięki przemy
śleniu tego, jaki Kościół być powinien, może
my osiągnąć skutki pozytywne — zmobilizo
wać siły, porzucić to, co nas dzieli lub osła
bia, ułożyć program działania, sięgnąć poza
rzeczywistość materialną, zakotwiczyć swoją
nadzieję w Eogu.
Jaki więc jest ten n a s z Kościół?
Nieprzypadkowo użyłem zaimlka dzierżawczego
„ n a s z ” i nieprzypadkowo igo podkreśliłem,
ponieważ mówiąc „nasz Kościół”, wyrażamy
przekonanie, a przynajmniej odczucie, że jest
on naszą własnością, że zależy od naszych
decyzji, możemy więc z niim postępować sto
sownie do swej woli. Odnosimy wrażenie, jak
gdyby między nami i Kościołem zachodził taki
związek, jak między nami a naszym domem,
albo jak między nami i stowarzyszeniem czy
klubem, do którego należymy.
Powszechnie rozumie się Kościół jako instytu
cję istniejącą obok nas, podczas gdy jest on
wsnólnotą nas wszystkich. Po prostu — Koś
ciół to my. Ponieważ nie mamy dostatecznie
mocnej świadomości tego, że to my tworzymy
wspólnotę, że Kościół nie istnieje poza nami
czy obok nas, ale że sami jesteśmy Kościołem,
zachowujemy się często tak, jak byśmy byli
stowarzyszeniem religijnym działającym zgod
nie z uchwalonym przez nas statutem, powoła
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nym przez nas dlatego, że interesujemy się
tymi sprawami i że potrzeba nam zaspokajania
mniejszych lub .większych potrzeb religijnych.
Ponieważ wielu chrześcijan (niezależnie od wy
znania) nie ma dostatecznie mocnej świadomo
ści, że Kościół jest wspólnotą ludu Bożego, któ
ry słucha tego, co Bóg do niego mówi, można
czasem odnieść wrażenie, jakby uczestnicy na
bożeństwa przychodzili sobie pośpiewać, wy
słuchać referatu czy wykładu religijnego na
jakiś temat moralny, biblijny, psychologiczny,
społeczny albo nawet polityczny, doznać pe
wnych wrażeń estetycznych pod wpływem słu
chanej muzyki, oglądanych dzieł sztuki. Z ko
lei ogólne zebranie zboru traktujemy jak czyn
ność statutorwo-admanistracyjną, polegającą na
wysłuchaniu i przedyskutowaniu sprawozdań,
uchwaleniu -budżetu, wybraniu i kontrolowa
niu zarządu w postaci Kolegium Kościelnego.
Ban Bóg to pojęcie dość odległe, temat prze^
mówień, założenie, z którym na wszelki wy
padek należy -się liczyć, a modlitwa do Niego
to tylko forma pewnego rytuału, obowiązują
cego w religijnym stowarzyszeniu. Uczestniczy
się -w tym wszystkim w miarę wolnego czasu,
a więc stawia się Kościół na tej samej płasz
czyźnie co rozrywkę lub działalność kulturalną,
taką jak teatr, kino, koncert, towarzystwo po
pularnonaukowe. Jeśli więc akurat wypadnie
nam coś takiego, -co uznamy za rzecz ważniej
szą, swoją nieobecność uznajemy za całkowicie
usprawiedliwioną. O tym zaś, co będzie dla
nas -ważniejisze — pójście na mecz pałki nożnej,
do teatru, na koncert, uczestniczenie w wycie
czce krajoznawczej czy obecność na nabożeń
stwie, zebraniu zborowym, sesji Synodu, do
którego zostało się wybranym i obdarzonym
określonym mandatem, zadecyduje nasze wła
sne poczucie hierarchii wartości.
Powiedzieliśmy przed chwilą, że Kościół to je
steśmy my. A więc jest on taki, jacy my jeste
śmy. Przesuwamy go w naszej świadomości na
dalszy plan, niejednokrotnie na margines ży
cia, a w naszych projektach, decyzjach i w
codziennym postępowaniu — świadomie lub
nieświadomie — bierzemy pod uwagę jako
czynnik mniejszej wagi. Sądzę, że stąd pocho
dzą problemy i trudności, jakie przeżywamy
w Kościele tak na poziomie całej Jednoty, jak
na poziomie zboru, zwłaszcza ze . znalezie
niem kandydatów do pełnienia odpowiedzial
nych funkcji.
Byłoby jednak krzywdzącą niesprawiedliwo
ścią, gdybyśmy nie dostrzegali całego szeregu
osób oddanych sprawie, rozwiniętych duchowo,
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świadomych tego, że chociaż Kościół twarzą
ludzie, to nie jest on instytucją przez ludzi po
wołaną. Odwrotnie, to my zostaliśmy powołani
do tego, -aby być Kościołem. „Nie wy mnie wy
braliście, ale ja was wybrałem i przeznaczy
łem was, abyście szli i owoc wydawali i aby
wasz owoc był trwały” — mówi Jezus (Jn
15:16), nie pozostawiając wątpliwości, kto tu
podejmuje inicjatywę. Zdanie o podobnym zna
czeniu znajdujemy u św. Pawła: „Wierny jest
Bóg, który nas powołał do społeczności swego
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana” (I Kor.
1:9); „Bóg wybrał was od początku do zbawie
nia przez Duch#, który uświęca, i przez wiarę
w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili
chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (II
Tes.2:13— 14).
Kościół jest wspólnotą, zgromadzeniem ludzi
wybranych i powołanych przez Eoga oraz
przeznaczonych do zbawienia. Takie jest ewan
gelicko-reformowane, najkrócej ujęte, pojęcie
Kościoła. Wynika stąd zasada, którą potwier
dza wiele tekstów Nowego Testamentu, że cała
wspólnota ordynowanych i nie ordynowanych
jej członków ponosi odpowiedzialność za istnie
nie, utrzymanie i rozwój Kościoła. Na tej zasa
dzie opiera się ustrój ewangelicko-reformowa
nego Kościoła, struktura prezbiterialno-synodalna, która polega na więzi łączącej za pośre
dnictwem Synodu wszystkie zbory w szerszą
wspólnotę, nazywaną Jednotą, i na równopra
wnym decydowaniu o jej sprawach przez du
chownych i świeckich członków.
Gdziekolwiek więc istnieje zorganizowana gru
pa przyznających się do wyznania ewangeli
cko-reformowanego, tam przede wszystkim od
bywają się niedzielne nabożeństwa, ponieważ
nabożeństwo jest podstawową formą gromadze
nia się ludzi wiary przed Bogiem. Zbieramy
się przede wszystkim po to, aby oddać Bogu
cześć. Wzywając imienia Bożego, modląc się
— nie wołamy w próżnię, lecz mocno wierzy
my, że Bóg jest swym Duchem wśród nas obecny. On na to wołanie odpowiada, przema
wia do nas, a my słuchamy Bożego Słowa. Dla
tego wszędzie tam, gdzie mieszka kilka rodzin
czy choćby kilka osób wyznania ewangelicko-reformowanego, powinny one spotykać się na
wspólnym nabożeństwie, nie czekając, aż wśród
nich pojawi się duchowny. Niedobra jest prak
tyka, jeśli w niektórych naszych ośrodkach —
gdzie nie ma na stałe duchownego — nabożeń
stwa odbywają się tylko raz lub dwa razy w
miesiącu, albo nawet jeszcze rzadziej. Warun
kiem koniecznym nabożeństwa nie jest obec
ność księdza, tylko obecność Boga. Jeśli bę
dziemy mieli świadomość, czym jest nabożeń
stwo, uczynimy krok naprzód ku ternu, jaki
Kościół być powinien.
Wspólnota gromadzi się również przy innych
okazjach, które mają określony, bezpośredni

cel. Zbieramy się na studium biblijnym, aby
poznawać treść Pisma świętego, zbierają się
dzieci na lekcjach religii i szkoły niedzielnej,
aby poznawać prawdy wiary w sposób dla nich
odpowiedni, zbiera się młodzież i określa swo
je bezpośrednie cele. Zbieramy się również na
ogólnych zebraniach członków zboru, aby zała
twić szereg spraw związanych z funkcjonowa
niem parafii. Nigdy jednak, przy żadnej okazji
nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu,
że na każdym z tych zebrań jesteśmy Koś
ciołem, czyli zgromadzeniem ludzi wybranych,
powołanych i przeznaczonych do zbawienia, a
wszystkie czynności organizacyjne, administra
cyjne, porządkowe, budowlane i inne służą na
czelnemu celowi — oddawaniu czci Bogu i gło
szeniu Jego chwały. Jeśli będziemy mieli tę
świadomość, uczynimy następny krok ku temu,
jaki Kościół być powinien.
Kościół jest zgromadzeniem. Nie przestaje nim
być wówczas, gdy po nabożeństwie lub innym
spotkaniu rozchodzimy się do naszych domów
i codziennych zajęć. Nie tylko wtedy jesteśmy
Kościołem, gdy fizycznie znajdujemy się w
gromadzie, blisko siebie. Więzi duchowe, na
wiązane podczas zgromadzenia, nie rozluźniają
się ani nie zrywają z chwilą jego rozpuszcze
nia. Co więcej, społeczna modlitwa, wspólne
słuchanie Słowa Bożego powinny wzbudzić w
nas poczucie szerszej więzi łączącej nas z brać
mi i siostrami w innych, oddalonych zborach
lub żyjących w diasporze, a także z chrześcija
nami na całym globie ziemskim. To jest kolej
ny krok ku temu, jaki Kościół być powinien.
Pogłębianie życia duchowego nie ogranicza się
do tych chwil, kiedy jesteśmy razem, zgroma
dzeni na nabożeństwie czy studium biblijnym.
Kościół jest wspólnotą indywidualnych ludzi i
każdy wnosi do niej swe duchowe dary i pra
cuje nad pogłębieniem swego życia duchowego,
aby miał z czego udzielać innym, potrzebują
cym. Dlatego wielkie znaczenie ma indywidu
alna, osobista modlitwa, medytacje, lektura
Pisma świętego. Nie bez powodu Jezus radzi
nam wejść do komórki i tam się modlić przed
Bogiem. On nie tylko tak radził, On sam tak
robił. Ewangeliści podają, że co jakiś czas od
dalał się od swych uczniów i od otaczających
Go tłumów, aby w samotności, nieraz całą
noc, spędzić na rozmowie z Ojcem. Pamiętajmy
o tym, żeiby się modlić jedni za. drugich.
Mniej plotkujmy na temat bliźnich, a więcej
się za nich módlmy. Mniej dochodźmy na na
szych bliźnich swoich prawdziwych czy urojo
nych krzywd, a więcej za nich się módlmy.
Skutek zapewne przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania. Mniej krytykujmy swego księdza,
a więcej za niego się módlmy. Ozy trzeba do
dawać, że ksiądz przede wszystkim musi mo
dlić się za członków zboru, któremu służy, i za
członków kolegium, z którymi współpracuje?
„Módlcie się jedni za drugich — pisze św. Ja 
kub w swym Liście — Wiele może usilna mo
9
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dlitwa spratwiedliwego” (Jb 5:16). To jest jesz
cze jeden krok koi temu, jaki Kościół być po
winien.
Im bardziej pogłębione, im bogatsze będzie
nasze życie duchowe, tym więcej pozytywnych
wartości będziemy wnosić w naszą codzienność,
która wcale duchowa nie jest, lecz przeciwnie,
bardzo zmaterializowana. Naszemu otoczeniu
potrzeba obecności ludzi duchowo pogłębio
nych, aby stanowili przeciwwagę dla spłyco
nego, zmaterializowanego sposobu życia. Nie
zrażajmy się tym, że stanowimy małą liczbę.
W oczach Boga nie liczby stanowią siłę, lecz
moc i głębia ducha, a przede wszystkim posłu
szeństwo Jego woli. Przypomnijmy sobie, że
dziesięciu, zaledwie dziesięciu, sprawiedliwych
mogło było ocalić Sodomę i Gomorę przed za
gładą. Niewielki zbór, żarliwy duchem, promie
niuje na swe otoczenie, oddziaływa na ludzi,
przyciąga do sprawy Bożej, pod warunkiem
jednak, że jest przeniknięty żarem ducha. Jako
wspólnota ewangelicko-reformowana mamy
czym służyć otoczeniu. Sięganie do źródła, ja
kim jest Pismo święte, konsekwentne podpo
rządkowanie tradycji i ksiąg wyznaniowych
normie biblijnej, teocentryczna wiara, prostota
kultu, poczucie zależności od władzy Boga
przed każdą inną ludzką — państwową czy
kościelną — władzą, służebność wszystkich or
ganów w Kościele według struktury prezibiterialncHsynodalnej — to zaledwie kilka przy
kładów nie wyższości, ale przydatności i atrak
cyjności propozycji przedstawianej przez Ko
ściół Ewangelicko-Reformowany. Nie musimy
wstydzić się Ewangelii, mocy Chrystusowej,
nie musimy wstydzić się świadectwa, jakie
śkłada nasza wspólnota — Kościół Ewangeli
cko-Reformowany.
Wielu ludzi, którzy w ostatnich latach- przy
łączyli się do naszej wspólnoty, na ogół zgod
nie stwierdza, że ewangelicko-r ef orm oiwan e
spojrzenie na sprawy wiary i życia, na związki
między chrześcijanami różnych wyznań, na
problemy współczesnego świata, na kwestię
stosunku Kościoła do państwa oraz na szereg
innych spraw odpowiada współczesnemu czło
wiekowi. Jest to więc Kościół dla współczes
nych ludzi atrakcyjny. Ale prawda sama z sie
bie ma niewielką siłę oddziaływania. Dynamiki
nabiera dopiero wówczas, gdy ludzie, jej wy
znawcy, wykażą świadectwem życia i siłą ar
gumentacji, że warto ją przyjąć za swoją.
Dlatego trzeba poważnie zastanowić się nad
tym, czy jest w nas coś szczególnego, co nas
10

wyróżnia spośród innych ludzi i co usprawie
dliwia
istnienie
ewangelicko-reformowanej
wspólnoty, odrębnej od pozostałych chrześci
jan. Musimy przede wszystkim sobie samym
odpowiedzieć na pytanie, jaki związek zachodzi
między wyznawaną przez nas doktryną a na
szymi postawami moralnymi. Czy nasze za
sady wiary wywierają wpływ na sposób życia
członków naszych zborów? Jeżeli przynależność
do wyznania wywiera wpływ na ukształtowa
nie się naszego charakteru, jeśli determinuje
sposób postępowania, zmusza do podejmowania
słusznych decyzji w chwilach trudnych, gdy
jesteśmy poddawani próbie, jeśli uczy nas pa
nowania nad swym językiem, jeśli nie pozwala
na to, byśmy bezmyślnie dali się porwać nur
towi panującej mody, obyczajów, byśmy bez
krytycznie ulegali naciskowi opinii publicznej,
to znaczy, że nasza odrębność wyznaniowa zo
stała usprawiedliwiona w praktyce. Wtedy je
steśmy autentyczni, uczciwi, gdy czerpiemy ze
źródła, u którego stoimy, i dzielimy z innymi
zaczerpnięte z niego wartości. Autentyczność
i uczciwość wymaga, aby zgodnie z wyznawa
nymi zasadami nazywać rzeczy po imieniu:
kłamstwo — kłamstwem, obłudę — obłudą, zło
— złem, prawdę — prawidą, dobro — dobrem.
Pogubiliśmy się w tym świeoie, który udaje,
zwodzi, oszukuje, nagradza spryt, cwaniactwo,
przemoc. Czasami wydaje się nam, że utknęli
śmy w nieprzeniknionej, lepkiej mgle, gdzie
nie widać ani drogi, ani znaków wskazują
cych właściwy kierunek. Wtedy możemy prze
konać się, czym jest przynależność do zwartej
wspólnoty polegającej na Bogu, nasłuchującej
zbawczego głosu, oczekującej na ocalenie. Wte
dy właśnie możemy odkryć, że Kościół jest Ko
ściołem, bo mocą swego świadectwa oddziały
wa na ludzi — tych wewnątrz i tych na zew
nątrz wspólnoty. A świadectwo musi być spój
ne, wyrażać zgodność słów i postaw.
Przede wszystkim więc musimy zacząć od sa
mych siebie, wątpiących przekonać, słabych
wzmocnić, oddalonych odnaleźć, dzieci nauczać,
młodzieży ukazać cel życia, całą wspólnotę
skupić wokół jej Pana i Przewodnika, Jezusa
Chrystusa, głosić z mocą i przekonaniem Ewangelię, systematycznie karmić się u Stołu
Pańskiego i wszystkie sprawy powierzać Bogu
w modlitwie. Przede wszystkim wtedy Koś
ciół jest Kościołem, kiedy należy do Boga, nie
do nas, gdy Jemu, a nie nam, podlega. On bo
wiem dba o to, aby codziennie pomnażała się
liczba tych, którzy mają być zbawieni (Dz.2:47).
On przecież chce, aby wszyscy ludzie byli zba
wieni i doszli do poznania prawdy (I Tym.2:4).
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DOROTA NIEWIECZERZAŁ

Kościół —jaki jest, a jaki być powinien
Wypowiedź osoby świeckiej
gelii. Pierwsza postawa wyma niem prawdy objawionej w Ega wysiłku, zmusza do reflek wangelii i jako takie nie może
sji, do krytycznej oceny włas być i nie jest jedynie słuszne.
nego postępowania, do stałej Nie zajmujemy wyróżnionego
konfrontacji z nauką Ewange miejsca w świecie chrześcijań
lii. Jest to postawa niewygod skim, nie mamy patentu na ra
na, utrudniająca życie. Druga cję. Naszym obowiązkiem jest
jest łatwiejsza, kryje się w niej poszukiwanie pełniejszego zro
i wygodnictwo, i swego rodza zumienia Słowa Bożego. Trady
ju asekuracja — „na wszelki cja pozwala nam odćzuwać
wypadek” pozostajemy chrześ ciągłość, łączność z pokoleniami
cijanami, choć rezygnujemy z przodków, daje poczucie trwa
wcielania ideałów chrześcijań łości. Musimy jednak ją wzbo
skich w życie. Niepokojąco gacać, inaczej stanie się gorse
przechylamy się w stronę tej tem, który nas uwiera.
drugiej. Gaśnie w nas płomyk, Chciałabym w tym miejscu
stygnie żarliwość, tracimy za wrócić do sprawy, którą, przy
pał. Ogarnia nas wszechobecne najmniej na jakiś czas, roz
zniechęcenie. A przecież musi strzygnęliśmy, ale, która nie
my i możemy obronić się przed przestała stanowić problemu.
nonsensem, głupotą i złością. Chodzi o ordynację kobiet. Za
Trzeba dialog ze sobą zacząć stanówmy się nad tym chwilę.
od początku. (Każdy we włas Duchowny interpretując Bib
nym sumieniu musi zrozumieć, lię, reprezentuje obiektywny,
co
przytłumia jego wiarę. Trud ale męski punkt widzenia. Ko
Nazywamy siebie chrześcijana
no
zdobyć się na szczerość wo biecy punkt widzenia byłby in
mi. Uznajemy, że Chrystus ubec
samego siebie, ale to nie ny. Kobieta-pastor również po
marł na krzyżu za nasze grze
uniknione.
Przed Bogiem nie stępowałaby trochę inaczej niż
chy i tą ofiarą otworzył nam
pomoże
ani
udawanie, ani po •jej koledzy, ale to wzbogaciło
drogę do życia wiecznego.
bożne
miny,
ani znajomość re- by nasze rozumienie spraw wia
Przyjmujemy naukę Ewangelii
łigijn
o-k
ościelnego
j ęzyka. ry. Zilustruję to na przykładzie.
i zobowiązujemy się do jej
przestrzegania. Taką deklarację Przed Bogiem wszyscy jesteś W czasie nabożeństw wielkano
cnych czytany jest na ogół tekst
składamy publicznie w czasie my bez zasług.
nabożeństw i przy wielu in W każdym człowieku drzemie z Ewangelii św. Jana 20:1—20.
nych okazjach. Ale jak to wy pragnienie, aby nadać sens Stanowi on punkt wyjścia do
gląda w praktyce? W głębi du swojemu życiu. Chcemy znaleźć rozważań na temat zmartwych
szy hodujemy myśl zrodzoną z taki cel, do którego będziemy wstania Jezusa. Sama fabuła
doświadczenia, że Ewangelia zmierzać, który ostanie się w tego tekstu pozostaje zaś na ujest niemożliwa do zastosowa najtrudniejszych chwilach, chce boczu. Bardzo chciałabym usły
nia w życiu. Nasz stosunek do my zaakceptować nasze miej szeć kazanie, które ukazałoby
zmartwychwstanie przez pry
Słowa Bożego jest, powiedziała sce na ziemi.
bym, letni. Wierzymy, ale nie Skorzystajmy z szansy, jaką zmat przeżyć Marii Magdaleny.
Jesteśmy
członkami Ona jedna spośród przyjaciół
na tyle gorąco, byśmy mieli to, mamy.
i Chrystusa zachowała twarz w
w co wierzymy, wprowadzać chrześcijańskiej wspólnoty
w życie. Wierzymy więc w teo wierzymy, że jest wśród nas ciężkich godzinach między urię, ale nie wi możliwość jej urze Bóg. Wspólnota to pełne tre krzyzowaniem a zmartwych
czywistnienia. Oczywiście, ma ści słowo. Oznacza ono udział wstaniem. Uczniowie przestra
my trochę racji. Nikt z nas nie wszystkich we wszystkim. Mo szeni i przygnębieni schowali
potrafi żyć tak, jak nakazuje del życia we wspólnocie może się w obawie przed żołnierza
Chrystus, jako ludzie jesteśmy to ułatwiać lub utrudniać. J a  mi. Maria nie bała się, była
bowiem niedoskonali i grzesz ko członkowie Kościoła Ewan cały czas aktywna. Zawiadomi
orga ła uczniów o zniknięciu ciała
ni. Co innego jednak starać się gelicko-Reformowanego
jtak żyć, szukając przez modli nizujemy życie społeczności w Jezusa z grobu, ale oni po
twę Bożej pomocy, a co inne ramach określonej tradycji. Na stwierdzeniu tego faktu jesz
go z góry, świadomie, ograni sze wyznanie, jak zresztą każ cze bardziej zalęknieni i zdezo
czać zakres stosowania Ewan de inne, jest tylko przybliże rientowani wrócili do domu.

Temat tegorocznego Synodu za
prasza każdego z nas do reflek
sji. Zatrzymajmy więc na chwi
lę zegary i przyjrzyjmy się so
bie. Nie lubimy analizować na
szego postępowania. Przy ta
kim zabiegu, jeśli będziemy na
prawdę szczerzy, może bowiem
•runąć nasze
dotychczasowe
mniemanie o sobie. A jednak
spróbujmy.
Żyjemy w trudnej sytuacji. Na
sza codzienność jest męcząca,
przeżywamy napięcia i lęki, czę
sto narażana na szwank jest na
sza ludzka godność. Zdomino
wani przez pośpiech, wpadamy
w kołowrót czynności tracąc
kontrolę nad ich nieodzownością. Jedna potrzeba rodzi dru
gą, nie ma czasu na myślenie:
trzeba biec, zdobywać, załat
wiać. Poczucie tymczasowości
zastąpiło poczucie stabilizacji.
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Ona szukała nadal i nie pogo
dziła się z ‘tymi, że nie ma ciała
.ukochanego Nauczyciela. Zwróć
my uwagę na niebagatelny
fakt, że pierwszym człowiekiem,
któremu ukazał się zmartwych
wstały Chrystus, była właśnie
Maria Magdalena. Ona pierw
sza, na polecenie Chrystusa,
zwiastowała Dobrą Nowinę.
Ona była przy narodzinach
(Kościoła.
Myślę, że kobieta-pastor potra
fiłaby i chciałaby mówić o tym
tekście w talki właśnie sposób,
ale nie mamy kobiet-pastorów.
Uznaliśmy, że nie są nam po
trzebne. A może jednak są?
To, co śtanowi jądro życia re
ligijnego w naszej wspólnocie,
jest kształtowane wyłącznie
przez mężczyzn. Połowa na
szych współwyznawców, którą
stanowią kobiety, nie ma więc
na nie decydującego wpływu.
Uważam, że to niesprawiedli
we. Uważam, że naszym zbo
rom potrzebne jest zarówno
duchowe ojcostwo, jak i ma
cierzyństwo. Jest to jeden ze
sposobów na ożywienie i odro
dzenie naszej społeczności.
Mam przy okazji dwie prośby.
Pierwsza do redakcji „Jednoty”. Na kartach Starego i No
wego Testamentu występuje
wiele pięknych postaci kobie
cych. Wiemy o nich mało —
rzadko bywają bohaterkami ka
zań. Czy można by uzupełnić

tę lukę przez zamieszczenie w wiarę w siebie. Trzeba wiele
„Jednocie” cyklu
artykułów delikatności, uwagi i dobrej
prezentujących biblij ne kobie woli wszystkich, aby nikt nie
ty? Drugą propozycję kieruję przeżył takiego dramatu. Nie
do kobiet — chodzi o zorgani można dopuścić, aby ktokol
zowanie
konferencji
kobiet. wiek* w obcowaniu z innymi
Wierzę, że takie forum dostar członkami wspólnoty nabrał
czyłoby nam głębokich przeżyć przekonania, że jest mało wart.
i
interesujących
rezultatów Chciałabym zaproponować ro
ważnych i pozytywnych dla ca dzaj ankiety na temat życia w
łego (Kościoła.
naszych zborach. Pytania mo
Sprawa ordynacji kobiet bar głyby być np. takie:
dzo dobrze ilustruje nasz sto 1. W jakim stopniu interesują
sunek do tradycji. Musimy pa mnie sprawy dotyczące mojego
trzeć na tradycję jako wyraz zboru?
naszej wiary i odpowiedzieć so
bie na pytanie, czy jest to wy 2. Czy uważam, że mogę mieć
raz odpowiadający naszym dzi wpływ na życie Kościoła i czy
siejszym potrzebom i możli ze swoich możliwości korzys
tam?
wościom.
3.
Czy więzi między ludźmi w
Wróćmy teraz do rozważań na
temat wspólnoty. Jeżeli ma moim zbiorze są silne i czy da
ona spełniać swoje zadanie, to ją mi poczucie bezpieczeństwa?
każdy jej członek powinien od 4. Czy czuję się potrzebny(a)?
czuwać, że jest pozostałym po 5. Czy przeżywając trudności
trzebny. Czuć się potrzebnym życiowe uważam za oczywiste
to mieć świadomość uczestnic radzić się mojego duchownego?
twa. Czy wszyscy mamy tę 6. Czy przeżywając załamania
świadomość? Może życie w na wiary znajduję wsparcie w
szej wspólnocie nie zmusza nas kontaktach ze zborem?
do żadnego rodzaju aktywnoś
ci: ani fizycznej, ani intelek 7. Czy obecne formy zwiasto
tualnej, ani duchowej. Pamię wania zaspokajają moje potrze
tajmy, że ci, którzy czują się by przeżywania jedności ze
niepotrzebni — odchodzą. Czło zborem i z Bogiem?
wiek, który czuje się niepo 8. Czy starsi zboru i Kościoła
trzebny, może poczuć się na stanowią dla mnie autorytet
wet odtrącony. Poczucie od moralny?
trącenia jest trudne do zniesie 9. Co hamuje mój pełniejszy
nia, ponieważ rani i podważa udział w życiu zboru?

KS. PIET VAN VELDHUIZEN

Rola starszych w Kościele
Zgodnie z teologią reformowaną i, jak sądzę,
z nauką biblijną, podstawową jednostką Koś
cioła nie jest ani — z jednej strony — wierzą
cy człowiek, ani — z drugiej strony — Kościół
narodowy czy nawet światowy, lecz konkretny
zbór w danym miejscu.
Zbór — wspólnota wierzących w danej miej
scowości lub w regionie, zbierająca się, by słu
chać Słowa Bożego i przyjmować Sakramenty
— jest widzialną postacią Ciała Chrystusowe
go. W zasadzie tylko przez przynależność do
konkretnej społeczności zboru można należeć
12

do Kościoła, i tylko w tej konkretnej społecz
ności człowiek może naprawdę funkcjonować
jako człowiek wierzący. Dlatego tak bardzo
ważna jest kwestia, czy zbór żyje i czy pozwa
la w swoich ramach żyć ludziom. Nie chodzi
przy tym tylko o mniej lub bardziej rozkwi
tające życie kościelne w danym miejscu, ale
o sprawę najważniejszą, tj. wiarę i możli
wości wytrwania w niej zarówno przez wszy
stkich zborowników, jak i przyjmowania jej
przez ludzi spoza zboru. Zbór, jako postać
Ciała Chrystusowego, jest rodziną, którą łą
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czy pokrewieństwo wiary, jest organizmem,
a od jego zdrowia i zdrowego funkcjono
wania zależy zdrowie wszystkich jego części,
zdrowa wiara wszystkich jego członków. Z
drugiej stromy ten organizm, czy ta rodzina,
funkcjonuje tylko wówczas, gdy funkcjonują i
współdziałają wszyscy jego członkowie.

dziej anonimowe, zniknęła rodzinna struktura
zboru. Trudno jest ocenić, w jakim stopniu
taki kierunek rozwoju był koniecznością i czy
wyszło to Kościołowi na dobre — po prostu
stwierdzam tylko fakt, że zniknęła owa ro
dzinna struktura zboru.
★

i

1

★

Ażeby zbór mógł funkcjonować jako wspólno
ta, jako społeczność, ażeby mógł być ogniskiem
wiary, nadziei i miłości, została mu nadana
pewna struktura i utworzenie określone urzędy
i funkcje. Sama struktura i urzędy oczywiście
nie są gwarancją, że zbór będzie żywy, ale po
magają mu być rodziną Chrystusową, ludem
Bożym.
Wiemy ze Starego Testamentu, że podczas wę
drówki przez pustynię ludem Bożym kierowali
pod przewodnictwem Mojżesza starsi z ludu,
podobnie zresztą, jak w wielu innych kultu
rach najstarsze pokolenie spełniało ważną rolę
radców. Człowiek sędziwy, starszy, to taki czło
wiek, któremu długi staż życia pozwala na wy
dawanie wyważonych sądów. Starsi byli jakby
ojcami większej rodziny, rodu czy plemienia,
później ojcami społeczności w danej miejsco
wości. Byli znani i Wiarygodni, a także sami
znali wszystkich i umieli rozpoznać sytuację,
bo w niej tkwili.
W Nowym Testamencie czytamy, że w zborze
chrześcijańskim (który nie był już w sensie do
słownym rodziną czy narodem) wprowadzono
znowu tę właśnie instytucję starszych. Fun
kcję prezbiterów (,»prezbiter” to po grecku
,»starszy”) w tamtych zborach prawdopodobnie
pełniły zazwyczaj osoby w podeszłym wieku,
doświadczone, chociaż w tym wypadku nie tyle
-wiek czynił kogoś ,,starszym”, ile doświadcze
nie wiary i życia w wierze.
W okresie apostolskim starsi kierowali życiem
zborów oraz prowadzili nabożeństwa, bo atpositołowie i nieliczni wędrujący ich współpraco
wnicy nie stanowili regularnego duchowień
stwa: oni tylko zakładali zibór, który później
funkcjonował samodzienie, miał własną star
szyznę i we własnym zakresie spełniał wszyst
kie funkcje — i liturgiczne, i duszpasterskie,
i diakonalne.
Nie jest możliwe w tym miejscu przedstawić
szczegółowo dalszy rozwój organizacji zborów
chrześcijańskich. Przypomnijmy tylko, że Koś
ciół stał się w końcu Kościołem ludowym, z za
wodowym duchowieństwem rozmieszczanym
po zborach przez centralną władzę. Zbory prze
stały być spo łec zeństwami wyodrębnionymi
spośród ogółu ludności zamieszkującej w da
nym miejscu, a życie kościelne stało się bar

Przez całą historię Kościoła. podejmowano nie
mało prób powrotu do społeczności o charakte
rze rodzinnym, do takiej społeczności, w której
ludzie znają się, opiekują sobą wzajemnie, żyją
razem, a nie tylko „chodzą”, jakby przypadko
wo, do tego samego kościoła. Słyszymy o róż
nych takich próbach i dzisiaj, zwłaszcza w
środowiskach wolnokościelnych. Panuje nawet
opinia, że dopiero tam funkcjonuje społeczność
świętych.
Warto wobec tego się zastanowić, co w tym
celu zrobiono w naszej tradycji reformowanej.
Bo to akurat reformatorzy: Marcin Bucer (1491
— 1551) w Strasburgu i Jan Kalwin (1509—
1564) w Genetwie, ojcowie tradycji reformowa
nej, dążyli do tego, aby zbór nie był tylko
zbiorowością ludzi uczęszczających na nabo
żeństwa, lecz organiczną wspólnotą, która fun
kcjonuje na co dzień. Właśnie w tym celu
wprowadzili oni znowu urząd starszych zboru,
piastowany przez osolby doświadczone i wiary
godne, wybierane spośród członków zboru.
Sprawowały one opiekę duszpasterską, każdy
nad wyznaczoną mu .grupą członków zboru,
odwiedzały regularnie swoich podopiecznych,
rozmawiały z nimi na tematy życia chrześci
jańskiego i wiary.
W Kościołach reformowanych urząd starszych
funkcjonuje do dziś. Na przykład w zborze
holenderskim, w którym pracowałem (ok. 1500
członków), każdy z 10 prezbiterów dysponuje
kartoteką swojej dzielnicy i regularnie, np. raz
na 2 lata, odwiedza wszystkich wyznaczonych
mu parafian, a także wtedy, gdy dociera do
niego wiadomość o poważnych problemach ro
dzinnych. Dzięki temu rada starszych ma prze
gląd sytuacja w całej parafii, wie, co i gdzie
się dzieje oraz jakie są opinie parafian o róż
nych sprawach. Podczais swoich zebrań starsi
mogą więc omawiać te tematy z dziedziny wia
ry, nauki i moralności, wobec których należy
zająć jasne stanowisko w zborze. Bo nie tylko
duchowlny (który według naulki reformowanej
jest „nauczającym starszym”), lecz cała rada
starszych jest odpowiedzialha za naukę gło
szoną w dalnym zborze. Dlatego też przynaj
mniej jeden ze starszych jest zawsze „z urzę
du” obecny na nabożeństwie, w zakrystii modli
się z duchownym przed rozpoczęciem nabożeń
stwa, a po zakończeniu ewentualnie wyraża opimię na temat głoszenia Słowa.
13
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Ważne jest to, że funkcja starszego w Kościele
jest urzędem, a to oznacza, że człowiek, który
został wybrany i wprowadzony w ten urząd,
posiada autorytet, ale nie ze względu na swoje
zdolności, status społeczny lub wykształcenie,
lecz właśnie z tytułu urzędu. Pozwala mu to
uniknąć skrępowania, kiedy ma pod swoją opieką ludzi bardziej od niego wykształconych
lub z wyższym statusem społecznym, bo w sy
tuacji duszpasterskiej to on, starszy, jest po
wołanym sługą Bożym i z tej racji, na zasadzie
autorytetu starszego, jest upoważniony np.
do prowadzenia rozmów na temat wiary czy
też do modlitwy przy chorym. Trzeba jednak
zawsze pamiętać, że autorytet pochodzący z urzędu nigdy nie jest własnym autorytetem oso
by starszego, nie wyposaża go w osobistą wła
dzę and nie upoważnia do przyjmowania posta
wy wyższości. Autorytet pochodzący z urzędu
jest autorytetem „pożyczonym” (jak mówi for
muła Kościoła holenderskiego) „przez zbór i
tym samym przez Chrystusa” na czas danej
kadencji i pozostaje pod ciągłą kontrolą Sło
wa Bożego.
★

Należałoby jeszcze wspomnieć o urzędzie dia
konów, również wprowadzonym przez Bucera
i Kalwina z myślą o opiece nad zborem, w tym
wypadku konkretnie o opiece materialnej. Jest
to urząd, który w wielu Kościołach reformo
wanych przyjął postać szeroko zakrojonej Słu
żby społecznej w zborze i poza nim.
Chciałbym jeszcze podkreślić, że zarówno sta
rszymi, jak i diakonami bywają zwykli ludzie,
którzy mają określony zawód, rodzinę i zwią
zane z tym obowiązki, a nia pracę łączącą się
z urzędem przeznaczają siwój wolny czas. Są
dzę, że pod tym względem nie istnieje zasad
nicza różnica między sytuacją w Polsce a sy
tuacją gdzie indziej, chociaż mówi się, że gdzie
indziej ludzie na ogół mają więcej wolnego
czasu. Może i tak jest, ale spośród tych, którzy
mają go najwięcej, rzadko kto gotów jest
iwiziąć na siebie odpowiedzialność wynikającą
z pełnienia urzędu w Kościele.
★

Z tego, co dotąd powiedziałem, nie wynika, że
starszych zboru należy obciążyć jeszcze dodat
kową pracą, by w ten sposób uatwdć pracę du
chownym. Zresztą, przytoczone przeze minie obowiązki starszego nie są jego dodatkową, lecz

H

podstawową, najważniejszą pracą w zborze.
Ponadto okazuje się, że tam, gdzie raida star
szych dobrze funkcjonuje jalko rada duszpa
sterska, pastorowi pracy przybywa, bo prze
cież choćtoi o to, aby zbór stawał się żywą, or
ganiczną społecznością Chrystusową, która na
co dzień i jakby w sposób naturalny rozwija
coraz to nowe formy swojej działalności. Pod
stawą takiego rozwoju ma być właśnie stała
ojcowska opieka nad zborem ze strony star
szych, diakonów i duchownego, a więc ludzi
bliskich i wiarygodnych. Dzięki ich służbie
może rozwijać się również wzajemna opieka je
dnych zborowników nad" drugimi w ramach
danej dzielnicy czy rejonu.
Świadcząc sobie wzajemnie posługę powoduje
my, że zbór staje się rodziną, tą rodziną, która
spotyka się wokół Stołu Pańskiego. A przecież
piosiłek przy Stole Pańskim jest dopiero po
czątkiem, a zarazem jakby ukoronowaniem te
go życia rodzinnego, którym się żyje w zborze
na oo dzień.
★

Kończąc, powracam jeszcze do myśli wyrażonej
na początku — nie chodzi nam o to, by to, co
w zborze czynimy, „ładnie wyglądało”, by
„rozkwitało” życie kościelne, spisywane w kro
nikach parafialnych. Chodzi o to, by Ciało
Chrystusowe w widzialnej swojej postaci żyło
naprawdę i funkcjonowało tak, aby nie uda
remniać działania Duchowi Świętemu. Chodzi
0 to, czy nasze zbawienie i Zbawienie świata
naprawdę jest dla nais czymś najważniejszym.
Na wieczór zborowy lub inną imprezę parafial
ną można nie mieć sił, czasu lub ochoty, ale
czy można nie mieć czasu, sił lub ochoty, by
„sprawować swoje zbawienie” (Flp. 2:12)? Czy
można nie mieć siły dla życia w Chrystusie,
który życie swoje dla nas poświęcił? A właśnie
to, kim Chrystus jest dla nas i kim my jeste
śmy dla Niego, przestaje być rzeczą abstrak
cyjną dopiero w żywej społeczności wiary.
★

Myślę, że jest tu wiele pracy do wykonania dla
nas wszystkich, pracy wymagającej czasu i
wysiłku, ale przede wszystkim serca. Z całym
przekonaniem stwierdzam, że daje ona wiele
radości, a zwłaszcza pogłębioną wiarę, nadzieję
1 miłość. Być zborem Chrystusowym — to do
piero jest życie!
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Do młodego przyjaciela
List posynodalny
Z auw ażyłem
Pana
parę
m inut
przed rozpoczęciem obrad. Usły
szałem n ieśm iałe pytan ie, czy m o 
żna przysłu chiw ać się sesji n ie b ę 
d ąc delegatem ? D ow iedziaw szy się,
że ty lko głosow anie jest zastrzeżo
ne w yłącznie dla deleg atów , z n ik 
n ął Pan gdzieś w śród sw oich zn a
jom y ch z n iew ielk ieg o m iasteczka.
Przez dw a dni słu chał Pan sp ra w o
zdań o tym , gdzie i co w y bu d o
w ano, w yrem ontow ano, ja k ie op ra
cow ano regulam iny, ja k u kła d ają
się stosu nki z R adą E kum eniczną
i bratnim i K ościołam i, dysku sji na
tem at w ybieraln ości i m ianow ania,
na tem at studiów teologicznych,
roli k o b iet w K o ściele itp. W reszcie
p op rosił Pan o głos, i to w w y jąt
ko w o m ało odpow iedn im m om en 
cie. S esja praktyczn ie d obieg ała
końca, P rezes Synodu dopuścił je s z 
cze d o głosu ostatnich dyskutantów ,
prosząc by się m ożliw ie „streszcza
li”, a na sali pan ow ała już atm osfera pożegnań. I w ta k iej w łaśnie a t
m osferze zapytał Pan, czy z m asy
danych o w ydatkach K onsystorza
n ie d ałob y się w yodrębn ić w ydat
ków pon iesion ych na ew an geliza
cję? I czy deleg aci nie sądzą, że
d la K ościoła byłoby lepiej, gdyby
nie dysponow ał żadnym i p ien ięd z
mi, żadnym zajm u jącym jeg o u w a
gę m a ją tk iem , żadnym i bu dyn ka
mi? O ile pam iętam , p ow iedział
P an d osłow n ie: „Może w tedy by
nas zostało kilka n a ście osób, pod
m ostem , a le czytalibyśm y B ib lię? ”
C hciał Pan jeszcze coś dodać, ale

w ym ianę zdań, św iad czącą o tym,
że postaw ion e pytan ia d otkn ęły
spraw żyw ych i budzących ko n tro
w ersje. A p on iew aż rozm ow a to 
czyła się bez P ań skieg o udziału,
postan ow iłem napisać list, list, k tó 
ry jed n ocześn ie kieru ję d o P an a i
do w szystkich, który ch nurtują p o 
d obn e myśli. M oże w arto n ad nim i
podysku tow ać?
Zaczynanie w szystkiego od now a,
„w k ilk a osób, p od m ostem , a le
z B ib lią ”, n ie jest d la ch rześcijan i
na czym ś now ym , n ie znanym . I
tak, na przykład, 43 lata tem u część
n aszej Społeczności, zb ór w arszaw 
ski, w ten w łaśnie sposób zaczy
nała sw oje ży cie: grono kilkunastu
osób pozbaw ion ych w szystkiego, na
gruzach stolicy, w na p ół zniszczo
nym kościele. To, że dziś (i w ielo 
krotnie w ciągu m inionych lat) w
tej sam ej W arszaw ie m ogliśm y się
spotkać w odnow ionym ko ściele i
w odbu dow an ym dom u zborow ym ,
że tow arzyszyło nam w szystkim —
i zborow n ikom w arszaw skim , i d e 
legatom z ca łej P olski — poczu cie
rodzinnej w ięzi i ch w ilam i m oże

Czy z naszych w y d atków d a się
w yodrąbn ić te p ośw ięcon e spraw om
n ajw ażniejszym ,
te,
któ re
Pan,
M łody P rzyjacielu, nazw ał słow em
„ew an g elizacja”? P rzy w ilejem m ło
dości jest ostrość w idzenia, bezkom prom isow ość, ale i ten d en cja
do d zielen ia w szystkiego na „b ia 
łe ” i „czarn e”, zaś starszy w ie k i
d ośw iadczen ie każą w idzieć nam
zjaw isk a w c a łej ich złożoności. Z
jed n ej strony g orącą w iarę a p o 
stołów , którzy za całe w yposażen ie
m ieli ty lko D obrą N owinę, z dru 
giej,
na
przykład,
skuteczność
działania
naszych
w sp ółbraci z
krajó w w y soko rozw iniętych, w sp o
m ag ający ch
m isje,
ew an g elizacje
i
działaln ość
charytatyw n ą
z
zasobów
zgrom adzonych
sw oją
p racą i zapobiegliw ością. Musi
m y pam iętać, że do ew an g eliza
cji p otrzebn e są i sale, i (o czym
m łodzi w łaśnie dobrze w iedzą) o d 
p ow ied n io w yposażone zespoły m u
zyczne, i śro d ki na w ydaw nictw a.
A le jed n ocześn ie m usim y p a m ię
tać, że n ajsku teczn iejszą ew an g eli
zacją byw a często ta, którą p rz e

aż zbyt sw ob od n ej atm osfery, jest

prow adza się nieraz p arom a ty lko
słow am i w ypow iedzianym i w róż

w łaśnie

tych,

nych sytuacjach codzienn ego życia,

którzy nie załam ali się na p o w o 

a n aw et bez słów — p rzykładem ,
p om ocą u dzieloną w trudnej chw ili.

rezu ltatem

działań

jen nych gru zow iskach i zaw ierzyli
Panu Bogu. A w tedy, i jeszcze
przez w iele lat później, n iełatw o b y 
ło m ieć n adzieję, ufać, że pozornie

Nie bójm y się drastycznych pytań
0 n ależyte w ykorzystanie środ ków
m aterialnych, któ re B óg pozw olił

n iem ożliw e stanie się rzeczyw isto
ścią!

m ieć n aszej społeczności, a le jes z 

w ał się do odpow iedzi, a le w łaśnie
u kazała się „ekipa techn iczn a” pań

Czy jed n a k dlatego, że „dotąd p o 

1 rozliczajm y sam i sieb ie ze w szy

m agał nam P an ”, ja k ch ętn ie p o w 

i panów , którym zebran i zaczęli bić

tarzam y, nie zgubiliśm y czegoś n a j

stkich środków , ja k ie każdy z nas
otrzym ał: życia, zdrow ia, czasu,

braw o w uznaniu trudu w łożonego

w ażniejszego? Czy nie zap om n ieli
śm y o tym, że naszym p od staw o

zdolności,

w ym

„solą

ch w ili życia stara się od pow iedzieć,

ziem i” i „m iastem na górze leż ą

czy w szystkie siły p ośw ięcił na
„ kroczen ie w ąską ścież k ą ”? I w

w idząc b ra k re a k c ji u słuchaczy —
u siadł zniechęcony. K toś n aw et z er

w spraw ne przeprow adzen ie obrad
i n akarm ien ie obradu jących. Teraz
już n apraw dę nie było nastroju do
dyskusji. Jeszcze tylko w spólna
pieśń, m odlitw a i tegoroczne o b ra 
dy Synodu d obiegły końca.
A jed n a k

P ań ska

w ypow iedź p o 

została w p am ięci kilku osób i po
paru

dn iach

w yw ołała

ożyw ioną

cze d okład n iej, staran n iej pytajm y

ob o w iąz kiem

jest

być

cym ”, nieść _w im ieniu naszego P a
na pom oc potrzebu jącym i św ia d 
czyć

o

Je g o

m iłości?

Czy

m ając

dla n aszej działaln ości od p o w ied 
nie w aru nki m aterialn e nie „scho
w aliśm y B ib lii w ozdobn ych sza
fa c h ”?

m ożliw ości,

sytuacji.

N iech każdy sam sobie i w każd ej

tym indyw idualnym w ysiłku w sp ie
rajm y jed n i drugich, i na tej „w ą
s k iej ścieżce” starajm y się razem ,
M łody

P rzyjacielu,

odn aleźć!

WITOLD

LUBICZ
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Kilka myśli współczesnego chrześcijanina
CIERPIENIE

Zło i cierpienie towarzyszą
człowiekowi od zarania dzie
jów. Jak pogodzić ten fakt z
miłością Boga do ludzi i świa
ta? Czy wszechmocny Stwór
ca wykonał swoje dzieło nie
doskonale? A może jest On su
rowym pedagogiem, który do
świadcza opornych mieszkań
ców naszej planety po to, by
uszlachetnić ich dusze, zmusić
do działania wódług swoich pla
nów, karać za nieposłuszeństwo?
Czy Bóg jest despotą żądają
cym od nas bezwzględnego pod
porządkowania się Jego woli?
A gdybyśmy Mu się całkowi
cie — bezwolnie i bezkrytycz
nie poddali — czy zło i cier
pienie znikną z tego świata?
Tego rodzaju pytań można sta
wiać wiele. Trudno na nie od
powiedzieć. Wydaje mi się jed
nak, że unikanie rozważań na
ten temat jest chowaniem gło
wy w piasek, oszukiwaniem
się, unikiem. Jestem przekona
ny, że Bóg nie pragnie, abyśmy
stosowali uniki, zasłaniając się
— jak czynią niektórzy — „ta
jemnicami wiary” lub czymś w
tym rodzaju.
Bóg nie jest despotą. Nie jest
również, niedoskonałym budow
niczym1, któremu się nie udało.
Pismo święte mówi nam coś
zupełnie innego. Bóg jest ko
chającym Ojcem, współistnie
jącym ze swym stworzeniem
fPs. 13*9:1—ó). W Bogu żyjemy
i działamy (Dz. 17:18). Jako
stworzeni na obraz Boga (I
Mojż. 1:27), jesteśmy zaprosze
ni do twórczego działania (I
Mojż. 1:28— 29). Znakami praw
dziwej obecności Jezusa Chry
stusa w sakramencie Wiecze
rzy Pańskiej są wytworzone
przez człowieka produkty: chleb
i wino, powstałe w wyniku
przekształcenia naturalnych owoców ziemskich. Z pewnością
Bóg jest wszechmocny i dosko
nały i(choć nie bardzo wiemy,
co to znaczy), w Nowym Testa
mencie pokazał nam jednak
przede wszystkim twarz ko
16

chającego Ojca, który jest jak
by gotów do rezygacji ze swo
ich niektórych atrybutów na
rzecz miłości. Dlatego objawił
się w ludzkiej postaci Jezusa
i był gotowy przyjąć pełnię
psychicznego i fizycznego cier
pienia. Współcierpiący z czło
wiekiem Bóg miłości realizuje
pełnię solidarności z człowie
kiem w osobie Jezusa Chrystu
sa. Duch Święty współistnieje
ze wspólnotą wiernych, wspie
ra jej działania, przenika ją i
integruje. Natomiast Ojciec-iStwórca tworzy świat i czło
wieka,
zapraszając do tego
twórczego procesu ludzi obda
rzonych
wolnością
wyboru.
Chrześcijańska postawa wobec
Boga i świata nie może być bo
wiem zredukowana do biernej
kontemplacji lub tropienia Bo
żych śladów. Biblijne wyraże
nia o „współpracownikach na
niwie Pańskiej” i człowieku bę
dącym „obrazem Boga” zachę
cają do w s p ói ł p r a c y z Bo
giem w t r w a j ą c y m proce
sie stwarzania świata harmonii
i miłości. Bóg jest Panem cza
su i historii, który zaprasza
również nas do twórczego
kształtowania naszej egzysten
cji w duchu zasad ewangelicz
nych. Jest On także Panem
cierpienia, który zachęca nas
do „przekroczenia” siebie, obie
cując swą pomoc w postaci ła
ski. Można powiedzieć, że ma
my do czynienia nie z despotą,
lecz z Bogiem łagodnej perswa
zji, który zamiast łaski obez
władniającej i zniewalającej, oferuje nam łaskę, która pocią
ga i fascynuje.

dziwej pełni, doskonałości i mi
łości stwarzanego świata, jeśli
pozytywnie odpowie na Boską
propozycję. Tragedia zła i dra
mat zniszczonej harmonii mię
dzy ludzką naturą a łaską nie
przeczą wolności woli, Bóg nie
narzuca bowiem człowiekowi
swych ideałów; są to propozy
cje, które można odrzucić, je
śli się woli inne niż oferowa
ne przez Stwórcę wartości.
Chrześcijanie wierzą jednak —
a historia to potwierdza — że
kierowanie się „osobistą” hie
rarchią sensu i wartości nie
przynosi skutków, z których
człowiek mógłby być zadowo
lony.
WYZWOLENIE

Na różnych etapach rozwoju
ludzie różnie myśleli o swoim
wyzwoleniu. Na przykład w
średniowieczu powszechne było
dążenie do wyzwolenia się z
jarzma grzechu i winy. Często
mniemano, że jest to możliwe
przez pokutę, umartwianie cia
ła i ducha, mistyczną kontem
plację. Obecnie człowiek —
zwł as zc za spadkob ie rca t ra dycyjnej, europejskiej kultury
chrześcijańskiej — lęka się
przede wszystkim bezsensu:
chce widzieć sens istnienia
świata1, jego historii, własnego
działania i życia. Bezsensowna
wegetacja, ślepa aktywność w
dziedzinie technologii i kultu
ry, nietrwałość związków mię
dzy ludźmi, takich jak miłość
i przyjaźń, świadomość, że
wszystko ma swój kres, gdyż
kończy się w grobie — wszy
stko to gnębi współczesnego
W ukazanej perspektywie cier człowieka, powoduje stresy, za
pienie jaiwl się jako twórczy łamania, rezygnację. Przezwy
ból istnienia i działania; Bóg ciężenie egzystencjalnych lę
współistnieje,
współdziała
i ków wymaga swoistego — in
współcierpi z nami. W ten spo nego niż w starożytności czy
sób Bóg jakby zniża się do średniowieczu — męstwa. Po
swojego, nie ukończonego je dobnie jednak jaik we wszyst
szcze, dzieła, towarzyszy lu kich minionych epokach czło
dziom w „pielgrzymowaniu” i wiek potrzebuje wyzwolenia
cierpieniu, solidaryzuje się z przede wszystkim od samego
nimi. Z kolei człowiek, dzięki siebie, własnej ograniczoności i
towarzyszącej mu łasce Boga, słabości. Paradoksalność bytu
staje się współautorem praw człowieka wynika bowiem stąd.

że jest on na tej ziemi piel
grzymem, bytem nie ukończo
nym, ciągle tworzonym, które
go samorealizacja następuje w
życiu doczesnym z pomocą 'Bo
ga, bez której jest on bezsilny.
Wielkość człowieka polega zaś
na możliwości podjęcia funda
mentalnie ważnej d e c y z j i
przekroczenia siebie oraz włas.. nych uwarunkowań, twórczego
podjęcia współpracy z Panem
sensu.
Decyzja, o którą chodzi, ma
być d e c y z j ą w i a r y . Praw
dziwa wiara tym różni się od
fałszywej, że dotyczy spraw
naprawdę ważnych dla człowi eka, pra wd ,,os tate-c znych’’,
tzn. odpowiadających na pyta
nia o ostateczny sens istnienia
i działania człowieka. Dzieje
ludzkości uczą o wielu fałszy
wych wiarach, takich jak wia
ra w wyjątkowość narodu (na
cjonalizm), szczególne jego po
słannictwo (mesjanizm), zbaw
czą moc postępu gospodarczego,
ideologii politycznej i społecz
nej, rzekomą skuteczność rzą
dów silnej ręki (totalitaryzm)
lub władzy menażerów (tech
nokraci a). Wiara fałszywa jest
zawodna — prędzej czy póź
niej ukazuje swą demoniczną
twarz. Na przykład obecnie je
steśmy świadkami, jak wiara
w postęp gospodarczy ukazuje
demoniczne oblicze zagrożenia
ekologicznego. Wiara w ludzki
rozum spowodowała skostnienie
struktur i pobożności w Koś
ciołach protestanckich w epo
ce tzw. teologii racjonalistycz
nej, podobnie jak scjentyzm
zahamował rozwój nauk ścis
łych na przełomie X IX i X X
wieku. Dogmatyczna wiara w
i de ologi ę społec zno -p ol it yc zną
ujawnia swe oblicze w procesie
„jawności i przebudowy”, jaki
obserwujemy obecnie w Związ
ku Radzieckim.
Decyzja wiary wiąże się — jak
wynika z powyższych rozwa
żań — z ryzykiem. Ryzyko to
warto jednak podjąć, jeśli na
szą troską są sprawy napraw
dę ostateczne, egzystencjalnie
ważne dla człowieka poszukują
cego sensu własnego istnienia.
Chrześcijanie nie mylą się, gdy
mniemają, że ostateczną troską
człowieka jest jego twórcza sa
morealizacja, która możliwa jest

jedynie przez współdziałanie z
Bogiem w urzeczywistnianiu
pełni życia w duchu miłości
Chrystusa. Przeświadczenie to
wynika z potraktowania Ewan
gelii naprawdę serio: życie J e 
zusa, Jego krzyż i zmartwych
wstanie dowodzą, że istnienie
człowieka może mieć najwyż
szy sens — sens pełni życia w
pełni mił ości, b e zinteres ownego dobra i prawdziwego poko
ju. Wyzwolenie jest zatem do
strzeżeniem sensu życia w wy
niku podjęcia decyzji wiary.
Trzeba jeszcze dodać, że stan
wyzwolenia, czyli trwanie w
wierze, nie może mieć chara
kteru statycznego (według za
sady: osiągnąłem, co chciałem,
mogę spokojnie odpocząć). By
łoby to zaprzeczeniem celu
wyzwolenia, jakim jest twór
cza praca „na niwie Pańskiej”.
Znamy wiele przykładów na to,
że samo odkrycie prawdy nie
ustrzegą przed regresem i stagnac j ą (poreformacy jne dziej e
Kościołów; praktyczne odejście
od zasad postulowanych przez
rewolucje społeczne; zanik idea
łów, które spowodowały pow
stanie wielu wspólnot zakon
nych). Uniknięcie niebezpieczeń
stwa regresu zapewnia dyna
mika wiary, przejawiająca się
zarówno w twórczym działaniu
(głoszenie
Dobrej
Nowiny,
praktyczna realizacja chrześci
jańskiej miłości)., jak i w cią
głym poszukiwaniu nowych as
pektów posiadanej prawdy, w
owym twórczym
niepokoju,
podważaniu ustalonych dogma
tów i praktyk, w ciągłym od
czytywaniu na nowo Słowa Bo
żego, czyli po prostu byciu
wiernym zasadzie „semper reformanda”. Wolność, do której
uzyskujemy dostęp w wyniku
decyzji wiary, ma więc pełny,
dynamiczny charakter; można
to wyrazić banalną prawdą —
wolność jest twórcza, czyli
prawdziwa, jedynie wtedy, gdy
się z niej korzysta. Jak widać,
tak rozumiana wolność nie ogranicza się do potencjalnej
możliwości wyboru zła, lecz ujawnia nowe obszary działań
egzystencjalnie najważniejszych
dla człowieka.
Bóg chrześcijaństwa — w prze
ciwieństwie do Boga innych reiiigii — nie jest abstrakcyjną,
bezosobową siłą, do której

człowiek nie ma dostępu. O
osobowym Bogu świadczy już
Stary Testament, ale w Chry
stusie Bóg Objawił się w spo
sób szczególnie bliski ludzkie
mu sercu i rozumowi. Dlatego
decyzja wiary nieuchronnie pro
wadzi do spotkania z Jezusem
Chrystusem. Jest On dostępny
ludziom przede wszystkim dla
tego, że jest pra wdziwym czło
wiekiem', który zaistniał w his
torii, i który żyje, nadając wa
lor sensu i prawdy naszej wie
rze. Spotkanie z żywym Jezu
sem umożliwia przeżycie praw
dziwej miłości, bezinteresownej
przyjaźni, głębokiej refleksji.
Jakkolwiek pełnia i głębia tego
przeżycia wynika z obcowania
z bosikością, to jednak łączność
między człowiekiem a Bogiem
w Chrystusie jest możliwa wła
śnie dzięki bliskiej nam ludz
kiej naturze Jezusa. Spotkanie
z Bogiem jest zatem przede
wszystkim ispotkaniem z żywym
Jezusem, z Jego życiem, z Gol
gotą. W tym sensie — przez
Chrystusa — chrześcijanie ma
ją dostęp do Boga, w tym zna
czeniu spotykają się z transcen
dencją.
ZBAWIENIE

Często można dzisiaj usłyszeć
pogląd, że współcześni ludzie,
nawet chrześcijanie, nie prag
ną zbawienia.
Rzeczywiście,
trudno jest pragnąć tego, co
jest niezrozumiałe i pozornie
nie osiągalne. Po wszechna jest
świadomość, że osiągnięcie do
skonałości w oczach Boga jest
niemożliwe. Na czym ma pole
gać owa nagroda zbawienia: na
oglądaniu Boga, którego nikt
nie widział? Na królowaniu w
niebie wraz z aniołami i świę
tymi? Na uzyskaniu dostępu do
teokratycznej władzy, jak to
głoszą na przykład świadkowie
Jehowy? Wszystko to wydaje
się współczesnemu człowiekowi
nie tylko nierealne i dalekie,
ale nawet niewarte zachodu.
Nie tęskni on przecież za bez
piecznym, wygodnym trwaniem;
jego ideałem jest raczej dzia
łanie, a może pTzede wszyst
kim tzw. potwierdzanie siebie
w walce o dobro, w twórczym
działaniu, w nauce, sztuce, w, in
telektualnej penetracji nowych
obszarów wiedzy o świecie i
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człowieku czy nawet niebez
piecznych górskich wspinacz
kach. Jakie zbawienie oferuje
człowiekowi Bóg chrześcijan?
Zastanawiające jest, jak zdaw
kowo (Biblia informuje o rea
liach czekających zbawionych
po śmierci, jak wiele sprzecz
nych i zależnych od epoki kon
cepcji nieba i piekła zaistniało
w nauczaniu Kościołów. Wyda
je się, że nawet koncepcja nie
śmiertelności nie znajduje obecnie zbyt wielu amatorów,
jeśli abstrahuje od twórczego,
aktywnego życia- Żyć bez przy
jaciół, miłości do bliskich, ak
tywnej twórczości? Czy piłkarz
wyobraża sobie pełnię życia ibez
boiska, a filozof bez spekulo
wania o istocie bytu? Powścią
gliwość Biblii w kwestii natu
ry i szczegółów zbawienia i po
tępienia wydaje się być zrozu
miała w świetle przyjętej wy
żej koncepcji współdziałania
Boga i człowieka. W miarę jak
rozwija się proces stwarzania,
człowiek zmienia się, podobnie
ewoluuje zakładany przez nie
go ideał pełni życia i zbawie
nia: inny był ten ideał w pier
wotnym chrześcijaństwie, inny
w średniowieczu, inny jest te
raz. Uczniowie Jezusa chcieli
żyć wiecznie wraz ze swoim
Bogiem. Ludzie średniowiecza
przede wszystkim pragnęli po
zbyć się win za grzechy, któ
re spowodowały śmierć Jezusa.
Człowiek współczesny pragnie
twórczego życia, któremu sens
nadaje coś trwałego, nie prze
mijającego wraz ze śmiercią
ciała. Chociaż powyższe chara
kterystyki pragnień chrześcijan
w różnych epokach są bardzo
uproszczone, można zauważyć,
że mówią one w gruncie rze
czy o tym samym. Wierzący
pragną tego, co na danym eta
pie swego rozwoju duchowego
uważają za przedmiot najwyż
szej troski. Zbawienie jest rea
lizacją troski wynikającej z ży
wej, dynamicznej wiary, nato
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miast pełnia tej wiary zależy od
etapu twórczego, Bosko-ludzkiego procesu stwarzania człowie
ka. Charakter zbawienia w od
niesieniu do całej ludzkości za
leży niejako od epoki, a w od
niesieniu do pojedynczego czło
wieka — od etapu jego jedno
stkowej ewolucji w duchu Ewangelii miłości. Istóta zbawie
nia pozostaje ta sama, sformu
łowana za każdym razem w in
nym języku, zawsze polega na
pełnej, harmonijnej współpra
cy z Bogiem nad wzrostem
Królestwa.
Można zapytać, na czym osta
tecznie polega zbawienie ludzi
wszystkich epok? Jest to jed
nak pytanie, którego nikt nie
zadaje, a przynajmniej nie oczekuje na nie odpowiedzi. Czy
jesteśmy w stanie zrozumieć
człowieka
przyszłych
epok,
który z pomocą Boga osiągnie
inny, być może całkowicie od
mienny od naszego, stopień
świadomości siebie, świata i Bo
ga? Zagadnienie to wiąże się
też z zaufaniem do Bożej Opa
trzności. Mimo szerzenia się
zła, ujawniania się demonicz
nej fafszywości wielu ludz
kich wiar i przesądów, chrześ
cijanie wierzą, że mając dostęp
do Chrystusa, pracują wspólnie
z Bogiem nad wzrostem Króle
stwa, bowiem to Chrystus za
pewnił, iż jest z nami aż „do
końca świata”. Optymizm wie
rzących polega na mniemaniu,
że dynamika wiary żywej przy
bliża zbawionych do życia w
pełni miłości i twórczego dzia
łania.
Parafrazując treść B o sk iej k o 
m edii Dantego, można powie
dzieć, iż zbawienie malarza po
lega na odnalezieniu Chrystusa
w tworzeniu życiowego dzieła
w raju dla malarzy; kochająca
dzieci przedszkolanka odnajdzie
się wśród maluchów; alpinista
będzie wspinał się w prawdzi

wych, naprawdę groźnych gó
rach; ten, który zrealizował się
w śpiewaniu na chwałę Boga i
znalazł żywego Chrystusa, znaj
dzie się natomiast w niebiań
skim, wielogłosowym chórze
aniołów. Każda metafora lite
racka jest w pewnym sensie
fikcją. (Zbawienie oferowane,,
przez Boga jest natomiast rze
czywistością. Nie kłamią ci
chrześcijanie, którzy twierdzą:
wiem, że jestem zbawiony;
Chrystus zbawił mnie; mam
pewność zbawienia. Nie kłamią,
pod warunkiem, że dynamizm
ich wiary wyraża się działa
niem.
ZAKOŃCZENIE

W tekście tym starałem się
przybliżyć czytelnikom niektó
re z kwestii podejmowanych
przez współczesną teologię pro
testancką. Ograniczyłem się do
kilku jedynie zagadnień, zwią
zanych z poszukiwaniem języ
ka przekazu prawd wiary w
zsekularyzowanym
społeczeń
stwie. Chociaż przygotowując
tekst korzystałem z licznych
iprac teologicznych, to popu
larny charakter moich przemy
śleń zwalnia ze szczegółowe
go podawania przypisów biblio
graficznych. Większość tez i roz
wiązań przytoczonych w tym
artykule koresponduje z tzw.
teologią procesu, zapoczątkowa
ną przez Alfreda N. Whiteheada
( 1 8 6 1 ,—(1947). Wiele zawdzię
czam dyskusjom i rozmowom z
teologami — członkami Komi
tetu
Europejskiego
SAKR,
zwłaszcza na temat książek
Paula Tillicha [(1886— 1965) oraz
Chariesa H. Dodda (1884-^1973)
— myśl tych teologów również
»znalazła swe odbicie w tekście.
Osobą, której zawdzięczam naj
więcej jako autor artykułów i
recenzji w „Jednocie”, jest prof.
Douglas W. D. Shaw z uniwer
sytetu w St. Andrews (Szkocja).

WANDA МЫСКА

Skorupka wśród glinianych skorupek
„Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych
skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz?”
Iz. 45:9

Czy na pytanie: „Co to znaczy być chrześcija
ninem tu i teraz?”, można odpowiedzieć krót
ko: „Być chrześcijaninem tu i teraz znaczy to
samo, co być chrześcijaninem zawsze i wszę
dzie”? Zapewne tak. Będzie to jednak odpo
wiedź, po pierwsze — stawiająca zagadnienie
na wysokim stopniu ogólności, po drugie —
stanowiąca pewien unik.
Jest oczywiste, że wiele wyznaczników prak
tycznego chrześcijaństwa nie może w zależ
ności od czynników zewnętrznych ulegać mo
dyfikacji, jeśli ma pozostać nienaruszona sub
stancja stanowiąca o byciu chrześcijaninem, co
oznacza, że być nim tu i teraz jest w wielu
aspektach tożsame z byciem nim zawsze i wszę
dzie. Napisałam to zdanie i ogarnęło mnie
przerażenie. Zdałam sobie nagle sprawę z og
romu i rodzaju zagrożeń, na jakie jesteśmy
narażeni żyjąc ,,'tu i teraz”. Zagrożeń i pokus
nie znanych w innych Obszarach „tu i teraz”.
Zagrożeń, pokus, postaw i zachowań (a także
odczuć wobec nich) właściwych społeczności
skorupek tworzących wraz ze mną polskie spo
łeczeństwo, a nie charakteryzujących społecz
ności skorupek składających się na inne, bliż
sze nam lub dalsze społeczeństwa. I refleksja:
dlaczego jest to tak przerażające? I uświado
mienie sobie: z powodu powszechności i jed
nakowości tych pokus. To nie tylko nasze in
dywidualne cechy, słabości, zachcenia przyczy
niają się do indywidualnych upadków. To antysanitarne warunki spowodowały pandemię.
Weźmy, chociażby, takie dwa zjawiska: 1) stop
niowe 'zacieranie się granic między uczciwością
a złodziejstwem, oszustwem, kombinatorstwem,
cwaniactwem itp. i 2) postępujący proces cho
dzenia na kompromis. Być może zresztą, nie
są to dwa zjawiska, lecz jedno.
Odpowiedź na pytanie: „Co to znaczy być
chrześcijaninem tu i teraz?”, aby nie być uni
kiem, musi stać się niewdzięczną próbą spoj
rzenia bez upiększeń na rzeczywistość i nie
które przykre i zawstydzające różnice w ga
tunku trudności bycia chrześcijaninem u nas
i gdzie indziej. Przykłady, jakimi się posłu
guję, będą przyziemne, prozaiczne, trywialne,
wzięte z codziennego życia, którego, jakie jest,
każdy na własnej skórze doświadcza; a jest
zgrzebne.
Do wczoraj nie brałam biurowego papieru do
maszyny, dzisiaj kilkanaście arkuszy wynios
łam w toTbie z zakupami. Dlaczego? Bo w tej
chwili jest mi już niezbędny, a nadal nie mo
gę go kupić. Nie bywa? Bywa. Ale „kaszka

błyskawiczna” z owocami dla najmłodszej có
reczki też tylko „bywa”. Czego mam szukać?
Papieru czy kaszki? Coś trzeba wybrać, bo nie
mogę poświęcić czasu na oba polowania.
Kaszkę muszę mieć, bo dziecko musi jeść. Pa
pier muszę mieć, bo trudno posłać do redakcji
artykuł napisany na drugiej stronie już raz
użytego papieru. Papier więc też muszę mieć...
A może nie muszę?
W kolejce po kaszkę pani przede mną pyta:
„Bierze pani Bebiko?” Nie biorę. „Oj, kocha
na, weźmie pani dla mnie? Ja wezmę dla pani
kaszkę, dobrze?, bo wie pani, mój mały jest
chory, nie mam go z kim zostawić, dziś upro
siłam sąsiadkę, bo w# mojej dzielnicy Bebiko
nie bywa, a dowiedziałam się, że tu co ponie
działek rzucają, ale w następny poniedziałek
to sąsiadka nie może, więc gdyby pani mi
wzięła...”. Wziąć? Nie wziąć? Ja dla niej Be
biko, ona dla mnie kaszkę, cudownie, obie bę
dziemy miały podwójną porcję (która i tak
wystarczy na krótko!). Tyle tylko, że któraś
z tych kobiet za nami w ogóle nie dostanie
Bebika, nie dostanie kaszki, bo ich zabraknie.
A może ona też ma chore dziecko i nikogo,
kto by z nim został? Wziąć? Nie wziąć?
Oto obrzydliwość pokus naszego „tu i teraz”.
Pod papier, kaszkę i Bebiko można podstawić
wiele innych, bynajmniej nie luksusowych
dóbr. Te jednak szczególnie dobitnie ilustrują
tragizm wyborów, jakich musimy dokonywać
co dzień, niemal co godzina. Chrześcijanin oglądany w obszarach innych „tu i teraz” nie
staje przed takimi dylematami. Nie jest zło
dziejem, więc wzięcie biurowego papieru w
ogóle nie przychodzi mu do głowy. Będzie po
trzebował, to kupi wracając do domu i straci
na to pięć minut. A kombinacji „Bebiko-kaszka” w ogóle nie pojmie. Jego pokusy są od
miennej natury, na ogół — rzekłabym — wy
tworniejsze.
Przykłady codziennego balansowania na gra
nicy tego, co jaszcze chrześcijaninowi wolno,
a czego już nie, można by mnożyć w nieskoń
czoność. Oskarżony: „Zlitujcie się, przecież
nie jestem złodziejem!” Oskarżyciel: „Ale już
jesteś trochę nieuczciwy”. Oskarżony: „Czyż
jestem oszustem?” Oskarżyciel: „Jeszcze nie,
ale już trochę krętaczem”. I tak idziemy przez
życie bawiąc się w oskarżonego i oskarżyciela,
idziemy z coraz mocniej skrzywionym kręgo
słupem. Bywamy co i rusz stawiani w sytua
cjach, z których każde wyjście jest niedobre,
każdy wybór niesłuszny, bo kogoś krzywdzą
19

cy, tym więcej, że dotyczy sfery najbardziej
podstawowych potrzeb.
Albo takie sprawy. Buduje się u nas, na przy
kład, domy, kina, teatry, budynki dla insty
tucji użyteczności publicznej bez podjazdów,
poręczy itp. udogodnień dla inwalidów i ich
wózków. Czy taki jest już w założeniu projekt
architekta-chrześoijanina? Czy może mu te
podjazdy i iftne udogodnienia dla ludzi niepeł
nosprawnych po prostu z projektu skreślono,
obojętne z jakich względów, ale z pewnością
z dużą dozą bezduszności i bezmyślności? A on
się zgodził, bo premia, bo układy, bo ,,i tak
nie warto się rzucać!”, bo ,,a cóż ja sam (je
den zwojuję!”
Idzie matka z maluchem do przychodni. Wdzie
ra się do gabinetu. Dlaczego się ,,wdziera”?
Bo na wizytę u dermatologa zapisy są tu na
trzy miesiące naprzód, a dziecko ma pupę ca
łą w jątrzących się rankach, na które nic nie
pomaga. Lekarka-chrześcijanka nie chce nawet
spojrzeć na nieszczęsny tyłek: ,,Proszę się za
pisać! Przyjęłam dziś 25 pacjentów, teraz będę
piła herbatę, proszę wyjść!”
Oto dolegliwość zagrożeń naszego „tu i teraz”.
Chrześcijaninowi żyjącemu w obszarach in
nych „tu i teraz” nic takiego się nie przyda
rzy. Architekt w zgodtzte ze swoim sumieniem
będzie budował dla ludzi, dla ich wygody i po
trzeb, bo tak go nauczono d tego wymaga od
niego szef. Lekarka przyjmie życzliwie nie za
pisanego pacjenta, bo nie jest jedynym derma
tologiem na kilkudziesięciotysięcznym osiedlu
i nie zmusza się jej do pracy ponad wytrzy
małość fizyczną i psychiczną.
Przykłady codziennego balansowania chrześci
jan na granicy wrażliwości sumienia i samoob
rony można by mnożyć w nieskończoność. I to
również są sprawy niezmiernie bolesne. I tu
również niepostrzeżenie może zostać naruszona
substancja stanowiąca o duchowym życiu
chrześcijanina. Nie wolno wątpić w dobrą wo
lę i pragnienie bycia chrześcijaninem więk
szości tych ludzi wynoszących z biur papier
do napisania artykułu czy wdających się w
kolejkowe kombinacje, by dać dziecku odpo
wiednie dla niego pożywienie; tych rezygnują
cych ze słusznych założeń projektowych, po to
by utrzymać się w kursie i utrzymać rodzinę;
tych, którzy zobojętnieniem na cierpienie bro
nią się przed krańcowym wyczerpaniem; tych
dziesiątków, setek, tysięcy ludzi postawionych
przed koniecznością wyboru. Oni to my, w na
szych codziennych uwikłaniach w takie, podob
ne, jeszcze inne i wszelkie możliwe i niemoż
liwe sytuacje. A przecież wszyscy uczciwie
chcemy być chrześcijanami.
„Skorupka wśród glinianych skorupek...” Jak
że łatwo o dyfuzję. Jest to proces samorzutny,
mimowolny, niezauważalny. Coś wnika w czło
wieka przez pory. Ludzie wokół nas tak a tak
robią, mówią, myślą, a właściwie jeszcze go
rzej: co innego mówią, co innego robią, a któż
wie, co myślą. Mówimy: wszyscy, bo tych in
nych prawie nie widać. Dlatego jest tak trud
no. I tak, powoli, nasiąkam obcą mi treścią.
„Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją
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formuje: Co robisz?” Nie może. Czy gliniana
skorupka może zapobiec przesączaniu się w
nią obcych treści? Tego nie wiem.
Czując się zagrożona, szukam schronienia, pod
trzymania nie tylko samym Słowem Bożym,
ale również żywym, ciepłym przykładem, obec
nością, która pomoże mojej słabości. Jest oczy
wiste, dokąd pójdę. Między ludzi, których
chrześcijaństwo nie ulega dla mnie wątpliwoś
ci, nad których postępowaniem nie muszę się
zastanawiać, czy słuszne. I tu dochodzę do
sprawy, która — aczkolwiek bynajmniej nie
nowa — w naszym obszarze „tu i teraz” na
brała chyba specjalnego znaczenia. Chodzi mi
0 to bardzo stare zagadnienie: czy bycie chrześ
cijaninem jest sprawą prywatną, czy publicz
ną?
Dla mnie czysto prywatną sprawą jest mój
stosunek, do Boga, sposób, w jaki się z Nim
porozumiewam, sposób, w jaki On robi mi
uwagi i przywołuje do porządku. *To, jak i
kiedy żałuję, za co i w jaki sposób pokutuję,
jest róWnież moją prywatną sprawą, i'.to, któ
re stronice mojej Biblii noszą ślady c ^ te ^ o
czytania.
Natomiast za sprawę publiczną uważam tę
stronę bycia chrześcijaninem, która jest nie
jako odbiciem, konsekwencją tego wszystkiego,
co dzieje się w sferze prywatnej. I nie chodzi
mi tu tylko o chodzenie do kościoła, branie
udziału w pracy kościelnej czy oficjalne przy
znawanie się do przynależności do świata wie
rzących. Za publiczną konsekwencję bycia
chrześcijaninem uważam również te dziesiąt
ki drobnych i nieefektownych przejawów, któ
re o tym świadczą, choć nie mają wyraźnego
stempelka: chrześcijanin. Uzewnętrznia się to
w sposobie życia, stosunku do ludzi, do przy
rody, do braci zwierząt, do własnych majęt
ności, własnego czasu, własnej rodziny.
Wiele tych drobnych spraw sprowadza się do
tego, że człowiek umie sobie powiedzieć „nie”:
potrafię opanować zły humor i nie okazać ni
komu swojej złości, ,nie kisząc jej przy tym
w sobie, ale przetwarzając na pogodny we
wnętrzny spokój; staram się poskromić wro
dzoną złośliwość i nie podszczypuję nią ludzi
udając przy tym, że to tylko takie żarciki;
tłumię pożądliwość w stosunku do rozdawa
nych ciuchów i nie zgarniam, co się da, dla
moich najbliższych; hamuję chęć zabłyśnięcia
w towarzystwie i nie puszczam w kurs plotki
smakowitej dla słuchających, bolesnej dla bo
haterów. I tak dalej.
Jest też cała rodzina spraw drobnych na „tak”.
Nie sądzę, by trzeba je wymieniać. Wszyscy
1 tak wiemy, o co chodzi. I wszystko to może
cechować nie tylko chrześcijanina, ale jego ce
chować m u s i . Jeśli nie cechuje, jest to jesz
cze jedno zagrożenie dla szukających podtrzy
mania.
Reasumując: być chrześcijaninem tu i teraz, w
naszej konkretnej rzeczywistości, oznacza dla
mnie nieustającą czujność, czuwanie nad swoi
mi odruchami, przestrzeganie wewnętrznej
dyscypliny, otwarcie na świat doznań i po
trzeb innych ludzi, wymaganie od siebie wię

cej, niż wydaje mi się, że mogę zrobić. Ozna
cza również bezwzględną walkę z tymi cecha
mi, których część wymieniłam powyżej. Więk
szość ludzi nie uważa, na przykład, cichych
złośliwości, plotkowania, drobnych zawiści itp.
za cechy stawiające chrześcijaństwo pod zna
kiem zapytania. Jako wyłącznie dyskwalifiku
jące chrześcijanina uznaje raczej te postawy
i zachowania, które wyraźnie występują prze
ciwko, zwłaszcza niektórym, przykazaniom
spisanym ,,na dwu kamiennych tablicach” (V
Mojż. 5:22). Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie krad
nij... Są to, po pierwsze, przestępstwa i prze
kroczenia pociągające za sobą spektakularne
konsekwencje, po wtóre takie, które zdarzają
się innym, nigdy — nam.
Dlaczego przypisuję tak duże znaczenie drob
nym sprawom, brzydkim małym grzeszkom
cieszącym się ogólną pobłażliwością? Bo one
kształtują wnętrze człowieka, są treścią wy
pełniającą mnie — glinianą skorupkę, która
wprawdzie nie może powiedzieć Stwórcy: ,,Co
robisz?”, jeśli chodzi o formę, jaką jej nadał,
ale może ze wszystkich sił starać się o przy
zwoitość tego, co ją napełnia.
W naszym obszarze „tu i teraz” dość rzadko
zdarza się obecnie konieczność uczynienia

wielkiego, dokumentującego chrześcijaństwo
gestu, wymagającego rzucenia wszystkiego na
jedną kartę i stawiającego w obliczu groźnych
zewnętrznych konsekwencji. Co chwila nato
miast narażani jesteśmy na miałkie pokusy,
groźne dla naszego wewnętrznego życia. Ta
sfera chrześcijaństwa, która jest sprawą pub
liczną, ukazuje jak w zwierciadle prywatne
oblicze chrześcijanina. Jeśli chcę dawać świa
dectwo, muszę nader krytycznie przyglądać się
sobie. „Czy nie wiecie, że Odrobina kwasu ca
ły zaczyn zakwasza?” (I (Kor. 5:6). Czy nie jest
tak, że jeden chrześcijanin, nie przywiązujący
wagi do tych pozornie niewielkich mankamen
tów swojej chrześcijańskiej urody, przynosi
szkodę całemu (zaczynowi.
Być chrześcijaninem tu ii teraz to starać się,
by chrześcijaństwo mimo pełnych kościołów1,
głośnych apeli, szlachetnych akcji, nie stało się
zbiorem samych dźwięków. Pewien mały chłop
czyk przyjechał ze wsi do miasta i poszedł
z wizytą do wujka-przyrodnika, który puścił
mu kasetę z nagraniem żabiego kumkania.
Chłopczyk słuchał przez chwilę, potem obejrzał
magnetofon, .zbadał przestrzeń pod stołem, sza
fą, fotelem i spytał: „Mamo, ale gdzie ta
żaba?”.

Teologiczne podstawy praw człowieka
Światowy Alians Kościołów Reformowanych podczas Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi, w roku 1970, wezwał
Kościoły członkowskie do zastanowienia się nad teologicznymi podstawami praw człowieka. W latach 1971—1975
wiele Kościołów — jedne oficjalnie, inne nieoficjalnie — jak również szereg specjalnych komisji i grup teolo
gów przedstawiło całą gamę opracowań, których przedmiotem były różne strony wspomnianego zagadnienia.
W celu zebrania rezultatów tej pracy i dokonania próby spójnego wyrażenia tego, co ewangelicy reformowa
ni myślą o prawach człowieka, Departament Teologiczny Aliansu na życzenie Komitetu Wykonawczego SAKR
zorganizował w lutym 1976 r. w Londynie naradę, w której uczestniczyło 26 teologów z sześciu kontynentów.
Poproszono ks. prof. Jurgena Moltmanna, aby w przygotowanym na tę naradę referacie omówił wnioski, jakie
wynikają z nadesłanego przez Kościoły członkowskie materiału. Na podstawie dyskusji nad tym referatem uczestnicy narady opracowali i przedstawili poniższe krótkie P odstaw y teologiczne.
Uczestnicy narady londyńskiej wyrażają ks. prof. Moltmannowi swe uznanie za twórczą myśl zawartą w refe
racie, który w formie załącznika towarzyszy niniejszemu opracowaniu. Oba te dokumenty należy traktować
jako wzajemnie się uzupełniające.
POD3TAWY TEOLOGICZNE
„Zadaniem teologii chrześcijańskiej nie jest powta
rzanie tego, co eksperci, prawnicy, parlamentarzyści
i dyplomaci tysiące razy przedstawiali już w Organi
zacji Narodów Zjednoczonych. Niemniej jednak nie
można uważać chrześcijańskiej teologii za zwolnioną
od dyskusji nad prawami człowieka i od walki o ich
stosowanie. Ponieważ człowiek został stworzony na
obraz Boga, ponieważ Bóg stał się człowiekiem dla
pojednania świata, ponieważ zbliża się Królestwo Bo
że jako wypełnienie historii, teologia chrześcijańska
ma obowiązek troszczyć się o człowieczeństwo osoby
ludzkiej, jak również o je j obecne prawa i obowiąz
ki”. (Zob. referat ks. prof. J.Moltmanna, s. 24),

1. Uznajemy, że chrześcijańska wiara wnosi w te
sprawy następującą podstawową myśl teologiczną:
prawa człowieka znajdują swe uzasadnienie w
Prawie Bożym, to znaczy w wymaganiach Boga
wobec ludzi.
Znaczy to, że w ostatecznym rozrachunku prawa
człowieka nie znajdują swego uzasadnienia w ludz
kiej naturze; nie zależą też od indywidualnych czy
zbiorowych osiągnięć, do których ludzie doszli w
toku historii. Są one odbiciem przymierza, jakiego
Bóg wiernie dochowuje swemu ludowi, oraz chwały
Boga, który miłością obdarza Kościół na świecie.
Żadna ludzka władza nie ma prawa odmawiać ani
odbierać komukolwiek ludzkich praw i godności.
Przymierze — potwierdzone przez Krzyż i Zmar-
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twych wstanie Jezusa Chrystusa oraz przez moc Du
cha Świętego zesłanego na wszelkie ciało — wyjaśnia,
dlaczego chrześcijanie wyrażają swą solidarność ze
wszystkimi, którzy m ają ludzkie oblicze, w szcze
gólności zaś wyrażają swą gotowość opowiedzenia się
po stronie tych, którzy zostali odarci z podstawowych
praw i swobód.
,' -. j j
2. Nasza wiara biblijna nakazuje nam traktować
życie ludzkie jako całość, obejmującą trzy wzaje
mnie dopełniające się podstawowe związki: męż
czyzny i kobiety, jednostki i społeczeństwa, życia
ludzkiego i środowiska (ekologia).
Stwierdzając, że nasze człowieczeństwo zostało stwo
rzone >rna obraz Boży”, uznajemy:
— jednakową godność i współzależność mężczyzn i
kobiet,
— jednakową wagę i współzależność praw jednostki
(wolność i godność) oraz praw społecznych (sprawie
dliwość we wspólnocie),
— jednakową godność i współzależność obecnego po
kolenia i pokoleń przyszłych w korzystaniu z przyrody.
Przymierze między Bogiem a ludzkością pociąga za
sobą naszą odpowiedzialność za postępowanie wobec
stworzenia. Ponadto uznajemy:
— jednakową wagę i współzależność „moich praw”
i „praw mojego bliźniego”,
— jednakowe znaczenie i współzależność ludzkich
praw i obowiązków.
3. Nasza wiara biblijna ostrzega nas, że walcząc
o realizację praw człowieka zetkniemy się z ni
szczycielskimi mocami.
Nie bez racji twierdzi się, że jedynym zjawiskiem
powszechnie dzisiaj związanym z prawami człowieka
jest ich powszechne łamanie. W świetle naszej b ib lij-;
nej wiary musimy przyznać, że „obraz Boży” (w czło
wieku) został na tej ziemi krańcowo wypaczony
i okaleczony.
Prawa człowieka naruszają nie tylko ci, którzy ich
nadużywają czy komuś ich odmawiają, lecz również
ci, którzy nimi się posługują w sposób stronniczy i
dowolny. Świadczy o tym demoniczna siła, z jaką
niektóre jednostki i grupy etniczne dążą do umoc
nienia swojej pozycji za cenę odebrania człowie
czeństwa innym jednostkom i grupom. Świadczy o
tym demoniczna siła, z jaką państwa tyranizują swo
ich obywateli i bezwzględnie podporządkowują sobie
inne państwa. Świadczy o tym demoniczna siła, z
jaką możni tego świata powiększają swe bogactwa
kosztem przyrody, zasobów naturalnych i ludzkiej
przyszłości.
Musimy przeto wyznać, że rozdwojenie ludzkiego
losu odbija się na realizacji praw człowieka, która
może się dokonywać zarówno w sposób niszczyciel
ski, jak i twórczy, demoniczny, jak i święty. Być
człowiekiem to znaczy żyć pod grozą grzechu, sza
tana i śmierci. Te niebezpieczeństwa zagrażają każ
demu, a prawa człowieka nikogo przed nimi nie
osłonią. Udręczeni, przerażeni, rozczarowani i zroz
paczeni ludzie wołają o ratunek.
4. Zdecydowanie wyznajemy, że Jezus Chrystus
ma moc wyzwalającą i potwierdzamy, że Kościół
sprawuje służbę pojednania i łaski.
Kościół, mimo że znalazł się w pułapce własnego
grzechu i rozczarowania, mimo że w zasadzie nie
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zdolny jest do stawienia czoła demonicznym siłom,
które spętały nasz grzeszny świat, otrzymał nakaz
świadczenia o wyzwalającej mocy Krzyża i Zmar
twychwstania Chrystusa. Teologia chrześcijańska,
której powołaniem jest rozwijanie tego punktu wi
dzenia, może przyczynić się do wzbogacenia teorii i
praktyki praw człowieka przez usługiwanie dziedzi
ctwem Kościoła, jakim jest Ewangelia w swej cha
rakterystycznej pełni: słowem pojednania i łaski!
W walce o prawa człowieka nie da się uniknąć
sprzeczności między różnymi grupami, zwłaszcza
między bogatymi i potężnymi a biednymi i bezsil
nymi. W Bożym dziele pojednania sprawiedliwość
i miłość zawsze przejawiają się w czynie. Temu wzo
rowi musi być wierne nasze posłannictwo pojedna
nia, mimo że nie może ono zapobiec tym sprzeczno
ściom. Pojednanie, jako słowo o Krzyżu, nie ozna
cza ani tuszowania konfliktów, ani neutralności. Nie
mniej jednak Ewangelia daje tę główną obietnicę, że
pomimo twardej walki i związanego z nią cierpie
nia osiągniemy ostateczny cel, którym jest wspólnota
ludzi pojednanych w jednej Bożej rodzinie.
Teologiczne twierdzenie, że prawa człowieka znajdują
swe uzasadnienie w Prawie Bożym, to znaczy w wy
maganiach Boga wobec ludzi, pozwala nam dostrzec
Bożą łaskę jako czynnik ostateczny, który przewyż
sza wszystkie nasze sukcesy i porażki. Ma to szcze
gólne znaczenie w odniesieniu do naszych walk o
prawa człowieka. Chroni nas bowiem przed rozpaczą
w obliczu przygnębiających i zniechęcających niepo
wodzeń, jakie nas spotykają na tym świecie, a zara
zem nie pozwala, aby nasza walka o prawa człowieka
wywołała w nas coś w rodzaju samousprawiedliwienia na podstawie uczynków, podczas gdy powinna
być dogłębną pokutą, bezinteresownym wsparciem
sprawiedliwości i wolności, odpowiedzią na doznane
usprawiedliwienie jedynie z Bożej łaski.
Poczucie tego „drogocennego pojednania” i „drogo
cennej łaski” tłumaczy udział Kościoła chrześcijań
skiego w dzisiejszej, toczonej na całym świecie wal
ce, m ającej na celu obronę i rozwijanie ludzkiej
godności oraz praw człowieka.
WNIOSKI PRAKTYCZNE
Wymienione wyżej P odstaw y teologiczn e, ja k również
twierdzenia zawarte w referacie ks. prof. Jurgena
Moltmanna nasuwają wiele praktycznych wniosków.
Niektóre z nich ks. Moltmann sformułował w postaci
czterech końcowych punktów. Inne zostały naszkico
wane poniżej.
Trzeba podkreślić, że poniższe R eguły muszą być
rozpatrywane w ścisłym związku z P odstaw am i te o 
logicznym i, na których się wspierają i — podobnie
jak one — zawierają jedynie pewne myśli przewod
nie, które mogą być pożyteczne przy wyborze właści
wych metod wprowadzania w życie praw człowieka
w różnych warunkach społecznych, kulturowych i po
litycznych.
1. Reguły życia wewnętrznego Kościołów
Z P odstaw teologicznych wynika, że we wspólnocie
chrześcijańskiej zawsze i wszędzie powinny być w
pełni szanowane i przestrzegane prawa i godność
wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet.

a) Zaleca się przeto, aby we wszystkich Kościo
łach członkowskich gruntownie zapoznano się z
przedstawionymi wyżej P odstaw am i teologicznym i,
a następnie włączono je do przyszłego programu
działania. Należy te P odstaw y porównać z miejsco
wymi warunkami, aby stwierdzić, czy trzeba zwrócić
specjalną uwagę na:
—
—
—
—
—

prawa
prawa
prawo
prawa
prawa

jednostek,
społeczeństwa jako całości,
do wolności religijnej,
związane ze środowiskiem naturalnym,
przyszłych pokoleń.

Poszczególne Kościoły mogłyby wziąć na siebie obo
wiązek zwrócenia się w odpowiedni sposób do swych
rządów, aby podjęły one pożądane działania.
b) Zaleca się Kościołom członkowskim, aby do pomo
cy włączyły tych członków wspólnoty, którzy dzięki
swej wiedzy, doświadczeniu czy zasobom, albo po
prostu ze względu na zainteresowanie tymi zagadnie
niami, mogliby przysłużyć się sprawie praw czło
wieka.
c) Ponieważ łamanie praw człowieka i niszczenie
więzi społecznych idą w parze, trzeba dążyć do pojed
nania między ludźmi, zdając sobie sprawę z tego, że
nie da się uniknąć ostrych starć i cierpienia, jeśli
chce się ujawnić, że ludzie są krzywdzeni i podda
wani są okrucieństwom. Proces pojednania rozpoczy
na się od całkowitego uznania godności innych ludzi
w Chrystusie.
d) A więc chrześcijańskie wspólnoty powinny usilnie
dążyć do tworzenia „odmiennego społeczesstwa”, w
którym będą przejawiały się cechy Królestwa Bożego,
a Idzie — zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo —
będą mogli osiągnąć pełnię swych możliwości. W ten
sposób Kościół stanie się dla świata znakiem prawdzi
wie ludzkiej egzystencji pod panowaniem Jezusa
Chrystusa.
e) Przez szczere poszanowanie godności i praw innych
chjnzetśoLajn Kościoły będą między sobą realizowały tę
współzależność, która ściśle należy do wizerunku no
wego stworzenia, gdzie przywrócony zostaje „obraz
Boży” (Kol. 3 :10—»LI).
2. Reguły zewnętrznej działalności Kościołów
Kościół jest częścią szerszej społeczności ludźkiej i
wyobraża sobą to, co wiara chrześcijańska uważa za
prawdziwe w odniesieniu do całej ludzkości. Dlatego
Kościół ma określone obowiązki wobec całego społe
czeństwa.
a) S p o ł e c z e ń s t w o

i kultura

Trzeba stwierdzić, że łamanie praw człowieka (bądź
to metodami brutalnymi, bądź w sposób bardziej
wyrafinowany) ma swe głębsze przyczyny, a samo
zjawisko raczej się potęguje niż zanika. Główną tego
przyczyną jest dążenie do panowania jednych nad
drugimi, zazwyczaj wyjaśniane, a nierzadko „uspra
wiedliwiane” względami ideologii, religii, rasy a na
wet płci, bo przecież w większości społeczeństw ko
biety są w o wiele gorszym położeniu niż mężczyźni.
Biorąc pod uwagę fakt, że ofiary mają zwykle n a j
mniejsze możliwości wypowiedzenia się, Kościoły

mogłyby czynnie uczestniczyć w badaniach nad tego
rodzaju problemami.
Jeśli uznaje się, że ludzkość została stworzona „na
obraz Boży”, wolność sumienia i praktyk religijnych
ma podstawowe znaczenie, a Kościół chrześcijański
musi domagać sę tej wolności dla wszystkich. Koś
ciół pragnie takiej wolności także dla samego siebie
— nie po to, aby egoistycznie gromadzić przywileje,
lecz po to, aby móc służyć społeczeństwu, którego jest
cząstką. Chrześcijanie, którzy korzystają ze względnej
wolności, wyrażą swoją solidarność z cierpiącymi ucisk przez przyjęcie na siebie tej służby społeczeń
stwu (por. ostatni rozdział referatu ks. prof. J . Moltmanna).
Z woli Boga wspólnota mężczyzny i kobiety tworzy
pełnię człowieczeństwa i w szczególny sposób od
zwierciedla „obraz Boży”. Jednakże z powodów reli
gijnych, prawnych, edukacyjnych i innych kobiety
znajdują się »często w położeniu o wiele gorszym
niż ich męscy partnerzy. W celu wyplenienia zjawi
ska dyskryminacji kobiet w Kościele i społeczeństwie
Kościoły powinny przyjąć konkretny program badań
i postępowania. Zróżnicowanie kulturowe zazwyczaj nie ma wpływu
na prawa człowieka, ale zagrożenie dla nich stanowi
imperializm kulturalny i nadużywanie tradycji kul
turalnych. Żadna kultura nie może być wzorcem dla
innych, a wszystkie one podlegają osądowi Słowa
Bożego, jeśli obrażają godność człowieka.
b) P a ń s t w o
Trzeba stwierdzić, że żaden ludzki system polityczny
nie jest doskonały. Każdy więc musi być nieustannie
sprawdzany z punktu widzenia tych zjawisk, jakie
wywoływał i wywołuje, oraz tych, którym jest prze
ciwny i które neguje. Ponieważ wszystkie prawa
człowieka są z sobą związane i podlegają nieustan
nemu rozwojowi historycznemu, wszystkie odpowie
dzialne za wprowadzanie ich w życie zbiorowości,
instytucje, a także Kościoły — jeżeli je łamią lub
negują
powinny być osądzone w ten sam sposób.
Tworzonym przez ludzi systemom stale zagraża nie
bezpieczeństwo, że będą trwały w nieskończoność
i same dla siebie, a więc staną się bożyszczami w
pełni biblijnym znaczeniu tego słowa.
Trzeba podkreślić, że w tradycji ewangelicko-refor
mowanej zastrzega się prawo, a nawet obowiązek,
stawiania oporu, gdy ludzkie władze naruszają cele,
dla których zostały powołane (por. odpowiednie frag
menty referatu ks. prof. J . Mołtmanna). Chrześcijań
ska wspólnota musi być gotowa wywołać zgorszenie
władz wsparciem, jakiego udziela bezradnym i wyzu
tym z praw. Opór chrześcijan, stawiany władzom sto
sującym ucisk, znajduje uzasadnienie w ofierze, jaką
Chrystus złożył ze swego życia dla odkupienia świa
ta (Flp. 2). W taki to właśnie sposób wyraża się mi
łość do bliźniego, a nie samouwielbienie. Nasze na
śladowanie Chrystusa może przyjmować różne formy,
zależnie od sytuacji:
— czynny opór w słusznej sprawie,
— bierny opór i obywatelskie nieposłuszeństwo,
— cierpienie i milczący opór,
— męczeństwo,
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c) S t o s u n k i m i ę d z y n a r o d o w e
Wydaje się, że w ślad za istniejącymi P aktam i Praw
C złow ieka z 1966 r. należałoby przyjąć dalsze pakty
praw człowieka, pakty dotyczące praw środowiska
naturalnego. Przedmiotem ich zainteresowania po
winno się stać odpowiedzialne wykorzystywanie zie
mi, przyrody i naturalnych zasobów, ustalenie wła
ściwych granic rozwoju zakładów przemysłowych itd.
Zaleta takich paktów polegałaby na tym, że stałej
krytyce poddawałyby one niesprawiedliwe stosunki.
Powinno się też zwrócić uwagę na prawa należne
przyszłym pokoleniom, ponieważ zwykle myślimy je 
dynie o tym, jak zaspokoić bieżące potrzeby i nie obchodizą nas ci, którzy będą żyli po nas.
Kościoły powinny też uświadomić sobie, jak bardzo
na świecie rozpowszechniło się stosowanie przemocy
i jak wielki nastąpił rozwój niszczycielskich broni.
Nie wolno zapominać, że „chociaż po II wojnie świa
towej nie doszło jeszcze do bezpośredniego starcia
militarnego między supermocarstwami, to jednak
można doliczyć się jakichś stu wojen, w których
śmierć poniosło ponad milion ludzi w około sześćdzie
sięciu krajach” (P roblem y zb rojeń , V Zgromadzenie
ŚRK, 1975).

W związku z tymi wydarzeniami nasuwają się po
ważne wątpliwości co do zbyt pochopnych stwierdzeń
na temat stosowania przemocy w tak zwanych spra
wiedliwych lub niesprawiedliwych celach. Bezkarne
posługiwanie się siłą i unicestwianie ludzkiego życia
pod pozorami legalności nie jest niczym innym jak
gwałtem zadanym istotom stworzonym na obraz Bo
ży i przeznaczonym do życia w wolności dzięki Jego
łasce.
WNIOSEK
Zadania przed nami zarysowane są tak ogromne, że
wielu byłoby skłonnych przed nimi się cofnąć, ale
właśnie wbrew temu trzeba je podjąć, i to z nadzieją.
Obowiązek zmierzenia się z nimi został bowiem na
łożony przez Boga. Nie są to więc żadne kpiny —
chodzi o zadania, które da się wypełnić! Żaden Ko
ściół, żaden chrześcijanin, żaden pojedynczy człowiek
nie jest bezradny, każdy bowiem został przez Boga
wyposażony w odpowiednie środki: „to, co u świata
słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne”
(I Kor.l:27—29).

KS. JÜRGEN MOLTMANN

Chrześcijańska deklaracja praw człowieka
I
PRAWA CZŁOWIEKA A ZADANIA
KOŚCIOŁA I TEOLOGII
Świadomość podstawowych praw i obowiązków czło
wieka pojawiła się równocześnie w wielu rejonach
świata wraz z wykształtowaniem się poczucia czło
wieczeństwa osoby ludzkiej. Nie jest to pojęcie wy
łącznie europejskie czy chrześcijańskie, aczkolwiek w
okresie Oświecenia prawa człowieka zostały włączone
— nie bez wpływu chrześcijaństwa — do powstają
cych w Europie i Ameryce Północnej konstytucji i
w ten sposób zyskały powszechne znaczenie polity
czne. Dzisiaj z kolei narody Trzeciego Świata swoją
walką o wolność i samostanowienie zmuszają ludzi
i państwa do niezwłocznego uznania i stosowania
podstawowych praw człowieka.
Zasady praw człowieka, uznawane obecnie przez Na
rody Zjednoczone za obowiązujące (mimo że nie zo
stały one ratyfikowane przez wszystkie państwa
członkowskie), znajdujemy w D eklaracji Praw Czło
w iek a , uchwalonej w 1948 r., oraz w P aktach Praw
C złow ieka (P akt Praw G ospodarczych, S połecznych i
Kulturalnych, P akt Praw O byw atelskich i P olitycz
nych, F aku ltatyw ny P rotokół do P aktu Praw O by
w atelskich i Politycznych), uchwalonych w 1966 r.*
Musimy być jednakże świadomi faktu, że z powodu
odmiennych dziejów politycznych, ekonomicznych i
społecznych poszczególne narody akcentowały i usiło
wały realizować jedynie niektóre prawa czowieka.
Na przykład państwa położone nad północnym Atlan
tykiem, pod wpływem nieszczęść wywołanych rzą
dami faszystowskich dykiatur, formułowały indywi
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dualne prawa człowieka przeciwstawiając je państwu
i społeczeństwu. Państwa socjalistyczne, walcząc z
kapitalizmem i panowaniem klasowym, dawały pier
wszeństwo prawom społecznym. Narody Trzeciego
Świata domagają się zaś prawa do ekonomicznego,
społecznego i politycznego samostanowienia. A za
tem, praw człowieka nie można rozpatrywać jako
idei abstrakcyjnych, lecz na tle konkretnych, zróż
nicowanych dziejów, obejmujących dawne cierpienia
i obecną walkę o wyzwolenie ludzi, narodów i
państw.
Zadaniem teologii chrześcijańskiej nie jest powtarza
nie tego, co eksperci, prawnicy, parlamentarzyści i
dyplomaci tysiące razy przedstawiali już w Organi
zacji Narodów Zjednoczonych. Niemniej jednak nie
można uważać chrześcijańskiej teologii za zwolnioną
od dyskusji nad prawami człowieka i od walki o ich
stosowanie. Ponieważ człowiek został stworzony na
obraz Boga, ponieważ Bóg stał się człowiekiem dla
pojednania świata, ponieważ zbliża się Królestwo Bo
że jako wypełnienie historii, teologia chrześcijańska
ma obowiązek troszczyć się o człowieczeństwo osoby
ludzkiej, jak również o je j obecne prawa i obowiązki.
Właściwe zadanie chrześcijańskiej teologii w tym
zakresie polega na uzasadnieniu podstawowych praw
człowieka Prawem Bożym, czyli wymaganiami Boga
wobec człowieka, jego godności, wspólnoty, panowa
nia nad ziemią i jego przyszłości. Wiara chrześcijań
ska powinna o wiele bardziej bronić godności czło
wieka w jego życiu z Bogiem i dla Boga niż praw
i obowiązków człowieka.
* Patrz na ten temat artykuł Wandy Falkowskiej w nr 4/88
„Jednoty” (red.).

Kościół chrześcijański, zbory i organizacje ekumeni
czne mają wyraźne obowiązki i zadania w zakresie
tego, co dotyczy uznawania, programowania d stoso
wania praw człowieka. Ponieważ nie są uważane ani
za prywatne organizacje, ani za instytucje związane
z wykonywaniem władzy, a prowadzą życie i dzia
łalność publiczną, można się spodziewać, że będą w
mniejszym stopniu obciążone osobistym wyrachowa
niem i mniej napiętnowane uprzedzeniami niż inne
instytucje, i z tego względu łatwiej im będzie w al
czyć o prawa człowieka. Oto dlaczego można się po
nich spodziewać krytycznego podejścia zarówno do
samych siebie, jak d do egoizmu narodów, państw,
klas d ras, w obrębie których istnieją. Można przeto
oczekiwać, że okażą ludzką solidarność ze wszystkimi,
którzy mają ludzkie oblicze, szczególnie zaś, że będą
gotowe stanąć w obronie tych, których odarto z
podstawowych praw i swobód.

II
BOŻE WYMAGANIA WOBEC LUDZI
Teologia chrzęścijaństka na podstawie biblijnego świa
dectwa zajmuje się dziejami związków między Bo
giem a ludźmi. Dzieje te mówią o wyzwoleniu i od
kupieniu człowieka z grzesznej bezbożności i nieludz
kich postaw, a więc także o spełnieniu jego pierwot
nego przeznaczenia, zawierającego się w tym, że
stworzony został na obraz Boga.
Zgodnie ze Starym Testamentem chrześcijańska teo
logia zajm uje się wyzwoleniem Izraela z niewoli egi
pskiej, przymierzem wyzwalającego Boga z wyzwo
loną wspólnotą oraz prawami i obowiązkami ludu
Bożego zawartymi w przymierzu wolności. Wyzwo
lenie, przymierze i Boże wymagania (Prawo) sta
nowią kwintesencję świadectwa biblijnego w Starym
Testamencie i w tej właśnie kolejności tam występu
ją. M ają one znaczenie podstawowej zasady dla
Izraela, w szczególności zaś dla chrześcijaństwa, ale
mogą służyć za wzorzec także wszystkim ludziom
oraz narodom. Prawa człowieka do życia w wolności,
we wspólnocie, do panowania nad ziemią i do pomy
ślnej przyszłości są nieodłączną częścią składową Bo
żych wymagań wobec ludzi i całego stworzenia; to
one składają się na niezbywalną godność ludzi żyją
cych w przymierzu z Bogiem.
Zgodnie z Nowym Testamentem chrześcijańska teolo
gia zajmuje się wyzwoleniem człowieka od grzechu,
Zakonu i śmierci, a to dzięki przyjściu na świat,
ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystu
sa. Pod panowaniem ukrzyżowanego Syna Człowie
czego przerwane zostaje błędne koło zła, „które musi
rodzić coraz większe zło”, i objawia się wolność dzie
ci Bożych. Wyzwolenie przez zastępczą śmierć Chry
stusa, Nowe Przymierze w Jego krwi oraz nowe
prawa i obowiązki wspólnoty, obejm ującej bez róż
nicy „niewolników i wolnych, Żydów i Greków, męż
czyzn i kobiety” (Gal. 3:28), stanowią kwintesencję
świadectwa biblijnego w Nowym Testamencie. Chry
stus, który przyszedł na świat, złożył swe życie w
ofierze i zmartwychwstał, jest „widzialnym obrazem
Boga niewidzialnego”, dlatego ludzie przez wspólnotę
z Nim stają się Jego braćmi i siostrami i wkracza

ją na drogę wypełniania swego człowieczego przezna
czenia jako obraz Boga na tym świecie. W tym kryje
się Jego łaska i ich godność.
Teologia chrześcijańska zajm ując się — zgodnie z
biblijnym świadectwem — wyzwoleniem, przymierzem
i Bożym Prawem, odkrywa jednocześnie dzisiejsze zna
czenie wolności, przymierza i praw ludzkich, ujaw 
niając w ten sposób cierpienie ludzi związane z ich
obecnym wewnętrznym i zewnętrznym zniewoleniem
i powodując walkę o wyzwolenie, o życie godne, o
przestrzeganie praw i obowiązków społeczności z
Bogiem. W świecie, który jeszcze nie jest Królestwem
Bożym, chrześcijanie nie mogą pozostawić żadnej dzie
dziny życia bez świadectwa o wyzwoleniu przez Bo
ga, o Bożym przymierzu i o ludzkiej godności. Kon
sekwencją biblijnego świadectwa o wyzwoleniu, przy
mierzu i Bożym Prawie jest odpowiednie do tego
postępowanie chrześcijan i odpowiednia teologia.
Szczególne doświadczenie Boga, jakie jest udziałem
Izraela i chrześcijaństwa, wyraża uniwersalną zasadę:
że Bóg, który ich wyzwala i zbawia, jest Stwórcą
wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy. Dlatego człowiek
przeżywa i spełnia swoje właściwe przeznaczenie w
związku z wyzwoleńczą i zbawczą działalnością Boga.
Wymagania Boga wobec człowieka sprowadzają się
do tego, że człowiek ma być „obrazem Bożym”, bo ta
kie jest jego przeznaczenie. Prawo człowieka do ży
cia, wolności, wspólnoty i samostanowienia jest odbi
ciem wymagań Boga wobec człowieka, ponieważ ma
on spełnić swe przeznaczenie i być „obrazem Bo
żym” we wszystkich swych powiązaniach — jako czło
wiek z człowiekiem i jako stworzenie ze światem
stworzonym.
Szczególne doświadczenia z Bogiem, jakie stały się
udziałem Izraela i chrześcijaństwa, wskazują na cel
ostateczny, ten mianowicie, że Bóg, który ich wy
zwala i zbawia, dopełni historii świata, a w swoim
Królestwie wykona do końca swoją wolę wobec
stworzenia. A więc wyzwolenie i odkupienie, doko
nane przez Boga w ciągu dziejów, ujawnia prawdzi
wą przyszłość człowieka. Być „obrazem Bożym” — oto
prawdziwa przyszłość człowieka. We wszystkich swych
powiązaniach — w stosunkach z ludźmi i ze świa
tem stworzonym — człowiek ma więc „prawo” do po
myślnej przyszłości. Prawa człowieka są odbiciem wy
magań, jakie wobec człowieka ma Bóg, który nadcho
dzi, i odbiciem Jego przyszłości.
Wymagania Boga wobec człowieka można było i mo
żna nadal rozpoznawać w konkretnych wydarzeniach,
w wyzwoleniu człowieka, w jego przymierzu z Bo
giem, w prawach i obowiązkach nierozerwalnie zwią
zanych z jego wolnością. Jeżeli człowiek jest przez
naczony na to, aby był „obrazem Boga”, znaczy to,
że Bóg ma niepodzielne prawo do niego, a on sam
nosi w sobie niezbywalną godność.
III
PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA
Przez podstawowe prawa człowieka rozumiemy te
prawa i obowiązki, które ze swej natury należą do
istoty człowieczeństwa. Jeśli bowiem człowiek ich się
nie domaga i w pełni z nich nie korzysta, nie może
spełnić sweigo przeznaczenia 'i być „obrazem Boga”.
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W całym bogactwie swego życia, we wszystkich jego
uwarunkowaniach — ekonomicznych, społecznych, po
litycznych i osobistych — przeznaczeniem człowieka
jest żyć w „Bożej obecności”, reagować na Słowo
Boże i z poczuciem odpowiedzialności traktować swe
zadania wobec świata wynikające z faktu noszenia
w sobie „obrazu Boga”. Człowiek jest osobą w oczach
Boga, a więc może działać w Jego imieniu i jest
przed Nim odpowiedzialny. Wynika z tego, że prawa
i obowiązki człowieka są niezbywalne i niepodzielne.
Ekonomia, społeczeństwo i państwo muszą szanować
tę godność i odpowiedzialność człowieka, albowiem
jego rola jako osoby wyposażonej w prawa i obo
wiązki jest pierwotna w stosunku do ustroju spo
łecznego i władzy. Poszanowanie wolności sumienia
jest fundamentem wolnego społeczeństwa. Nierzadko
w mitologicznych opowiadaniach i w ideologiach po
litycznych jedynie król jest określany jako „obraz
Boga”. „Cieniem Boga” jest książę,- a „cieniem księ
cia” jest naród (Z w ierciadło książąt, tekst babiloński).
Jedynie władca może występować w roli pośrednika
między bóstwami a ludem. B iblijne pojęcie „obrazu
Bożego” w człowieku zawiera w sobie zasadniczą
krytykę ubóstwienia władców i ideologii władzy abso
lutnej. Nie król, lecz każdy człowiek jest pośredni
kiem między Bogiem a ludźmi. Władza istnieje dla
człowieka, a nie człowiek dla władzy.
Z tego wynika, że każda władza, jaką ludzie spra
wują nad ludźmi, powinna dążyć do demokracji. Rzą
dzący i rządzeni muszą być jednakowo traktowani
jako ludzie. To zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy
wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Konsty
tucja (przymierze) powinna gwarantować podstawo
we prawa człowieka, ponieważ należą się one obywa
telowi w sposób oczywisty. Powinna także ustana
wiać wzajemne związki między rządzącymi i rządzo
nymi. Tylko na gruncie równości wobec prawa moż
na mówić o ludzkiej tożsamości rządzących i rządzo
nych. Prawa i obowiązki człowieka zawarte w poję
ciu „obrazu Bożego” są przestrzegane wówczas, gdy
polityczna wola ludzi nabiera kształtu demokratycz
nego w stałym, otwartym i nie kończącym się pro
cesie. Kontrola nad sprawowaniem rządów, wyko
nywana za pośrednictwem podziału władzy i ogra
niczenia czasu je j sprawowania, oraz szerokie mo
żliwości samorządu i udziału ludności w podejmo
waniu decyzji — są historycznie rozwiniętymi środ
kami zapewniającymi poszanowanie „obrazu Bożego”,
którego człowiek jest nosicielem.
Skoro prawa człowieka są pochodną wymagań Boga
wobec człowieka, a swobody człowieka pochodną wy
zwolenia dokonanego przez Boga, trzeba określić
podstawowe obowiązki człowieka, bez których prawa
i swobody nie mogą istnieć. Prawa i swobody* same
w sobie nic nie znaczą. Jak określenie praw i god
ności osoby ludzkiej wobec państwa jest czynnikiem
decydującym o ograniczeniu i kontrolowaniu władzy
oraz o uczestnictwie w je j wykonywaniu, tak zwra
canie uwagi na odpowiadające tym prawom obo
wiązki, jakie człowiek powinien wykonywać wobec
innych, jest czynnikiem o równie wielkim znacze
niu. Wymieńmy tutaj to, co nas specjalnie interesuje
w związku z tematem naszych rozważań, mianowicie:
prawo stawiania oporu i obowiązek stawiania opo

26

ru władzom niepraworządnym, bezprawnym i nie
ludzkim — po to, aby bronić praw bliźniego.
Z pism wyznaniowych Kościoła reformowanego wy
nika, że posłuszeństwo należy się władzy o tyle,
„o ile nie nakazuje ona niczego, co byłoby przeciwko
Bogu” (Zwingli: 67 arty ku łów ; art. 38). „Dlatego
wszystkie je j prawa powinny być dostosowane do
woli Bożej...” (art. 39). „Jeśli jednak postępuje nie
wiernie, z pominięciem zasad Chrystusowych, wów
czas — zgodnie z wolą Bożą — można ją odwołać”
(art. 42). Z Bożego przymierza wolności wynika obo
wiązek „ratowania życia niewinnych, stawiania oporu
tyrańskim rządom, wspierania uciśnionych” (K on fesja
sz ko cka z r. 1560; art. 14).
Tylko wtedy można przestrzegać praw, które zapew
niają wolność jednostki, jeśli równocześnie uznaje
się obowiązek wyzwolenia ludzi, którzy tych praw
są pozbawieni. Chrześcijańska miłość nakazuje po
szanowanie praw bliźniego.
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Człowiek jest nosicielem „obrazu Bożego” tylko we
wspólnocie z innymi ludźmi (I Mojż. 1:28). W Europie
i Ameryce Północnej sprawa wolnośoi traktowana
jest jednostronnie, ponieważ eksponuje sdę tam oso
biste prawa człowieka i przeciwstawia je ekonomicz
nym, społecznym i politycznym instytucjom, sprawu
jącym władzę. Błąd liberalizmu polega na tym, że
nie dostrzega on społecznej strony wolnośoi, a z kolei
indywidualizm prowadzi do tego, że pomija się świa
domość społeczną, właściwą ludzkiej osobowości. Jed 
nostka będzie pozostawać w zgodzie ze swym prze
znaczeniem jako „obraz Boży” tylko wówczas, gdy
żyć będzie we wspólnocie ludzi, razem z nimi i dla
nich, a nie wbrew nim czy niezależnie od nich.
Człowiek może działać w imię Boga i być przed
Nim odpowiedzialny tylko wówczas, gdy jest zwią
zany ze wspólnotą i żyje w zgodzie z innymi ludźmi.
Wynika z tego, że prawa i obowiązki społeczne
wspólnoty ludzkiej są tak samo niezbywalne i nie
podzielne, jak prawa i obowiązki jednostki ludzkiej.
Jednostka musi liczyć się z godnością całej wspólnoty
w zakresie ekonomii, społeczeństwa i państwa, tak
jak ekonomia, społeczeństwo i państwo muszą brać
pod uwagę godność i odpowiedzialność jednostki. Z
faktu przybierania przez władzę demokratycznej for
my rządzenia nie wynika, że każda jednostka jest wy
posażona w nieograniczoną władzę nad sobą. Po
dobnie jak „obraz Boży” przejawia się (wg I Mojż.
1:27) we wspólnocie męża i żony, tak też w szerszych
układach społecznych pojawia się on tylko tam, gdzie
ludzie żyją w prawdziwej wspólnocie. Tak więc, pra
wo człowieka do życia, wolności i samostanowienia
zawsze idzie w parze z wymaganiami społeczeństwa
wobec jednostki. Z reguły prawa jednostki nie mają
pierwszeństwa przed prawami społeczeństwa, d od
wrotnie — prawa społeczeństwa nie mają pierwszeń
stwa przed prawami jednostki. Jedne i drugie wa
runkują się wzajemnie z samej swej istoty, podobnie
jak wzajemnie się warunkuje świadomość społeczna
i jednostkowa człowieka.
Prawa jednostki stają się rzeczywistością jedynie w
sprawiedliwym społeczeństwie, a sprawiedliwe spo
łeczeństwo rozwija się tylko tam, gdzie przestrzegane
są prawa jednostki. Wolność jednostki kształtuje się

tylko w społeczeństwie wolnym, a wolne społeczeń
stwo kształtuje się tam, gdzie jest przestrzegana wol
ność jednoistki. Wyzwolenie człowieka dokonuje się w
perspektywie wspólnoty, a każda wspólnota wtedy
jest ludzka, gdy cieszy się wolnością.
Poszczególne społeczeństwa i państwa ponoszą odpo
wiedzialność za panujące w nich prawa i obowiązki
— nie tylko wobec ludzi tam żyjących, lecz również
wobec ludzkości. A zatem, prawa człowieka pociągają
za sobą wymagania ludzkości wobec poszczególnych
społeczeństw i jednostek. Sikoro poszczególne insty
tucje polityczne i społeczne są zobowiązane przez swe
konstytucje do przestrzegania ludzkich praw swych
obywateli, muszą być również zobowiązane do prze
strzegania praw ludzkości. Egoizm zbiorowy tak sa
mo zagraża prawom człowieka, jak egoizm jednostko
wy. Nie wystarczy, aby społeczeństwo lub państwo
przestrzegało praw człowieka jedynie wobec własnych
obywateli; staje się ono wiarygodne dopiero wtedy,
gdy ich przestrzega — i to w tym samym stopniu —
również wobec innych narodów i ludzi.
Prawa człowieka są niepodzielne. Nie mogą stanowić
przywileju. Dlatego polityka zagraniczna państwa
wtedy staje się wiarygodna, gdy jest uprawiana jako
światowa polityka wewnętrzna. Międzynarodowa so
lidarność w dążeniu do przezwyciężenia głodu na
świecie i kryzysów militarnych ma więc, na mocy
praw ludzkości, pierwszeństwo przed lojalnością wo
bec własnego narodu, klasy, rasy czy kraju. Poszcze
gólne społeczeństwa i państwa m ają swe ludzkie
obowiązki wynikające z prawa całej ludzkości do ży
cia, wolności i życia we wspólnocie. Prawa człowieka
kierują więc nasze oczy ku powszechnej wspólnocie
ludzkiej, bo tylko w niej mogą się stać rzeczywi
stością.
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Po opisie stworzenia człowieka „na obraz Boży”, B i
blia dodaje (I Mojż. 1:28 n.), że Bóg błogosławił czło
wieka, kazał mu się rozmnażać i władać całą pozaludziką częścią stworzenia. Ludzkie władanie ziemią
musi być zgodne z wolą i przykazaniami Stwórcy,
który miłuje swój świat stworzony. Człowiek ma
uprawiać ziemię, strzec je j (I Mojż. 2:15) i w tym
znajdować radość. Tylko wówczas człowiek wypełnia
swe zadanie jako „obraz Boży”, gdy jego władanie
ziemią jest zgodne z wszystko ogarniającym panowa
niem Stwórcy. Gospodarka rabunkowa, bezwzględna
eksploatacja i niszczenie przyrody — to zaprzeczenie
praw i godności człowieka. Władanie ziemią oznacza
jednocześnie rodzaj wspólnoty między człowiekiem
a ziemią 1 jest uzasadnione tylko wtedy, gdy człowiek
współpracuje z otoczeniem, ma z nim poczucie wspól
noty i dąży do ożywiającej symbiozy ludzkiego spo
łeczeństwa ze środowiskiem naturalnym, Prawo czło
wieka do władania resztą stworzenia musi być zrów
noważone poszanowaniem praw tej reszty.
Z danego człowiekowi prawa do władania ziemią
wynika, że każdy człowiek i wszyscy ludzie mają
podstawowe prawa ekonomiczne: prawo do sprawie
dliwego udziału w życiu, w wyżywieniu, mieszkaniu
i osobistej własności. Należy uznać, że koncentracja
artykułów spożywczych i środków produkcji w rę

kach niewielu ludzi jest wypaczeniem i zwyrodnie
niem „obrazu Bożego” w człowieku, jest rzeczą nie
godną człowieka i sprzeczną z Bożymi wobec niego
wymaganiami. W naszym podzielonym i rozdartym
świecie szerokie kręgi ludności są pozbawione
podstawowych praw ekonomicznych, całe narody
i warstwy społeczne żyją w nędzy, ludzie umie
rają z głodu w wyniku politycznego i ekonomi
cznego imperializmu, a to wszystko stanowi gwałt
zadany „obrazowi Boga” w człowieku i wyma
ganiom Boga wobec każdego z osobna i wszy
stkich razem. Jeżeli podstawowe prawa ekonomiczne
do życia, wyżywienia, pracy i mieszkania nie są
wprowadzane w życie, to ani prawa indywidualne,
ani prawa społeczne człowieka nie mogą się stać
rzeczy wiistością.
Z prawa człowieka do władania ziemią wynikają ró
wnież wymagania ziemi wobec człowieka, a więc pod
stawowe prawa ekonomiczne pociągają za sobą pod
stawowe obowiązki ekologiczne. Nie można dowolnie
rozszerzać listy podstawowych praw ekonomicznych
po to, by zaspokoić ciągle rosnące potrzeby, ponieważ
ograniczone możliwości ekologiczne nie pozwalają na
nieustanny wzrost ekonomiczny. Walki o przeżycie i
0 panowanie nad światem nie mogą ludzie prowadzić
kosztem przyrody, ponieważ wywołają „śmierć eko
logiczną”, która położy kres życiu całej ludzkości.
Wypada więc prawa ekonomiczne człowieka zestroić
z podstawowymi możliwościami Kosmosu, aby ludz
kość przeżyła w naturalnym środowisku. Nie da się
już tych praw osiągać przez niekontrolowany wzrost
ekonomiczny, lecz tylko przez rozwój sprawiedli
wości ekonomicznej, wyznaczony „granicą wzrostu”.
Trzeba będzie tak pokierować sprawiedliwością ekonomiozną, aby przez odpowiednie wykorzystanie i roz
dzielanie artykułów spożywczych, zasobów natural
nych d środków produkcji przemysłowej utrzymać
życie i koegzystencję ludzi i narodów. Tylko taką
drogą można dojść do równowagi ekologicznej, która
pozwoli na przeżycie i na koegzystencję z resztą
stworzenia. Dzisiaj ekonomiczna i ekologiczna spra
wiedliwość są wzajemnie uwarunkowane i dlatego
można je realizować tylko równocześnie.
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Człowiek we wszystkich swoich powiązaniach — we
współżyciu z ludźmi i z pozaludzką częścią stworze
nia — ma prawo, jako „obraz Boży”, do samostano
wienia i do odpowiedzialności za swoją przyszłość.
Prawdziwa jego przyszłość polega na spełnieniu jego
przeznaczenia w chlubnym związku z Bogiem, z in
nymi ludźmi i z całym stworzeniem. Mimo że w
dziejach ludzkości Królestwo chwały jeszcze się nie
zrealizowało, -człowiek zachowuje swą godność, do
której został stworzony, otwierając się ku przyszłości
1 biorąc w swe ręce odpowiedzialność za dzień dzi
siejszy w perspektywie tej przyszłości. Ponieważ
człowiek został obdarzony „obywatelstwem Królestwa
Bożego”, ma zarówno prawo do tej rzeczywistości,
jak i równoczesny obowiązek kształtowania życia w
dniu dzisiejszym.
Człowiek może czynić użytek ze swego prawa do
przyszłości i odpowiedzialności za dzień dzisiejszy pod
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warunkiem, że jest wolny w podejmowaniu odpowie
dzialności i stanowieniu o sobie. Samostanowienie i
odpowiedzialność za dzień dzisiejszy w perspektywie
przyszłości odnoszą się: 1) do człowieka we wszyst
kich jego powiązaniach, 2) do człowieka we wspólno
cie z innymi ludźmi, 3) do człowieka we wspólnocie
z całą resztą stworzenia. Na tym polega doniosłość
podstawowych osobistych, społecznych, ekonomicz
nych oraz ekologicznych praw i obowiązków człowie
ka. Nie ma praw człowieka w teraźniejszości bez pra
wa do samostanowienia, . bez osobistej odpowiedzial
ności w perspektywie przyszłości, ponieważ życie osobiste, zbiorowe, ekonomiczne i ekologiczne człowie
ka rozgrywa się w czasie i w historii. Wynika z te
go, że jego przyszłość, wieczna i doczesna, ma wobec
niego również swe wymagania. W ostatecznym roz
rachunku polityczne uznanie praw człowieka i po
sługiwanie się nimi nabiera znaczenia dopiero w per
spektywie przyszłości. Człowiek staje się wolny, pot
wierdza swe prawa i obowiązki w miarę, jak doczes
na i wieczna przyszłość zaczyna go coraz bardziej
napełniać nadzieją i określać jego teraźniejszość. Ze
względu więc na tę przyszłość będzie dążył do za
pewnienia sobie prawa do doczesnej przyszłości i
prawa do życia dla następnych pokoleń. Będzie wal
czył nie tylko o sprawiedliwość dla świata, w którym
żyje jego własne pokolenie, ale także o zapewnienie
sprawiedliwości dla następnych pokoleń w doczes
ności.
Istnieje nie tylko egoizm jednostkowy i zbiorowy, ale
także egoizm pokoleniowy. Ludzie nie powinni więc
korzystać z teraźniejszości kosztem przyszłości, tak
samo jak nie m ają obowiązku poświęcać swej tera
źniejszości dla przyszłości. Raczej powinni dążyć do
zachowania sprawiedliwej równowagi w możliwo
ściach życia i wolności między pokoleniem obecnym
a pokoleniami przyszłymi. Ta doczesna perspektywa
praw człowieka nabiera szczególnego znaczenia w
naszych czasach przeludnienia i „granic wzrostu”.
Polityka ekonomiczna, populacyjna, zdrowotna, a w
pewnych okolicznościach również polityka genetyczna,
powinny brać pod uwagę prawa zarówno obecnego
pokolenia, jak i pokoleń przyszłych.
IV
USPRAWIEDLIWIENIE I ODRODZENIE
CZŁOWIEKA
Prawa człowieka są skuteczne pod warunkiem, że lu
dzie są naprawdę ludzcy i po ludzku postępują. Ła
manie i nadużywanie praw człowieka dowodzi braku
ludzkich postaw. Dlatego za pytaniem o praktyczną
realizację praw człowieka kiryje sdę pytanie głębsze:
gdzie człowiek może żyć naprawdę po ludzku i jak
może przezwyciężyć swój brak ludzkich postaw?
Od chwili ogłoszenia D eklaracji Praw C złow ieka w
1948 r. światowa opinia publiczna uświadomiła sobie
problem łamania praw człowieka w dziedzinie poli
tycznej. Dzięki temu wiadomo dziś, że podstawowe
prawa człowieka są wszędzie nieustannie, brutalnie
łamane przez politykę mocarstwową i niesprawiedli
we władze, przez nienawiść i akty bratobójslwa. Co
raz bardziej rozpowszechnione stosowanie tortur
przez dyktatorskie reżimy jest zatrważającym sygna
łem, że sam fakt ogłoszenia i przyjęcia przez opinię
publiczną D eklaracji Praw C złow ieka nie wystarczył
do ustanowienia nowych, bardziej ludzkich stosun
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ków między narodami. Niemniej jednak D eklaracja
P raw C złow ieka uwrażliwiła sumienia ludzi i spro
wadziła brak ludzkich postaw do rzędu bezprawia.
Co więcej, od czasu dyskusji nad P aktam i Praw
C złow ieka z 1966 r. stało się jasne, że prawa człowie
ka są nie tylko łamane, ale również nadużywane.
Tak właśnie dzieje się wówczas, gdy ktoś posługuje
się nimi dla ideologicznego usprawiedliwienia wła
snych interesów kosztem praw innych ludzi. Dzieje
się tak również wtedy, gdy się z nich wyrywa jakąś
część i usiłuje ją przedstawić jako całość. W ten
sposób pojawia się egoizm jednostek, arogancja na
rodowa, imperializm ludzi wobec przyrody, absolu
tyzm pokolenia obecnego w stosunku do przyszłych
pokoleń. Coraz bardziej rozpowszechniające się ide
ologiczne nadużywanie praw człowieka jest kolejnym
sygnałem, że ogłoszenie i przyjęcie D eklaracji nie
wystarczy do stworzenia prawdziwie ludzkich stosun
ków wśród ludzi. Niemniej jednak stwierdzenie, że
prawa człowieka stanowią niepodzielną całość, uwra
żliwiło sumienia ludzi i ich poczucie wzajemnej od
powiedzialności.
Brak ludzkich postaw teologia chrześcijańska na
zywa grzechem, który przejawia się w nieustannym
łamaniu i nadużywaniu praw człowieka. Pismo święte
stwierdza, że człowiek nie spełnił swego przeznacze
nia, aby żyć na ziemi jako „obraz Boga”, i nie speł
nia go po dzień dzisiejszy. Cheiał być jak Bóg i w
ten sposób utracił swe człowieczeństwo (I Mojż. 3;
Rzym. 5). Dlatego stosunek między człowiekiem a
przyrodą jest nacechowany wrogością (I Mojż. 3).
Potem, wraz ze zbrodnią Kainową, zaczyna się histo
ria człowieka, który nie chce być „stróżem swego
brata” (I Mojż. 4). Tak to grzech wypaczył związek
człowieka z Bogiem — jego Stwórcą, z drugim czło
wiekiem — jego bliźnim, z naturą — jego środowi
skiem. Bóg staje się sędzią człowieka, bliźni wro
giem, a natura obczyzną.
Strach i agresja zapanowały dzisiaj nad podzieloną
i przenikniętą nienawiścią ludzkością, która jest na
najlepszej drodze do zniszczenia samej siebie i całego
globu ziemskiego. Prawa człowieka ogłoszone w De
klara cji nie staną się rzeczywistością, dopóki nie na
stąpi usprawiedliwienie niesprawiedliwego człowieka
i przywrócenie mu człowieczeństwa.
Wiara chrześcijańska uznaje i głosi, że przez Jezusa
Chrystusa Bóg usprawiedliwia niesprawiedliwego
człowieka i przywraca mu prawdziwe człowieczeń
stwo. Przez wcielenie Chrystusa przywraca mu czło
wieczeństwo, które utracił, bo „chciał być jak Bóg”.
Przez śmierć Chrystusa Bóg bierze na siebie wyrok
potępiający ludziki grzech i w ten sposób prowadzi
do pojednania człowieka z Bogiem (II Kor. 5:19).
Przez wzbudzenie Chrystusa z martwych Bóg czyni
człowieka usprawiedliwionym i w ten sposób urze
czywistnia swe wymagania wobec niego (Rzym.
4:25). Przez zesłanie swego Ducha „na wszelkie
ciało” (J1 3:1; Dz. 2) Bóg przywraca w człowieku swój
obraz na ziemi, jednoczy podzieloną ludzkość i wy
prowadza swe stworzenie z cienia zła. W swoim
Królestwie, które nadchodzi, Bóg doprowadżi do
ostatecznego triumfu Jego Prawa, przywróci człowie
kowi nieskazitelność i przemieni całe stworzenie.
Chrześcijanie na tym grzesznym, nieludzkim świecie
dowiadują się o wymaganiach Boga wobec człowieka
z Ewangelii Chrystusowej (Rzym.1:16—17). Ponieważ
jednak ta sama Ewangelia mówi wszystkim ludziom

0 Bożym prawie łaski, równocześnie więc dowiadują
się oni, że każdy z osobna i wszyscy razem zostali
przez Niego obdarzeni człowieczą godnością. Otóż,
gdzie mowa o tej godności człowieka, tam jego pod
stawowe prawa nabierają mocy, ich przestrzeganie
staje się możliwe i nie da się już ich pomijać.
Służba pojednania (II Kor. 5:18 n.) jest pierwszym
1 najważniejszym, zalecanym przez Ewangelię, sposo
bem wprowadzania w życie praw człowieka na tym
przenikniętym nienawiścią, nieludzkim świecie. Wiara
rozróżnia osobę ludzką i grzech, w swej naturze nie
ludzki. Miłość przyjmuje osobę i wybacza grzech.
Nadzieja dostrzega ludzką przyszłość osoby i pozwala
rozpocząć nowe życie. Tak więc, dzięki wierze, mi
łości i nadziei, człowiek odzyskuje swe człowieczeń
stwo, które kiedyś zdradził i w rezultacie stracił.
Służba pojednania przywraca godność i ludzkie pra
wa na tym nieludzkim świecie. Ilekroć godność czło
wieka zostaje uszanowana a jego prawa uhonorowa
ne, tylekroć spełniana jest służba pojednania. Pojed
nanie nie jest niczym innym niż oddawaniem nale
żnej sprawiedliwości. Jest mocą nowego stworzenia
w tym wypaczonym świecie.
Dążąc do pojednania, człowiek może wyrzec się nale
żnych mu praw. Może też wystawić się na cierpienie,
nie wyłączając śmierci, aby tylko prawa bliźniego
nie zostały naruszone. Wyrzeczenia i ofiary, ponie
sione w służbie pojednania świata z Bogiem, są za
wsze równoznaczne z wyrzeczeniami i ofiarami po
niesionymi w służbie człowiekowi dla przywrócenia
mu prawdziwego człowieczeństwa. Bóg powierzył
chrześcijanom zadanie, aby z prawem pojednania
wkraczali w powszechną walkę o przywileje i wła
dzę, jako świadkowie przyszłości i nosiciele nadziei.
Wraz z prawem do pojednania rozpoczyna się bowiem
proces przemiany tego skażonego świata w świat lu
dzki, umiłowany przez Boga. Przeżycie pojednania
sprawia, że wrogowie stają się przyjaciółmi. Trud
poniesiony dla pojednania otwiera perspektywy przy
szłości i życia przed ludźmi, którym grozi śmierć.
Ofiary poniesione w służbie pojednania są zasiewem
nadziei. Bez pojednania nie może być mowy o wpro
wadzeniu bardziej ludzkich stosunków, a bez ludzkich
stosunków pojednanie nie da efektów. Pojednanie
i przemiana idą z sobą w parze i razem wprowa
dzają na ten świat bardziej ludzkie stosunki.
Chrześcijanie, którzy żyją pośród światowych konflik
tów, mają za zadanie głosić Ewangelię o usprawie
dliwieniu, wyznawać wiarę, która wyzwala, wyko
nywać służbę pojednania i na przykładzie swych
zborów pokazywać, co to znaczy, że ludzie są ze
sobą pojednani — mężczyźni i kobiety, żydzi i poga
nie, niewolnicy i.w olni (Gal. 3:28) — i żyją w bra
terskiej wspólnocie. Właśnie wtedy, gdy chrześcija
nie wypełniają to specyficznie chrześcijańskie zada
nie, służą urzeczywistnieniu prawdziwego człowie
czeństwa wszystkich ludzi. Głosząc usprawiedliwia
jącą Bożą .sprawiedliwość, głoszą jednocześnie godność
osoby ludzkiej. Realizując w praktyce prawo łaski,
realizują podstawowe prawo człowieka. Wiara chrze
ścijańska nie zwalnia nas od walki o uznanie i wpro
wadzanie w czyn praw człowieka, przeciwnie, ona
nas w tę walkę wciąga. Wspólnota, która nazywa
Jezusa „Synem Człowieczym”, cierpi z powodu nie
ludzkich stosunków i degradacji człowieka. Przez
modlitwę to cierpienie przemienia się w bolesną
świadomość.

V
PRIORYTETY I RÓWNOWAGA W WALCE
O PRAWA CZŁOWIEKA
Człowiek jalko jednostka — zarówno w swej najbliż
szej wspólnocie, jak i w obrębie całej ludzkości —
ma być „obrazem Boga” i dlatego wszystkie prawa
ludzkie są ze sobą ściśle związane i wzajemnie od
siebie zależą. Nie można ich ani ograniczać, ani roz
graniczać, ani przypisywać im rozmaitej wartości. Co
więcej, wszystkie prawa człowieka są związane z jego
określonymi obowiązkami. Nie można oddzielać praw
od obowiązków, zamieniać praw na przywileje ani obowiązków w puste żądania.
Jednakże w historii ludzkości tak ludzie, jak i narody
ustalają zawsze określone priorytety w zależności
od warunków, w jakich żyją. Gdy na pierwszy plan
wysuwają się braki ekonomiczne, starają się oni
przede wszystkim realizować podstawowe prawa eko
nomiczne. Gdy panuje ucisk polityczny, dążą przede
wszystkim do tego, aby doprowadzić do przestrzega
nia politycznych praw człowieka. Postęp w jednej
tylko dziedzinie wywołuje wszakże zachwianie równo
wagi w całym systemie życia społeczeństwa. W wie
lu krajach jednostronny nie kontrolowany i nie sko
ordynowany rozwój ekonomiczny do tego stopnia za
chwiał równowagę polityczną, społeczną i osobistą
ludzi, że doprowadził społeczeństwa na skraj prze
paści. Hegemonia państw wysoko uprzemysłowionych
wywołała niedorozwój i zależność innych krajów.
Szybki rozwój i utrwalenie się systemu wolności i
praw osobistych może doprowadzić do uszczuplenia
praw i obowiązków zbiorowości zupełnie tak samo,
jak jednostronne rozbudowanie praw i obowiązków
zbiorowych może pociągnąć za sobą uszczuplenie
praw osobistych. Jeśli więc w jak iejś określonej dzie
dzinie następuje jednostronny postęp, musi mu stale
towarzyszyć przywracanie równowagi w dziedzinie
praw człowieka. Postęp bez równowagi działa de
strukcyjnie, natomiast równowaga bez postępu pro
wadzi do degeneracji. W rzeczywistości uznawanie i
wprowadzanie w życie praw człowieka dokonuje się
w nieustannym napięciu między postępem i równo
wagą; napięcia tego nie da się rozładować w doczes
ności.
Kto uznaje w człowieku „obraz Boga”, musi również
uznawać wszystkie bez różnicy prawa człowieka, a
więc dostrzegać, że są one wzajemnie ze sobą powią
zane w sposób nierozerwalny. Kto uznaje niezby
walną godność człowieka, musi, mimo wspomnianego
napięcia między postępem a równowagą, uznawać
jedność praw ludzkich, prawa człowieka we wszyst
kich przejawach jego życia oraz prawa wszystkich
ludzi. Wynika stąd, że jeżeli spostrzega się jedno
stronny rozwój praw człowieka w danej dziedzinie,
nie wolno z zasady zawieszać przestrzegania tych
praw w innych dziedzinach. Powstaje zatem nieunik
niona konieczność wprowadzania harmonii między
jednostronnym postępem a prawami człowieka, bo
inaczej nie da się już przywrócić równowagi w całym
systemie życia społeczeństwa, a w rezultacie uszano
wać pełnej godności człowieka.
Ludzie zawsze żyją w wypełnionej konfliktami rze
czywistości historycznej, w której równowaga w dzie
dzinie praw człowieka doznaje zakłócenia, a ludzka
godność przybiera postać nieco zniekształconą. Jeżeli
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więc chce się przestrzegać całego zbioru praw czło
wieka, trzeba przeprowadzić odpowiednio przygoto
waną operację w celu zlikwidowania wszelkich nie
równości, które w sposób nieunikniony pojawiły się
przy ustalaniu priorytetów. W krajach, które osiąg
nęły szybki rozwój ekonomiczny kosztem praw poli
tycznych i swobód obywatelskich, należy położyć na
cisk na wprowadzenie w życie tych właśnie praw
i swobód. Z kolei w krajach, które zapewniły oby
watelom osobiste prawa kosztem praw społecznych
zbiorowości, należy wprowadzić prawa i obowiązki
społeczne, natomiast w tych społeczeństwach, gdzie
utrwalono prawa społeczne kosztem praw osobistych,
należy domagać się przywrócenia tych ostatnich. Z
kolei w krajach zależnych i znajdujących się na
drodze rozwoju pierwszeństwo ma prawo do niepo
dległości i samostanowienia.
Uznanie godności człowieka za niezbywalną, a także
przekonanie, że prawa i obowiązki człowieka stano
wią nierozdzielną całość, może spełnić rolę wskazówki
przy ustalaniu priorytetów i wprowadzaniu równo
wagi w różnych sytuacjach i w rozmaitych społe
czeństwach. Ze względu na odmienne dzieje ludzie,
społeczeństwa i narody eksponowały różne strony
praw człowieka. Jeśli więc chcą teraz wyjść z nie
ludzkich warunków, z nędzy, przemocy i zależności,
muszą przewartościować swe priorytety. Każdy ma
inne podejście do praw człowieka. Jednakże kon
cepcja niepodzielności, a więc jedności, praw czło
wieka może posłużyć jako wskazówka na drodze do
ustanowienia powszechnej wspólnoty obejm ującej
wszystkich ludzi i wszystkie narody. Prawo do sto
sowania różnych rozwiązań powinno być podporząd
kowane nadrzędnemu prawu sprawiedliwej równo
wagi, ponieważ bez takiej równowagi ludzkość nie
przetrwa rozdzierających ją konfliktów.
W związku z tym, co powiedziano, można oczekiwać
od chrześcijaństwa, od Kościołów, zborów i organi
zacji ekumenicznych, że:

1) w walce o prawa człowieka i o polityczne priory
tety opowiedzą się za nienaruszalną godnością czło
wieka, a więc również za niepodzielną jednością
jego praw i obowiązków, ponieważ jedno i drugie
ma swe uzasadnienie w wymaganiach Boga wobec
człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia;
2) w zróżnicowanych warunkach, w jakich znajdują
się ludzie i narody, będą kładły nacisk na przywró
cenie tych właśnie praw człowieka, które są lekce
ważone, uszczuplane czy dławione przez jednostron
ny rozwój i przez ustalenie określonych priorytetów;
3) przezwyciężą własny egoizm po to, aby móc prze
zwyciężyć egoizm praw osobistych, społecznych i lu
dzkich wobec przyrody, jak również egoizm obecnego
pokolenia wobec pokoleń przyszłych, a także po to,
aby stanąć do służby ludzkości — każdemu z osobna
i wszystkim razem — w imię Boga, ich Sitwórcy
i Odkupiciela;
4) w kazaniach, w nauczaniu, wychowaniu będą z
naciskiem przypominać o obowiązkach człowieka wo
bec nadanej mu przez Boga godności, obowiązkach
wobec innych ludzi, wobec przyrody i przyszłości,
o obowiązkach, które są nierozerwalnie związane z
prawami człowieka.
Chrześcijaństwo głosi wiarę w Trójjedynego Boga,
który wyzwala ludzi wewnętrznie i zewnętrznie od
nieludzkich postaw, pozwala im żyć w przymierzu z
Bogiem i prowadzi ich do chwały swego Królestwa.
Dlatego broni ono godności człowieka, z której wy
nikają jego ludzkie prawa i obowiązki. W imię Boże
broni też dostępnymi mu środkami — zarówno po
dejmując odpowiednie działania, jak i przyjmując
cierpienie — godności praw człowieka, który nosi
w sobie „obraz Boży”. Aby wykonywać swoją służbę
w obronie człowieczeństwa ludzi, chrześcijaństwo mu
si samo korzystać z prawa do wolności religijnej, do
zakładania wspólnot oraz do publicznego przema
wiania i działalności.

WŁODZIMIERZ ZUZGA

Jak głosić dzisiaj Ewangelię w Europie?
Nie bez powodu Karol Barth nazwał swój filo
zoficzno-teologiczny system „teologią kryzy
su”. Myśl wielkiego teologa jest bowiem pró
bą odpowiedzi na problemy nurtujące społe
czeństwo w dobie kryzysu duchowego, kiedy
podstawowym pytaniem staje się pytanie o
sens wszystkiego, co nas otacza, o sens istnie-,
nia nas samych. Duchowy kryzys Europy
trwa do dzisiaj, czego wyrazem jest sekulary
zacja ludzkich postaw, dążeń i wyznawanego
systemu wartości. Wbrew pozorom nasz kraj
nie stanowi wcale wyjątku, choć wiele zja
wisk, jak np. ruchy odnowy charyzmatycznej
czy katolicki neokatechumenat/ zdaje się wska
zywać na wzrost religijności i pogłębienie wia
ry- W gruncie rzeczy dotyczy to jednak dość
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wąskich środowisk, zjawiskiem znacznie pow
szechniejszym jest zaś odchodzenie członków
Kościołów od ideałów e wangelicznych i przyj
mowanie ideałów konsumpcyjnych, nawet jeśli
przedmiotem owej konsumpcji miałyby być je
dynie ochłapy dóbir materialnych. Rozdźwięk
między nauczaniem Kościołów a rzeczywisty
mi lub domniemanymi potrzebami mieszkań
ców naszego kontynentu pogłębia się. Jaka
jest tego przyczyna? Czy współczesny Euro
pejczyk nie ma rzeczywiście żadnych potrzeb
duchowych i model życia konsumpcyjnego cał
kowicie go satysfakcjonuje? Czy może wartości
głoszone przez Kościół zdewaluowały się i Koś
ciół nie ma nic do powiedzenia ani do zaofero wania
współczesnemu
Europejczykowi ?

Wnętrze katedry w Uppsali

Przyczyna tego rozdźwięku zdaje się tkwić
gdzie indziej, mianowicie w języku kościel
nym, niie dostosowanym do mentalności i ka
tegorii myślenia przeciętnego ,,zjadacza” do
stępnych dóbr. Na Zachodzie jest to ,,zjadacz”
nie tylko chleba, ale mandarynek, bananów,
„zdrowej żywności”, konsument handlowej
oferty a la komputer i video, amator bezref
leksyjnych weekendów i nudnych przyjęć, u
nas zaś owa przeciętność jest znacznie uboższa.
Dowodem na to, że jedną z przyczyn kryzysu
ducha musi być zły język kerygm atu, jest fakt
— zauważalny ostatnio i w Polsce — powodze
nia, jakim cieszą się wśród młodzieży, a na
wet intelektualistów tzw. nowe religie. Po
wołując się, zazwyczaj oszukańczo, na swój
orientalny rodowód, wspólnoty te zaspokajają
potrzeby utraconego życia rodzinnego lub gru
powego, oferują namiastkę działania w grupie
oraz pozorną wolność myśli (pozorną, ponie
waż kończy się ona zwykle bezwzględnym po
słuszeństwem wobec przywódców i ich ideo
logii). Ludzie tęsknią — bardziej lub mniej
świadomie — za obcowaniem z transcenden
cją, pragną żyć w imię wyższych celów, rozu
mieć sens swojej egzystencji. Paradoks polega
na tym, że to, czego szukają, dostrzegają w
gnozie, spirytyzmie,
pseudóhinduistycznych
sektach, nie dociera do nich natomiast posłan
nictwo Kościołów chrześcijańskich.
W dniach 2— 6 maja 1988 r. w miejscowości
Sigtuna, położonej ok. 50 kim na północ od
Sztokholmu, odbyła się sesja problemowa po
święcona biblijnym aspektom misji, zorganizo
wana przez Konferencję Kościołów Europej
skich. Kilkudziesięciu uczestników z różnych
Kościołów naszego kontynentu zastanawiało
się nad tym, w jaki sposób zwiastować ewan
geliczne prawdy w zsekularyzowanej Europie.
Głównym tematem referatów i dyskusji była
analiza duchowych oczekiwań Europejczyków
i wychodzących naprzeciw tym oczekiwaniom
propozycji Kościołów. Wygłoszono trzy refe
raty, każdy pod tytułem „Biblijne aspekty
misji”.
Prof. Petros Vassiliadis z greckiego Kościoła
prawosławnego zajął się przede wszystkim
problemem tzw. pełni życia. Stwierdził, że ewangeliczna propozycja pełni życia duchowe-

go (gr. plerom a) odpowiada potrzebom współ
czesnego człowieka, wymaga jednak sformuło
wania w codziennym języku oraz uzewnętrz
niania się w praktycznym działaniu Kościo
łów.
Koniecznym
warunkiem
właściwego
„przepowiadania” (kerygm atu) Słowa Bożego
jest zaakcentowanie zagadnień chrystologicz
nych, ponieważ objawienie się Boga w histo
rii ' w postaci Jezusa Chrystusa stanowi wy
łączną cechę religii chrześcijańskiej, w przeci
wieństwie do innych religii światowych, w
których Bóg objawia się jako abstrakcyjna
siła, niedostępna ludzkiej refleksji i Ukryta
przed indywidualnymi tęsknotami za żywym
spotkaniem z osobowym, transcendentnym
bytem.
Reprezentantka reformowanego Kościoła Szko
cji, prof. Elizabeth Templeton, dokonała prze
glądu współczesnej europejskiej myśli teolo
gicznej i filozoficznej i postulowała, by zapom
nieć o różnicach poglądów w praktycznej dzia
łalności Kościołów. Fundamentalne podziały
światopoglądowe oraz teologiczne są ważne na
gruncie intelektualnych dociekań, potrzebne w
twórczym rozwoju ośrodków naukowych, ale
tracą na znaczeniu w obliczu nauk ewangelicz
nych i wobec duchowych potrzeb ludzi, którzy
odeszli od chrześcijaństwa. Nauczanie Kościoła
powinno podejmować istotne problemy współ
czesności, brać pod Uvvagę antropologiczny wy
miar i przyczyny sekularyzacji, dostrzegać
transcendentny i immanentny wątek refleksji
nad osobą Boga. Praktycznym wyrazem
chrześcijańskiej miłości ma być tolerancja (nie
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inldyferentyzm!)
przejawiająca
się przede
wszystkim w otwartym wsłuchiwaniu się w
rezultaty przemyśleń wszystkich twórczych
jednostek i grup, także niechrześcijańskich,
wychodzeniu naprzeciw ich problemom du
chowym i społecznym.
Trzeci referat wygłosił amglikanim prof. Dean
Alan Webster. Rozwinął on myśl o kszltałcie
i zadaniach praktycznej miłości chrześcijan do
świata, bogato ilustrując swój wykład przykła
dami historycznymi i własnymi doświadcze
niami misyjnymi.
Podstawą referatów oraz trzech studiów biblij
nych były teksty ze Starego i Nowego Testa
mentu. Za kluczowe uznano: rozdz. 1 Listu do
Kołosan, rozdz. 28 Ewangelii św. Mateusza oraz
rozdz. 13 Ewangelii św. Jana. Przy analizie
pojęcia pełni życia posługiwano się obficie
także tekstami ze Starego Testamentu (n*p.
Psalm 13,2).
Dyskusja była prowadzona w trzech grupach.
Grupa pierwsza, w której uczestniczył autor
tych słów, zajmowała się problemem pełni ży
cia z punktu widzenia niechrześcijan oraz mo
żliwością dialogu Kościołów z członkami i śro
dowiskami zsekuiaryzowanego społeczeństwa.
Jako główne pole działania dostrzeżono te ob
szary rzeczywistości duchowej i materialnej,
które w zasadniczy sposób wpływają na du
chowe wyalienowanie Europejczyków: proble
my psychologiczne (samotność, brak ciepła i
miłości), socjalno-polityczne (bezsilność wobec
przemocy i niesprawiedliwości), ekologiczne
(destrukcja materialnych podstaw egzystencji
gatunku ludzkiego) iltd. Podjęcie tych zagada
nień na wszystkich płaszczyznach nauczania
kościelnego jest koniecznym warunkiem Sku
teczności misji. Za skandal uznano rozprosze
nie chrześcijaństwa na Oddzielne denominacje.
Natomiast to, co było skandalem dla starożyt
nego świata: pojednanie przez Krzyż, uznane
zostało za błogosławieństwo przede wszystkim
dla obecnej sytuacji w Europie, której kultura
chętnie afirmuje paradoksy, i której duszą mo
że wstrząsnąć tylko świadomość egzystencjal
nego wyboru między rzeczywistym bytem z
Chrystusem, związanym z ryzykiem wiary, a

pozornym bytowaniem w fałszu ideologii kon
sumpcyjnych i społeczno-politycznych (Paul
Tillich).
W grupie drugiej dyskutowano nad subtelnymi
zagadnieniami teologicznymi i praktycznymi
związanymi z transcendencją i immanencją
Boga, problemem wzajemnej relacji między
Ewangelią a kulturą, a także nad szeroko ro
zumianym ruchem ekumenicznym.
Grupa trzecia zajmowała się przede wszystkim
wiarygodnością i skutecznością kościelnego
przekazu prawd biblijnych, uwypuklając naj
bardziej pożądane współcześnie cechy aktyw
ności Kościołów, umożliwiające właściwe pod
jęcie problemów Europejczyków a jednocześ
nie zgodne z nauką Jezusa i Jego apostołów.
Organizatorzy konferencji zadbali również o
to, by wzbogacić wiedzę uczestników spotkania
swoimi własnymi doświadczeniami w dziedzi
nie ewangelizacji. Pani Margaretha Klasson i
ks. Goran Forkman przedstawili problemy i
działalność ewangelizacyjną luterańskiego Koś
cioła Szwecji, do którego formalnie należy
93% mieszkańców kraju. Największe wrażenie
wywołał wykład pani Marjo Marthin, szwedz
kiej aktorki dramatycznej, która swoje prze
mówienie zilustrowała bibliodramą, recitalem
piosenki biblijnej (nie pieśni!) oraz występem
tzw. teatru marionetek i cieni. Myśli znakomi
tej aktorki pragnę przedstawić na łamach na
szego pisma w oddzielnym artykule.
Uczestnicy konferencji mieli okazję być na
trzech nabożeństwach, z których jedno wyra
żało chrześcijańską solidarność z Afryką; bra
ła w nim udział doskonała grupa wokalna czar
noskórych studentów z Namibii. Oficjalne
przyjęcia przez lokalne władze państwowe i
diecezjalny urząd Kościoła Szwecji w Uppsali,
połączone z doskonałą informacją na temat
życia chrześcijan w tym pięknym kraju, po
zwoliły delegatom zapoznać się z działalnością
Kościołów na polu ekumenii i w życiu społecz
no-kulturalnym. Miłym akcentem była wy
cieczka do Uppsali, połączona ze zwiedzaniem
biblioteki uniwersyteckiej i najstarszej kated
ry na Półwyspie Skandynawskim.

TEZY PRZYJĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW SESJI „BIBLIJNE ASPEKTY MISJI”
1. Twierdzimy, że lokalny zbór jest pierwszym m iej
scem chrześcijańskiej misji, która realizuje się
przez liturgię i życie zboru.
2. Lokalne żbory są przygotowane do spotkań i dia
logu, których celem jest przekazywanie chrześci
jańskiego doświadczenia.
3. Kościoły powińny przystąpić do krytycznego dia
logu z ośrodkami zsekularyzowanej myśli, zwłasz
cza naukowymi.
4. Kościoły powinny zdobyć rozeznanie, gdzie w ich
otoczeniu znajdują się pozakościelne ośrodki, w
których taki krytyczny dialog już jest prowadzo
ny, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak : poeinsteinowska nauka, filozofia nauki, sztuka, nie
które nurty psychoanalizy.
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5. Kościoły powinny dostrzegać i wspierać prekur
sorskie wspólnoty odnowy życia religijnego, gru
py modlitewne, wspólnoty eucharystyczne, tzn.
wszelkiego rodzaju rzeczywiste wspólnoty ducho
wej odnowy (np. ruchy charyzmatyczne).
6. Kościoły powinny oczyścić swoją pracę misyjną
z wszelkiego rodzaju prozelityzmu, dogmatyzmu,
ekskluzywizmu wyznaniowego i kulturalnej do
m inacji jednych grup społecznych nad innymi.
7. Kościoły powinny dokonać krytycznego przeglą
du swoich struktur formalnych, zwracając szcze
gólną uwagę na wynaturzenia władzy, przerost
biurokracji, kompetencje organów podejmujących
decyzje, a także zbadać udział świeckich, mło
dzieży, kobiet i grup mniejszościowych w życiu

Kościoła, ponieważ środowiska te często czują się
odsunięte od podejmowania decyzji. Przegląd ten
musi być dokonany w duchu otwartości i ewan
gelicznej miłości.
8. Wobec powiększającego się dystansu między
chrześcijańską pracą młodzieży a świecką kultu
rą młodzieży proponujemy, aby Kościoły wyko
rzystywały pozytywne elementy tkwiące w tej
ostatniej i twórczo je reinterpretowały na użytek
Kościoła.
9. Przed podjęciem pracy misyjnej każdy Kościół
powinien skontaktować się z innymi denomina
cjam i, prowadzącymi działalność na tym samym
obszarze.
10. Oświatowe placówki kościelne w swej działal
ności powinny uwzględniać różnorodność trady
cji, z którymi związani są uczniowie, nie zacie
rać różnic, lecz je w duchu tolerancji wyjaśniać.
11. Powinny być prowadzone rozmowy z przedsta
wicielami społeczności wyznawców judaizmu w

12.

13.

14.

15.

celu podkreślenia wspólnego dziedzictwa i współ
czesnego określenia tożsamości.
Kościoły uważające się za mniejszościowe, a tak
że te, które dostrzegają, że wkrótce takimi się
staną, powinny czerpać z doświadczeń duchowych
i praktycznych zarówno tych Kościołów, które
od dawna pozostają w sytuacji mniejszości, jak
i mniejszościowych grup etnicznych, które za
chowały żywotność swej kultury i wiary.
Kościoły powinny podejmować dialog z różnymi
kulturami, tradycjami, religiami i światopoglą
dami. Oddzielnym zagadnieniem, wymagającym
rozwiązania, jest stosunek Kościołów do tzw. no
wych reliigii.
Kościoły powinny opracować nowe modele ta
kiego dzielenia się środkami materialnymi i po
tencjałem energii, aby skutecznie manifestować
świętość i wolność stworzenia.
Kościoły powińny współdziałać na rzecz dobra
z takimi świeckimi ruchami, jak ruch ekologicz
ny czy pacyfistyczny.

KS. ROMAN MAZIERSKI

Jedność Biblii
O D CINEK

CZĘŚĆ IV
NA CZYM POLEGA ZWIĄZEK STAREGO
I NOWEGO, TESTAMENTU?
ROZDZIAŁ I
EWOLUCJA OBJAWIENIA BOŻEGO W STARYM
I NOWYM TESTAMENCIE

Odkryliśmy w Starym Testamencie pewne idee głó
wne, przewodnie. Niektóre z nich występują wyraź
niej w jednych księgach, inne zaś w innych, ale
wszystkie są wspólne całemu Staremu Testamentowi.
Idee te, będące dla wierzącego chrześcijanina praw
dami objawionymi, spotykamy też w księgach No
wego Testamentu, I tu również w ybijają się one na
plan pierwszy, są prawdami naczelnymi i przewod
nimi. Staraliśmy się wyłuskać je z niedoskonałej,
ziemskiej szaty ludzkich wyobrażeń, dotrzeć do nich
przez gęstwę słów ludzkiej mowy, mowy, która nie
jednokrotnie nawet naszych doczesnych myśli i uczuć
pomieścić i wyrazić nie jest w stanie.
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówią nam
0 Bogu — nie tylko, że jest, ale i jaki jest. Zwró
ciliśmy uwagę na dwa Jego przymioty: miłość i
sprawiedliwość. W snopach światła obu Testamentów,
niby w dwu jasnych reflektorach, zobaczyliśmy rów
nież człowieka, jego pochodzenie z ręki Stwórcy i je 
go naturę. W obliczu nieskazitelnego, świętego Pra
wa Bożego tym wyraźniej ukazały się nam upadek
1 skażenie człowieka. I wreszcie — zarysowała się

D Z IE W IĄ T Y

przed nami idea zbawienia i ocalenia człowieka dla
życia wiecznego, urzeczywistniona przez Jezusa Chry
stusa, którego postać przedstawiają świadectwa obu
Testamentów.
Na czym jednak polega kontynuacja owych idei —
prawd objawionych przez księgi Starego Testamentu
— w Nowym Testamencie, czyli, jaki jest wzajemny
stosunek obu Testamentów do siebie? Uważny czy
telnik śledząc kolejne etapy objawienia każdej z
tych prawd musiał już zauważyć pewną prawidło
wość. Otóż wszystkie one są obecne już na pier
wszych kartach Starego Testamentu, ale pojawiają
się zrazu nieostro, niewyraźnie, jakby zamglone. Do
piero w dalszych partiach Pisma, w kolejnych księ
gach precyzowane są coraz dokładniej, ich obraz
staje się coraz wyraźniejszy, aż zaczynają jaśnieć
pełnym blaskiem w pismach Nowego Testamentu. W
ten sposób, z biegiem czasu, rozwijało się objawie
nie Boże, przekazywane poszczególnym ludziom, a
my czytając oba Testamenty mamy przed oczyma
nieprzerwaną wizję tego rozwoju, czyli ewolucji. Na
ukazaniu objawienia Bożego w jego ewolucji polega
związek pomiędzy poszczególnymi księgami Biblii, a
tym samym między obu je j częściami, Starym i No
wym Testamentem. Nie chodzi przy tym o ewolucję
ludzkich pojęć o Bogu, człowieku, zbawieniu. Nie!
Przez ewolucję objawienia Bożego rozumiemy stop
niowe objawianie przez Boga człowiekowi owych
prawd tak, jak stopniowo i powoli przedzierają się
promienie słońca przez poranne mgły i docierają do
nas najpierw w postaci rozproszonego światła bu
dzącego się dnia, by później, gdy nadchodzi południe,
rozgorzeć blaskiem tak silnym, że słabe, ludzkie oczy
znieść go nie mogą.
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Bóg postępuje, jak najlepszy nauczyciel i wychowaw
ca człowieika. Wszak i my już w pierwszych latach
szkolnych zaznajamiamy dziecko z tymi samymi pra
wdami przyrodniczymi, matematycznymi, fizycznymi,
historycznymi itp., z którymi zetknie się ono później
w szkole średniej i na studiach, tyle że czynimy to
w sposób i w zakresie dostosowanym do jego możli
wości poznawczych. I dopiero z biegiem lat, wraz z
rozwojem umysłowym dziecka, prawdy te pogłębiamy
i wzbogacamy o coraz to nowe elementy. Tą samą
metodą posługuje się Bóg od zarania ludzkości, od
zamierzchłych czasów, dostosowując swoje objawie
nie do je j możliwości poznawczych. Od początku od
krywa przed nią te same prawdy, ale najpierw jakby
w stanie zarodkowym, w mglistej osłonie, w barw
nych, przystosowanych do je j sposobu myślenia for
mach, by z biegiem wieków coraz bardziej je rozwi
jać, wzbogacać i rozszerzać, aż wreszcie ukazać w
pełnym blasku, ale on jest tak silny, że oślepia na
sze ludzkie, ziemskie umysły, tak iż dalej stoimy
przed nieprzeniknionymi tajemnicami objawienia,
„Teraz (...) widzimy jakby przez zwierciadło i niby
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poz
nanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak,
jak jestem poznany” (I Kor.13.T2).
Każda ewolucja ma jakiś puiikt szczytowy, ku któ
remu zdąża i na którym ześrodikowuje się. Co jest
tym punktem szczytowym objawienia Bożego w Sta
rym i Nowym Testamencie, łączącym zarazem w jed
no wszystkie je j etapy? Nietrudno nam to wykryć,
gdy przypomnimy sobie przytoczone już tu przejawy
i etapy tej ewolucji!
Bóg nie oznajmił naraz wszystkiego, co chciał czło
wiekowi podarować. Odkrywał to zwolna i coraz wy
raźniej. Zaczął od obietnicy danej Abrahamowi: „W
tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi”
(I Mojż. 12:3). Na czym to błogosławieństwo dla całe
go świata miało polegać — tego Abraham nie wie
dział, ale słowu obietnicy uwierzył. Potem pojawiła
się postać prawdziwego Króla sprawiedliwości i za
powiedź Królestwa pdkoju, w którym, jak mówił
prorok Izajasz, sprawiedliwość będzie panować za
miast nieprawości, życie zamiast zguby, pokój między
narodami zamiast wojny, także pokój między zwie
rzętami. Blask zorzy nasilił się jeszcze bardziej, gdy
przyszedł Jeremiasz i głosił słowo Bożej obietnicy
Nowego Przymierza (Jer.31), które będzie już nie
tylko sprawiedliwością i pokojem zewnęftrznym, ale
przebaczeniem grzechu i pokojem z Bogiem, a Prawo
Boże nie będzie niczego nakazywać czy zakazywać,
gdyż Zakon zapisany zostanie w ludzkich sercach.
Co więcej — Bóg sam będzie cudownie obecny po
śród swego ludu: „Ja będę ich Bogiem, a oni będą
moim ludem” (Jer.31:33.34). I wreszcie nastąpiła ostatnia obietnica, jak brzask poranku przed wscho
dem słońca, znamionująca obecność Nowego Testa
mentu w Starym: zapowiedź przyjścia Sługi Bożego,
który weźmie na siebie winę ludu, jego niemoce bę
dzie nosił i swoim cierpieniem odpokutuje grzech
ludzi. Takie jest właśnie biblijne orędzie, ta Dobra
Nowina o Zbawicielu, o Bogu, który przebacza, przy
nosi ratunek i odkupienie. To jest kwintesencja Sło
wa Bożego (...). „Początek Dekalogu: »Jam jest Pan,
Bóg twój, który cię wywiódł (...) z domu niewoli« —
pisze Emil Brunner w swojej książce „Nasza wiara”
— daje się zrozumieć dopiero w kontekście wypeł
nienia obietnicy, albowiem czym naprawdę jest ten
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»dom niewoli« i jak nas Bóg z niego wyprowadził,
mówi dopiero wieść o Jezusie — Zbawicielu i Królu”.
Tak więc Chrystus i Jego Ewangelia są punktem
szczytowym objawienia Bożego przekazywanego za
pośrednictwem Starego i Nowego Testamentu. Tak
tę prawdę ujął autor Listu do Hebrajczyków: „Wielo
krotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawny
mi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu
itych dni, przemówi! do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego tak
że wszechświat stworzył” (Hebr. 1:1—2; por. Jn 8:26).
To ten sam Duch — Duch Chrystusowy, Duch Świę
ty — udzielał się prorokom Starego Testamentu i uczniom Jezusowym głosząc Ewangelię zbawienia.
„Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie
prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was
łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki
to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystu
sowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść
na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbie
nie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym,
lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało
zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym
zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę;
są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć prag
ną” (I Ptr.lTO —12).
Rozumiemy teraz, na jakiej podstawie Luter w swej
przedmowie do Listu do Rzmian za kryterium ob
jawienia w Biblii przyjął zasadę: „Was Christum
treibt” („to, co wskazuje na Chrystusa”). Odnosi się
ona przede wszystkim do Starego Testamentu, który
'wprowadza nas w Nowy. Czytać Stary Testament
i nie szukać w nim Chrystusa, nie dostrzec Go, to
tak, jakby stać przed zamkniętym domem i nie mieć
doń klucza. Bo kluczem do Starego Testamentu jest
właśnie Chrystus Pan. Kiedy więc odczytujemy Pisma
jakby od strony Chrystusa i ze względu na Chrystusa
— wówczas trzymamy w ręku klucz, który otwiera
przed nami drzwi, dostajemy się do wnętrza domu
i niejako od środka oglądamy całą budowlę. Zasada
ta obowiązuje przy lekturze całej Biblii. (...)
W związku z tym, co wyżej stwierdziliśmy, nasuwa
się pytanie, czy objawienie Boże zawarte w Biblii
stanowi zamkniętą, zakończoną całość, czy Bóg, któ
ry przemawiał przez całe wieki przez powołanych
proroków, a na koniec przez Syna, zamilkł z chwilą
gdy padło ostatnie „amen” w księdze Objawienia
św. Jana. Oficjalna teologia nauczała jeszcze do nie
dawna, że objawienie Boże należy uważać za osta
tecznie wyczerpane i zakończone. Tymczasem Nowy
Testament pełen jest wiary w ponowne przyjście
Chrystusa oraz oczekiwania na Jego sąd nad światem
i na wypełnienie się Jego Królestwa (Malt. 16:27; 24:27;
Łuk.17:24; 21:27; Jn 4:3; 21:22; D z .l:ll; I Tes.4:15—17;
II Tes.l:7— 10; 2:8; I Tym.6:14; II Tym .4:l; Jb 5:8;
O bj.l:7; 19:11 n; 22:20). Na okres pomiędzy swoim
wniebowstąpieniem a ponownym przyjściem Chry
stus zapowiedział zesłanie Ducha Świętego, Pocieszy
ciela, który ma nas wszystkiego nauczyć. „Mam wam
jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelką prawdę (...) i to, co ma
przyjść, wam oznajmi” (Jn 16:12—13; por. 14:26;
15:26).

Oznacza to, że chrześcijańska wiara nie jest wielko
ścią skończoną i martwą, lecz rozwijającą się wraz
z biegiem dziejów. Nowe zjawiska (jak np. Reforma
cja) są w pełni uprawomocnione, jeżeli tylko zacho
wują wewnętrzny związek ze źródłem chrześcijań
skiej wiary. (...) Nowe czasy przynoszą nowe sto
sunki, a przez to nowe problemy i nowe potrzeby,
które wymagają ciągle nowego światła. Inaczej byli
byśmy zgubieni. Natura tej Prawdy jest taka, że u ja
wnia się ona stopniowo. Może być zrozumiana
wówczas, gdy ludzie je j szukają, a także wtedy, gdy
w swoich dziejach osiągnęła pewien określony punkt,
i w końcu, gdy ludzie je j potrzebują do wykonania
określonych zadań. Prawda nie jest teorią, lecz ży
ciem i przeżyciem, nie jest nauką, lecz mocą, więc
musi być żywa, jak żywy jest Bóg, ciągle nowa,
nigdy nie skończona, aż Bóg dokończy swego dzieła
wobec ludzkości. Jeżeli wierzymy w żywego Boga,
w dokonujący się dalej akt stwarzania, w Ducha
Świętego i w żywego Chrystusa, to tym samym wie
rzymy także w nowe objawienie. (...)
Św iat biblijny jest światem Boga i Chrystusa, świa
tem Ducha Świętego. Ale nie jest to świat zasadniczo
ograniczony do Biblii, przeciwnie, jest to świat, który

idzie naprzód, rozszerza się, wypełnia. Bóg mówi na
dal, mówi do każdego, kto chce słuchać. Jego Prawda
jest prawdą także wtedy, gdy nie znajduje się w B i
blii. Innymi słowami można powiedzieć: gdzie panuje
Królestwo Boże, tam dochodzi do ciągłej kontynuacji
Biblii.
Przytoczone w ostatnich akapitach poglądy Johanna
Blumhardta (ojca) wydawać się mogą nieprawowierne
lub'naw et rewolucyjne w dziedzinie teologii. (...) Jed 
nakże są one głęboko przemyślane, nie wynikają z
subiektywizmu, dowolności ani pobożnych złudzeń
co do tego nowego, pozabiblijnego, objawienia. Świa
dczą o tym dalsze jego słowa, które wskazują pod
stawę i normę tego przyszłego objawienia: „Biblia
(...) sama pozostaje oczywiście mocną, jasną prawdą
Bożą. Dobrze czynimy, gdy się je j trzymamy, więcej
— musimy to czynić, jeżeli nie chcemy popaść w
głęboką ciemność i niepewność. Ilekroć znajdziemy
się poza linią Prawdy, zakreśloną przez Biblię, po
padniemy w ciężkie błędy. W tym sensie Biblia po
zostaje kanonem dla poznania Boga i Jego Królestwa.
Albowiem tylko
z je j pomocą możemy być pewni
poznania żywego Boga” (cyt. za L. Ragaz: „Der
Kampf um das Reich Gottes...”).

WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE
TADEUSZ W ŁADYSŁAW ŚW IĄTEK

Towarzystwo Zakładów Metalowych „B. Hantke“ SA
Długo przygotowywałem się do napisania tego arty
kułu, który poświęcony jest firmie prowadzonej przez
kolejne pokolenia rodziny Hantke’ów — ewangelików
wyznania reformowanego. Trzeba było prześledzić
ogromną liczbę rozproszonych dokumentów, ksiąg
adresowych, prasy codziennej, a i tak nie udało się
zdobyć wszystkich informacji i rozstrzygnąć wszyst
kich wątpliwości. Wielu danych o rodzinie udzielił
mi p. Wacław Przybylski, syn Janiny z Hantke’ów
i Bronisława Przybylskich, któremu składam w tym
miejscu serdeczne podziękowanie. Od niego też po
chodzi część zamieszczonych w artykule fotografii.
Głównym bohaterem artykułu jest Bernard Ludwik
Hantke, urodzony w Warszawie 2 października 1826 r.,
syn właściciela sklepu galanteryjnego, Adolfa, i An
ny Karoliny z Kohenów. Rodzina wywodziła się z
Niemiec, ale uległa całkowitej polonizacji.
Po ukończeniu Instytutu Rolniczego w podwarszaw
skim (wówczas) Marymoncie Bernard Ludwik osiadł
na roli w majątku Drybus, w powiecie błońskim, w
guberni warszawskiej. Nie od razu objawił zaintere
sowania przemysłem, zaczął od publicystyki rolni
czej. Pierwsze prace drukował na łamach „Korespon
denta Handlowego, Przemysłowego i Rolniczego”, sta
nowiącego dodatek do „Gazety Warszawskiej”. W

latach 1857—1858 zamieszczał tam korespondencje
pt. G aw ędy z Drybusa. Liczne artykuły ukazywały
się równocześnie w „Tygodniku Rolniczo-Przemysło
wym”. Dotyczyły one ulepszonej uprawy buraka cu
krowego, którą propagował od 1851 r., kiedy to wy
dał w Warszawie P rzew od n ik dla m n iejszych i w ię k 
szych plantatorów .
Doszedłszy do wniosku, że dobre rolnictwo wymaga
dobrych narzędzi, przyłączył się w 1860 r. do spółki
Augusta Repphana i braci Scholtze, właścicieli fa 
bryki maszyn rolniczych w Warszawie, założonej w
latach czterdziestych przez Wilhelma Troetzera (ul.
Waliców 14 róg Krochmalnej, nr hip. 1116). W sześć
lat później spłacony został A. Repphan, a fabryka,
zmieniając profil produkcji, przyjęła nazwę „Fabryka
Machin, Kotłów Parowych i Wszelkich Odlewów
Braci Scholtze i B. Hantke”. Spółka nie trwała dłu
go, gdyż energiczny Hantke usamodzielnił się i w
1870 r. założył u zbiegu ulic Srebrnej 7/9/11/13 (nr
hip. 1147k) i Towarowej fabrykę gwoździ, drutu, łań
cuchów i prostych narzędzi ogrodniczych. Na terenie
tym stały już hale fabryczne, które w krótkim czasie
Hantke znacznie rozbudował. Prawie od początku
swego istnienia nowa firma zatrudniała ok. 150 robo
tników, co świadczyło o rozmachu i wielkości przed
sięwzięcia.
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Zdjęcie rodziny Hantke’ów wykonane w Odessie ok.
1896 r.; od lewej siedzą: Bernard Hantke i jego żona
Maria z Regenhardtów, między nimi stoi ich syn Ta
deusz, obok matki siedzi drugi syn — Alfred (ze zbio
rów rodzinnych Wacława Przybylskiego)

już synami, Tadeuszem i Alfredem, oraz jakimś nie
zidentyfikowanym młodzieńcem. Jest to jedna z
nielicznych fotografii Bernarda Hantke, założyciela
pierwszego polskiego koncernu z międzynarodowym
kapitałem.
Synowie — Henryk i Gustaw — poślubili dwie córki
prezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego — dr med. Juliusza Roberta Diehla (1846—
1913), herbu Piecza, którego rodzina wywodziła się
z Nadrenii. Nie związany z przemysłem pozostał n aj
starszy z synów Bernarda, Tadeusz Hantke (1866—
1946), żonaty z Marią z Mielęckich, ziemianin, wła
ściciel majątku Koźminek koło Opatówka w Kaliskiem.
Maria z Regenhardtów Bernardowa Hantke zmarła
niespodziewanie w Paryżu 14 kwietnia 1897 r. Trum
na z je j zwłokami została przewieziona z Dworca
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie na
cmentarz ewangelicko-reformowany — jak zapowia
dał nekrolog w „Kurierze Warszawskim” (nr 107 z
17 IV). Pięć dni po pogrzebie tenże „Kurier” (nr 113
z 25 IV) zamieścił następujący tekst podpisany przez
Bernarda Hantke: W s z y s tk im ła s k a w y m , k tó rz y r a 
cz y li o d d a ć o sta tn ią p o s łu g ę n ie o d ż a ło w a n e j śp. M a rii

Jako nowoczesny i światły przemysłowiec Bernard
Hanitke w 1882 r. przekształcił swą firmę w spółkę
akcyjną. Znaczną część je j akcji przejął potężny
górnośląski koncern Oberschlesische Eisenindustrie
A. G. On też sfinansował otwarcie trzech filii: w
Jekatierinosławiu, Saratowie i w Niżnym Dnieprowsku.
W warszawskiej fabryce, jako pierwszej w Króle
stwie Polskim, zainstalowano elektryczność. Był to
niewątpliwy objaw nadążania za wymaganiami
współczesności. Przy zbiegu ulic Towarowej i Sre
brnej oraz przy ul. Twardej 4 (nr hip. 5419) wznie
siono kilka nowych budynków. Zatrudnionym u sie
bie robotnikom zapewniał Hantke bezpłatne obiady,
o czym pisała m.in. popularna „Biesiada Literacka”
(nr 30 z 1885 r.). Jest to szczególnie godne podkre
ślenia, ponieważ ustawa rządowa, nakazująca fabry
kantom wydzielanie pomieszczeń na stołówki dla
pracowników, weszła w życie dopiero 4 listopada
1894 r.
Tu wypada wtrącić nieco informacji rodzinnych.
Bernard Ludwik Hantke był dwukrotnie żonaty: z
Reginą Rosen (data urodzin i śmierci nie ustalona),
a następnie z Marią Zofią Regenhardt (zm. 14 IV
1897), z którą miał sześcioro dzieci: Wandę (zamężną
za malarzem J. Rosenem), Tadeusza (ur. ok. 1866),
Gustawa Aleksandra (ur. 1867), Henryka (ur. 1867),
Zofię (poślubiła obywatela francuskiego H. Styczyń
skiego) i Alfreda (ur. 1871). Wszystkie dzieci otrzy
mały staranne wychowanie i wykształcenie. Wielo
krotnie uczestniczyły w przedsiębranych przez ro
dziców wyjazdach zagranicznych. Zachowało się zdję
cie z Odessy małżonków Hantke wraz z dorosłymi
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H a n tk e

s k ła d a m y

n a js e rd e c z n ie js z e

p o d z ię k o w a n ie .

Mimo śmierci żony Bernard Hantke nie ograniczył
działalności gospodarczej. Jeszcze w tym samym roku
na wcześniej zakupionych terenach wsi Raków pod
Częstochową, w guberni piotrkowskiej, z wielkim
rozmachem rozpoczął wznoszenie ogromnej huty o
nazwie „Częstochowa”. Do zarządu nowo budowane
go zakładu powołał w charakterze dyrektora zarzą
dzającego inż. technologa Adolfa Makomaskiego, dy
rektorem technicznym mianował inż. Emila Kuikawskiego, a trzech swoich synów — Henryka, Gustawa
i Alfreda — obsadził również jako dyrektorów. Sta
nowiska kierownicze poszczególnych wydziałów po
wierzył wyłącznie inżynierom. Niewiele ówczesnych
przedsiębiorstw przemysłowych mogło się poszczycić
zatrudnieniem tak dużej liczby absolwentów wyż
szych szkół technicznych. Huta „Częstochowa” za
trudniała 2500 pracowników w stalowni i walcowni,
dwóch podstawowych jej ogniwach. Zainstalowane
w niej silniki (maszyny) elektryczne posiadały moc
1425 kM, a parowe aż 7665 kM. Huta produkowała
odlewy stalowe i żeliwne, drut żelazny i stalowy,
akcesoria kolejowe, stal resorową, surówkę martenowską i żeliwo. Kapitał zakładowy był bardzo wy
soki — wynosił 8 min rubli.
W podkieleokim Stąporkowie B. Hantke wystawił
okazałą rezydencję, otoczoną rozległym parkiem.
Do Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Metalowych
„B. Hantke” należało 130 kopalń zlokalizowanych w
rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i w Rosji.

Henryk Hantke — prezes zarządu firmy po śmierci
ojca

Do największych zaliczano „Kamienicę Polską” wy
dobywającą rocznie 358 683 pudy (1 pud — ok. 16,38
kg) i „Łojki”, której wydobycie wynosiło 282 184
pudy rudy żelaza w ciągu roku. Równocześnie war
szawska fabryka wytwarzała na rynek krajowy i za
granicę gwoździe i śruby w szerokim asortymencie,
nity, pręty żelazne, pługi, brony przeróżne nakrętki,
wyroby druciane, widły, grabie, łopaty, łańcuchy,
najrozmaitsze rodzaje drutu. Pracowało w niej 820
robotników. Roczną produkcję szacowano na 1 747 220
rubli. Biura zarządu mieściły się w Warszawie, przy
ul Królewskiej 49, w kamienicy Bergsonów.
21 kwietnia 1900 r., po długiej i ciężkiej chorobie,
w wieku siedemdziesięciu czterech lat zakończył ży
cie Bernard Hantke. I tu następuje rzecz dość za
skakująca. Hantkowie byli od dawna wyznania ewan
gelicko-reformowanego, tymczasem zwłoki Bernarda
Hantke (po nabożeństwie żałobnym w katolickim
kościele św. Aleksandra, który był kościołem para
fialnym w tej dzielnicy, w której mieszkał zmarły)
zostały złożone na Cmentarzu Powązkowskim. Infor
m ację tę potwierdzają nekrologi zamieszczone w
„Kurierze Warszawskim” (nr 111 z 23 IV 1900 oraz
nr 112 z 24 IV 1900) przez rodzinę i zarząd Towa
rzystwa Akcyjnego Zakładów Metalowych „B. Han
tke”, jest więc bez wątpienia prawdziwa. Na Powąz
kach jednak grobu Bernarda Hantke nie ma, nato
miast imię jego jest wyryte na tablicy grobowca, w
którym spoczywa jego żona, Maria, znajdującego się
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Może za
tem został później ekshumowany z Powązek? Nie
stety, zagadka nie da się wyjaśnić, gdyż podczas
ostatniej wojny uległy zniszczeniu archiwa obu cmen
tarzy.

dzić musiało liczne sprzeciwy ze strony robotników.
Sytuacja nie ustabilizowała się do początku 1908 r.
Dla Towarzystwa Zakładów Metalowych „B. Hantke”
koniec stycznia okazał się wręcz tragiczny.
Tygodnik „Świat” (nr 6 z 8 II 1908) pisał, co nastę
puje:
...D n ia 30 s ty c z n ia p r z e d g m a c h e m

fa b ry k i „B . H a n 

t k e ” n a u l. S r e b r n e j , o ż y w io n e j r u c h e m
zó w za m o rd o w a n o
H a n tk eg o .
g ło ś n y .
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n i e j n iż z w y k le , bo o go d z . 4 p o p o ł u d n i u ; o p u s z cz a ł
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— jak o p o w ia d a ją ś w ia d k o w ie

— d a ł o s ie m strz a łó w z b r a u n in g a .
Za swego długiego i pracowitego żywota B. Hantke
wspomagał dwie pożyteczne instytucje charytatywne:
Radę Opiekuńczą Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi
i Przytułek św. Małgorzaty w Piasecznie pod Warsza
wą. Niewykluczone, że pod skrzydła tych właśnie or
ganizacji trafiali wysłużeni robotnicy jego fabryki.
Po śmierci Bernarda Hantke na stanowisko prezesa
zarządu firmy wybrany został Henryk Hantke, absol
went Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga w
Warszawie, zaś jego miejsce jako dyrektora zarzą
dzającego (naczelnego) zajął Robert Brandt (1867—
1916), członek Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Zbliżał się trudny dla zakładów okres, rozpoczęty
strajkami w 1905 r., niepokojami odbijającymi się na
rytmie pracy i efektach produkcji. Z ponad stu ko
palń czynne były tylko trzy: dwie wymienione już
poprzednio oraz „Praszka”, połażona w guberni kalis
kiej. W tej sytuacji zaszła konieczność zmniejszenia
zatrudnienia, a nawet zastosowania lokautu, co wzbu

Z y c ie a n i n a c h w ilę n i e p r z e s t a je d r g a ć w te j w i e l 
k ie j f a b r y c e ,

k t ó r e j g łó w n y s t e r d o

w c z o ra j s p o c z y 

w a ł w r ę k a c h o fia ry w ie lk ic h p r z e w r o tó w
m y ł e k s p o łe c z n y c h ...

czy też o -

„Kurier Warszawski” wydrukował 1 lutego trzy ne
krologi: pierwszy od zarządu Towarzystwa „B. Han
tke”, drugi od pracowników wydziału sprzedaży, wy
rażający żal z powodu straty najlepszego zwierzchni
ka, i trzeci od dyrekcji oraz pracowników huty „Czę
stochowa” w Rakowie. Pogrzeb Henryka Hantke odby)
się na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformo
wanym przy ul. Żytniej. Zakłady zamknięto na okres
śledztwa, które jednak niczego nie wyjaśniło. Zabój
ca nie został wykryty.
Zwolna powracał spkój i nastrój wytężonej pracy.
Prezesem nowego zarządu został Oskar Caro, a w
skład konsorcjum zarządzającego weszli: V. Zuckerkandl, Robert Brandt (dyr.), Robert Friedlander,
Wilhelm Metz, H. Wolff Zitman, S. Ostrowski i W.
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Fischer. Kapitał zakładowy ustalono na 7 min rubli,
a przewidywane obroty roczne miały osiągnąć kwotę
3 min rubli. Uruchomiono osiem kopalń rudy żelaza
w samej tylko guberni piotrkowskiej: „Dolinę” —
wydobywającą rocznie 32 406 pudów rudy, „Helenę”
— 295 231 pudów, „Juliusza” — najwięcej, bo aż
1 919 533 pudów, „Klepaczkę”, „Konstantego”, „Marce
lina”, „Piotra” i „Stanisława” — wydobywające ro
cznie ok. 30 000 pudów każda. Kolejnym krokiem w
kierunku umocnienia pozycji firmy było rozpoczę
cie sprzedaży 500-rublowych akcji, dzięki czemu sto
jące jeszcze niedawno na krawędzi bankructwa po
tężne zakłady mogły rozpocząć nowy etap działalno
ści dla nigdy nie nasyconego rynku rosyjskiego.
Mieszkający w Warszawie, przy ul. Widok 5, inż. Gu
staw Aleksander Hantke, żonaty z Wandą Emilią z
Diehlów (1884—1932), poza sprawowaniem funkcji
dyrektora huty „Częstochowa”, prowadził Dom Agen
turowy, początkowo przy ul. Grzybowskiej 17, później
w miejscu zamieszkania. Instytucja ta, zajmująca się
sprzedażą wyrobów firmy „Bernard Hantke”, działała
do wybuchu pierwszej wojny światowej, a po je j za
kończeniu już nie figurowała w księgach adresowych
przemysłu i handlu warszawskiego.
Gustaw Hantke był właścicielem licznych nierucho
mości w Warszawie, m.in. przy ul. Zielnej 9 róg
Siennej (nr hip. 1417) i przy ul. Wielkiej 14 (nr hip.
1417a). Podobnie jak zmarły przedwcześnie brat, do
tował znacznymi kwotami Dom Starców i Kalek Zbo
ru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, mie
szczący się przy ul. Leszno 20, tuż obok kościoła.
Spójrzmy teraz na fabrykę firmy „B. Hantke” przy
ul. Srebrnej oczyma reportera tygodnika „Świat” (nr
6 z 8 II 1908), który w artykule zatytułowanym W
fa b ry ce sk ala n ej krw ią tak pisał:
... K rążym y w śród w ielk ich przestrzen i, których
ciem nią rozjaśn iają czerw on o-b iałe plam y rozpalon e
go żelastw a. R obotnicy poruszają się autom atycznie
przy m iotach parow y ch , sztancach, w alcach , p iec a ch ,
kow ad łach, w ałach, p arn ikach i bębn ach. W ielkie p r ę 
ty, rażące w zrok sw oją barw ą płom ien ną i nie m n iej
rozp alon e: mutry, rury, w idły, śruby itp. przelatu ją
nad naszym i głow am i, przerzucane od w arsztatu do
w arsztatu. G rube fartu chy skórzane, m a ski na tw a
rzach i ochron y id rew n ian e, w szystko to — na tle
w ielk ich p łom ien i lub w śród snopów iskier, przypo
m in ających bajeczn e ognie sztuczne. Huk, zgrzyt,
tarcie, szalone obroty stem pli, fu rkotan ie setek p a 
sów transm isyjnych, grzm iące u derzen ia m łotów ,
drgania ścian, w strząśnienia podłóg betonow ych lub
u biteg o klep iska. L udzie stan ow ią ogniw a w ielkieg o
łańcu cha pracy, a każdy z nich porusza się w za leż
ności od sąsiada. W szystko tu m iarow e, sapan ie w a l
ców, pogrążonych w w odzie, u derzen ia m łotów au to
m atycznych, obroty tłoków i w ybu chy pary...
Ten opis fabryki, znajdującej się w ciągłym ruchu,
huczącej i wibrującej, przedstawiony przez naoczne
go świadka najlepiej oddaje atmosferę i koloryt za
kładu metalurgicznego z początków naszego stulecia.
Lata pierwszej wojny światowej zrujnowały firmę,
która dopiero co „złapała” oddech i nabierała nowego
rozmachu po fali strajków, odzyskując stopniowo
dawną pozycję i umacniając się na rynku krajowym
i rosyjskim. J e j prawny spadkobierca i współwłaś
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ciciel — inż. Gustaw Hantke — na długo przed wy
buchem wojny znalazł się w interesach w Petersbur
gu, dokąd towarzyszyła mu małżonka. Tam też 17 li
stopada 1911 r. urodził im się syn, Gustaw Tadeusz,
a w 1916 r. — córka, Krystyna. Dopiero po rewolucji
rodzina Hantke’ów, przeżywszy niezliczone perypetie,
powróciła do Warszawy, wówczas już stolicy niepod
ległej Rzeczypospolitej.
Rozpoczęto odbudowę zniszczonych zakładów, które
utraciły swoje rosyjskie filie. W Rakowie uruchomio
no hutę „Częstochowa”. Zapłonęły na nowo wielkie
piece, popłynęła surówka, ruszyła, jak przed wojną,
walcownia. Profil produkcji się nie zmienił, wszak
zniszczony kraj potrzebował gwoździ, drutu, blachy,
żeliwa, a przede wszystkim prostych narzędzi: łopat,
wideł i kos. Zaciągnięto pożyczki zagraniczne. Towa
rzystwo Zakładów Metalowych „B. Hantke” SA otwo
rzyło w Warszawie, przy ul. Traugutta 2, w kamie
nicy Hermana Meyera, Centralne Biuro Sprzedaży
Gwoździ i Drutu pod patronatem Zjednoczenia Pol
skich Fabryk Gwoździ i Drutu z siedzibą w Warsza
wie, przy ul. Srebrnej 9, przy fabryce. Powołało
także osiem przedstawicielstw krajowych: w Bydgo
szczy, Kowlu, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu
oraz w Warszawie — na Kresy.
Niestety, okres p rosperity skończył się wraz ze świa
towym kryzysem, który objął również polską gospo
darkę we wszystkich je j dziedzinach. Z zarządu To
warzystwa wystąpili obaj bracia Hantke’owie, Gustaw
i Alfred. Pierwszy znalazł zatrudnienie w Zarządzie
Dóbr Danków, Aleksander Janasz i Spółka (Aleksan
der Janasz, 1892—1939, był bratem Stanisława Sa 
muela, który w 1924 r. ożenił się z wdową po za
mordowanym w 1908 r. Henryku Hantke). Drugi
z braci, Alfred Hantke, opuścił stolicę i osiadł w dale
kim Łucku, na Kresach wschodnich, gdzie otrzymał
stanowisko inspektora Polskich Hut Żelaznych na re
jon Wołynia. W tym czasie dyrekcja zakładów „B.
Hantke”, próbując wyjść z trudności, podjęła decy
zję o utworzeniu Zjednoczonych Zakładów Górniczo-Huitniczych Modrzejów-Hantke Sp. Akc. Większość
akcji nabył wymieniony już Herman Meyer, prowa
dzący Dom Handlowy sprzedaży blach, węgla i ce
mentu. Prezesem Zjednoczenia został znany warsza
wski kupiec i przemysłowiec, Stanisław Gustaw
Brun (1855—1925), a po jego nagłej śmierci — Wa
cław Brun (zm. 1938).
23 lćiSitropafda 192.9 r umarł w Łuiciku po k ró tk iej lecz
ciężkiej chorobie Alfred Hantke, przeżywszy pięćdzie
siąt osiem lat. Pozostawił żonę, Zofię z Bandkie-Stężyńskich (zm. 1953) i trzy córki: Marię (1897—1979),
zamężną za Zygmuntem Niesiołowskim, właścicielem
majątków Nowa Wieś k. Kłodawy i Rycerzew; J a 
ninę Zofię (1899—1984), żonę Bronisława Przybyl
skiego; Zofię (1900—1985), zamężną za Stefanem ks.
Lubomirskim. Pogrzeb odbył się 29 listopada na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żyt
niej („Kurier Warszawski” nr 32 z 28 IX 1929).
Stworzony w ubiegłym stuleciu przez Bernarda Hantkego jeden z pierwszych koncernów w Kongresówce
nie przetrwał do drugiej wojny światowej — zmie
niły się czasy i ludzie, uległa przekształceniu sy
tuacja geopolityczna, kolejnemu pokoleniu zabrakło
przysłowiowego łutu szczęścia.
Były właściciel Towarzystwa Akcyjnego Zakładów
Metalowych „B. Hantke”, inż. Gustaw Hantke, zmarł

w Warszawie 17 maja 1939 r. w wieku siedemdzie
sięciu dwóch lat. Był długoletnim skarbnikiem Rady
Opiekuńczej Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie
Chorymi w Warszawie (Wspólna 69), filistrem Welecji* i dobroczyńcą wielu drobnych instytucji
charytatywnych. Pochowany został 19 m aja obok
matki i braci w grobie rodzinnym zwieńczonym gra
nitową iglicą, której wierzchołek utrącony został po
ciskiem podczas Powstania Warszawskiego. W Liskowie, w pobliżu posiadłości Koźminek, leży najstar
szy syn Bernarda, zmarły po drugiej wojnie Tadeusz
Hantke, bezdzietny. Na obcej ziemi, w Katyniu, zgi
nął Gustaw Tadeusz Hantke (1811—1940),** absolwent
Wydziału Chemii Politechniki w Nancy (Francja),
wychowanek Korpusu Kadetów w Rawiczu, syn Gu
stawa i Wandy z Diehlów. Siostra jego, Krystyna
z Hantke’ów Boergerowa, wdowa po Januszu (1906—
1981), dziennikarka, odeszła w 1986 r. jako ostatnia
z rodu.
Nie takim smutnym akcentem chciałbym jednak za
kończyć tę opowieść. Otóż w pierwszych latach po
wojennych wracał do Polski z Wielkiej Brytanii pra
wnuk po kądzieli Bernarda Hantke. Gdy stawił się

w Urzędzie Repatriacyjnym, uwagę jego przyciągnął
wielkich rozmiarów plakat, zapowiadający wyrówna
nie krzywd i rozprawienie się z posiadaczami ziem
skimi i fabrykantami, tymi wszystkimi Zamoyskimi,
Lubomirskimi, Wedlami, Temlerami i Hantke’ami.
Podając urzędnikowi wypełnioną wielostronicową an
kietę czuł, że jego powrót staje się coraz mniej real
ny. Ale oto urzędowa osoba po długim sylabizowaniu
owego dokumentu nieoczekiwanie powiada: Wasza
matka była Hantke? Przecież Hantke to on, matka
więc nie mogła być Hantke, ale Hantka. I tak udało
się, nie skojarzono bowiem antenatów bohatera z
,;wrogą klasowo” rodziną.
Tym komicznym epizodem kończę historię potężnej
niegdyś firmy i jeszcze jedną sagę rodziny związanej
z polskim ewangelicyzmem.

* C złonek k o rp o ra cji uczelni w D orp acie.
* * W „ Je d n o cie ” n r 11 z 1987 r., w r u b ry c e : Ci, c o z g i n ę l i ...
d ru k ow an y był k ró tk i biogram G u staw a T adeu sza H an tke,
au to rstw a Jego siostry, K ry sty n y z H antke*ów B oerg ero w eJ.

WŚRÓD KSIĄŻEK
Filozoficzne aspekty doktryny J. Kalwina
Wydaje się niekiedy, jakby ewan
gelicy reformowani — nie tylko
polscy — wstydzili się swego pra
ojca Kalwina. Słuszną rzeczą jest,
że nie określają swego wyznania
mianem „kalwinizmu”, ale dlaczego
unikają wszelkich skojarzeń z Re
formatorem genewskim? Niewątpli
wie zawinił tu, między innymi, ka
rykaturalny obraz zarówno „reży
mu” kalwińskiego w XVI-wiecznej
Genewie, jak i samej nauki Jana
Kalwina — obraz stworzony głów
nie
przez
niemieckojęzyczną
(zwłaszcza luterańską) historiogra
fię teologiczną. A przecież mogli
byśmy się starać, by przynajmniej
określić, jak ta karykatura przysta
je do rzeczywistości.
Okazuje się, ku naszemu zawsty
dzeniu, że skoro reformowani nie
wydają swoich prac teologicznych,
robi to... SG PiS! Doczekaliśmy się
bowiem solidnego studium w języ
ku polskim o koncepcji filozoficz
no-teologicznej Jan a Kalwina, stu
dium bazującego na pracach sa
mego Reformatora oraz na szero
kiej literaturze, głównie francusko
języcznej, na temat jego myśli. Stu
dium zostało wydane przez Szkołę
Główną Planowania i Statystyki w

Warszawie, w serii M onografie i opraoow an ia (Nr 238), pod tytułem
F ilozoficzn e asp ekty doktryny Ja n a
K alw in a*. Autorem pracy jest do
cent filozofii Stanisław Piwko.
Autor studium usiłuje wykazać, że
z wszystkich dzieł teologicznych
Kalwina przeziera jedna wielka
próba skonstruowania przez Refor
matora wspaniałej koncepcji filozo
ficznej o charakterze teodycealnym,
czyli koncepcji w yjaśniającej, jak
się ma dobry Bóg do zjawiska zła
w świecie, przecież przez Niego
stworzonym. Już samym tym za
mierzeniem podejmuje polemikę z
pewnym nurtem teologii niemiec
kiej, a zwłaszcza z teologiem E.
Troeltschem, który utrzymuje, że
Kalwin w sw ojej srogiej „teologii
chwały Bożej” nie mógł nawet czuć
potrzeby takiego „usprawiedliwia
nia” Boga, bo po prostu ku chwale
Bożej jedni zostaliby potępieni, dru
dzy zbawieni, i dalszych kwestii już
by nie było.
Autor studium w sposób przekonu
jący pokazuje natomiast, jak wy
powiedzi teologiczne Kalwina wy
pływały z jego wciąż rozw ijającej
się koncepcji Boga, człowieka i
świata, która w śmiały sposób mia

ła ze sobą pogodzić Bożą miłość i
wszechmoc z jednej, a ludzką nie
dolę z drugiej strony.
Metafizyczną podstawę tej koncep
cji stanowi wzajemny stosunek
między
czasem
a
wiecznością.
Włieczny Boży akt stworzenia obej
muje Wszelki czas, choć sam nie
podlega czasowi. Cała historia ludz
kości, łącznie z upadkiem i z dzie
łem zbawienia, należy do tego
wiecznego aktu, przy czym wszel
kie myślenie np. o predestynacji w
kategoriach czasu wynika wyłącz
nie z ograniczoności naszego umys
łu.
3
Historia upadku i zbawienia (lub
potępienia) ma doprowadzić czło
wieka do pełnej świadomości jego
stosunku do Stwórcy. Los ludzki
jest „zaplanowanym przez Boga
eksperymentem poznawczym, ob ja
wiającym prawdę o człowieku w
sposób przystosowany do ludzkich
możliwości intelektualnych” (s. 93).
Celem tego eksperymentu jest od
rzucenie przez człowieka sw ojej
grzesznej natury i jego odrodzenie
w Chrystusie.
Udało się autorowi książki nie
zwykłe myśli Reformatora przed
stawić w sposób subtelny i uczciwy
a zarazem wykazać, że odrzucenie
pewnych nieatrakcyjnych dla nas
sformułowań Kalwina prowadziłoby
do wariantu jeszcze trudniejszego
* S tan isław P iw k o : F i l o z o f i c z n e a s p e k t y
d o k t r y n y J a n a K a lw in a . Seria M o n o g r a 
f i e i o p r a c o w a n i a (238), SG PiS, W a rsz a 
wa 1987.
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do przyjęcia. Poza tym samo dąże
nie
Kalwina do
wypracowania
wspaniałej koncepcji, także jego
próby i wahania wzbudzają po
dziw i respekt, nawet wtedy, kiedy
pod pewnymi jego myślami woleli
byśmy się nie podpisywać.
Książka została zaopatrzona w cen
ne przypisy, pozwalające czytelni
kowi sięgać bezpośrednio do źródeł
i pozostawać w kontakcie- z języ
kiem samego Kalwina. Szkoda tyl
ko, że cała praca jest dla niewta
jemniczonych mało przystępna: nie
wprowadza bowiem czytelnika w
tematykę stopniowo ani nie usiłuje
go przekonać o doniosłości tema
tu. Brakuje również wartościowania
myśli Kalwina przez autora. Całe
studium świadczy o jego zdrowym
dystansie do tematu, nie zdradza
natomiast nigdzie jego stanowiska.
Jeśli zaś do końca nie wiadomo,
dlaczego właściwie autor napisał tę
książkę, czytelnika zaczyna dręczyć
pytanie, dlaczego ją czyta.

Po za,poznaniu sdę z pracą Stan i
sława Piwki zastanawiam się nad
następującą kwestią: dlaczego Kal
win nigdy otwarcie nie przedsta
wił wprost sw ojej koncepcji teolo
giczno-filozoficznej? Wszystkie jego
wypowiedzi
zestawione
razem
świadczą o tym, że Reformator ja k 
by na własny użytek konstruował
wspaniałą teorię metafizyczną, ale
je j nigdy nie ogłosił. Wygląda na
to, że mówił raczej do samego sie
bie niż do publiczności, a od chwili,
kiedy zaczął rozbudowywać swoją
naukę o predestynacji, już prak
tycznie w ogóle tego tematu nie
poruszał w kazaniach.
Jesteśmy wdzięczni panu Stanisła
wowi Piwce za ten impuls. Nie uważamy się może tylko za „kalwinistów”, ale kalwinizmem ewange
licy reformowani powinni się zaj
mować. Wszak SG PiS ma co inne
go do iroboty.
Ks. Piet van Veldhuizen

O istocie i wartości wierzeń religijnych
Na początku lata ukazały się trzy
cenne książki, które z pewnością
zainteresują Czytelników „Jednoty”.
Instytut Wydawniczy PA X wydał
pierwszy tom H istorii w ierzeń i
id ei religijn ych1. Autorem tego fun
damentalnego dzieła jest Mircea
Eliade (1907—1986), prawdopodob
nie najwybitniejszy religioznawca
naszego stulecia, Rumun przebywa
jący od 1945 r. w Paryżu, a od
1957 r. w Chicago. Z licznych nau
kowych dzieł Eliadego dotychczas
przełożono na język polski — oprócz kilkunastu artykułów — ksią
żki: T raktat o historii religii (1966),
Sacrum , m it, historia (1970) oraz
Jog a. N ieśm iertelność i w olność
(1984). Ponadto w Polsce ukazały
się dwie powieści tego uczonego:
W esele w n ieb ie (1977) i T ajem n ica
d oktora H onigbergera (1983). Oma
wiany tom poświęcony jest relig ij
nym wierzeniom ludzi od czasów
najdawniejszych (epoka kamienna)
do rozkwitu cywilizacji greckiej.
Najstarsze wierzenia religijne zwią
zane są z wytworzeniem pierw
szych narzędzi, wykorzystaniem og
nia, łowiectwem i ceremoniami po
grzebowymi.
Każdy
„wynalazek”
człowieka (uprawa roli, wytapianie
metali) wzbogacał i przekształcał du-
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cli ową postawę h om o sapien s, jed 
nak — zdaniem autora — zasadni
cze rysy form acji religijnej były za
chowywane, chociaż ujawniały się
nowe środki wyrazu, powstawały
subtelne systemy wierzeń. Zdaniem
Eliadego religia jest nieodłączną czę
ścią kultury naszego gatunku i to
warzyszy człowiekowi od początku
dziejów — istota człowieczeństwa
jest związana z religijnością (hom o
religiosus), a wszystko, co w czło
wieku istotnie ludzkie, jest zarazem
religijne. Fundamentalne stuktury
religijne są niejako ponadczasowe,
wspólne dla człowieka pierwotnego,
członka wielkich cywilizacji staro
żytnych oraz człowieka współczes
nego, choćby ten ostatni deklarował
ateizm i odżegnywał się od wszel
kich wierzeń religijnych. W oma
wianej książce Eliade uzasadnia
powyższą tezę na przykładach re
ligii Sumeru, Mezopotamii, Egiptu,
Kanaanu, Izraela (łącznie z epoką
królów i proroków), Hetytów, Indii
(przed Buddą), Iranu i vGrecji.
W przeciwieństwie do Marksa,
Freuda czy Nietzschego, rumuński
myśliciel nie redukuje religii do
socjologii, seksuologii lub egzysten
cjalnej pociechy, lecz widzi w niej
niezbywalny element człowieczeń

stwa i jest przekonany o realności
sacrum , które kształtuje duchowość
człowieka i jest motorem jego in
tegralnego rozwoju (zarówno jed 
nostek, jak i społeczeństw). W
swoich rozprawach Eliade wyraża
przekonanie, że zsekularyzowany
świat oczekuje na wielką odnowę
religijną, która musi nadejść, aby
człowiek nie stracił swej tożsamo
ści. Ekumenizm Eliadego polega na
dostrzeganiu wartości we wszyst
kich religiach, każda bowiem rze
czywista (występująca w historii)
idea religijna wynikała z potrzeby
kontaktu z realnym sacrum. Eliade
był członkiem Kościoła prawo
sławnego, ale uważał, że saikralność
jest jedna, niezależnie od religii, je 
śli żywa wiara wyznawców danej
religii kształtuje życie jednostek i
społeczeństw. Można więc mówić
o głębokiej religijności tego myśli
ciela, zatroskanego o duchowy roz
wój wszystkich ludzi wszechcza
sów, tropiącego przejawiającą się
w historii jedną świętość, widzące
go w kontakcie z transcendencją
warunek konieczny nie tylko roz
woju człowieka, ale nawet jego ist
nienia.
Uniwersalność religii jest odzwier
ciedlana w kulturze przez wspólne
dla różnych ludów symbole, a roz
wój szeroko rozumianej kultury
świadczy o niezbywalności idei re
ligijnych, których niczym nie mo
żna zastąpić. O słuszności tych tez
autor stara się przekonać czytelni
ków za pomocą analizy poszczegól
nych systemów wierzeń, co jest
możliwe dzięki jego ogromnej wie
dzy szczegółowej i imponującej erudycji
humanistycznej.
Eliade
zgłębił zarówno systemy wierzeń
magicznych, religię szamanów, animizm, jak i teologię wielkich reli
gii współczesnych; z jednakową
swobodą roztrząsa tajemnice zaratustryzmu, misteria eleuzyńskie i
religie świętych ksiąg; stara się
przy tym utożsamiać z wyznawca
mi tych religii, odcyfrować ich au
tentyczne potrzeby i zrozumieć po
stawy. Autor H istorii wierzeń... jest
przeciwnikiem materializmu i in
nych doktryn, które odmawiają re
ligii autonomiczności i kwestionują
realność przedmiotu wierzeń. Jego
zdaniem tylko bezstronne, pozba-

1 M ircea E liad e: H is to ria w i e r z e ń i id e i
r e l i g i j n y c h . T om 1. O d e p o k i k a m i e n n e j
do
m is t rz ó w e l e u z y ń s k i c h . P rzeł. S ta
nisław T ok arsk i,
cen a 2200 zł.

PA X,

W arszaw a

1988,

wionę uprzedzeń i ideologicznych
założeń podejście do badań feno
menu religii pozwala uchwycić istotę tego zjawiska, a więc zrozu
mieć człowieka i wytworzoną przez
niego cywilizację.
Wydawnictwo „Znak” opublikowało
polski przekład głośnej na Zacho
dzie książki Lesźka Kołakowskiego
Je ś li B oga n ie m a..}. Znakomity
filozof w przystępny, wręcz popu
larny sposób dokonuje w tej pracy
filozoficznej analizy prawomocności
wiary w Boga z punktu widzenia
różnych systemów teoretycznych, ukazuje wewnętrzną strukturę teo
logii naturalnej, mistycyzmu, bada
język religii oraz dokonuje przeglą
du stanowisk wybitnych myślicieli
wobec Boga i religii. W szczególno
ści autor interesuje się racjonalnym
uzasadnieniem wiary i niewiary w
Boga, a także wartością i realnością
przedmiotu języka religii. Podobnie
jak Eliąde, Kołakowski dowodzi
autonomii religii, której nie można
sprowadzić do zjawiska integrująego społecznie lub zaspokajającego
potrzeby psychologiczne człowieka.
Wiara religijna jest niezbędną ce
chą człowieczeństwa, a je j najwyż
szą formą jest przekonanie o ist
nieniu osobowego Boga: „nieobec
ność Boga (...) obraca człowieka w
ruinę w tym sensie, że ograbia z
sensu wszystko, co zwykliśmy uważać za istotę człowieczeństwa:
dążenie do prawdy, odróżnienie do
bra i zła, roszczenie do godności i
przekonanie, że tworzymy coś, co
oprze się obojętnemu niszczycielstwu czasu” (s. 234—235). Z punktu
widzenia logiki istnienie Boga jest
tak samo prawomocne, jak Jego
nieistnienie, natomiast wszechobec
ny fenomen religii i jego twórcza

rola w kulturze świadczą o nieredukowalnej wartości wiary
dla
człowieka. Szczególnie cenne w
książce Kołakowskiego jest skryty
kowanie nie tylko powierzchowych, ale również tych bardziej po
głębionych sądów negatywnych o re
ligii, powstałych w kręgach intele
ktualistów i myślicieli różnych epok.
Skrupulatność oraz naukowa ucz
ciwość autora powoduje, że postu
lowana i zrealizowana w omawia
nej książce krytyka sądów o re
ligii (teistycznych i ateistycznych)
staje się w istocie dowodzeniem
fałszu postaw redukcjonistycznych
oraz ujawnieniem logicznej zawar
tości twierdzeń wiary religijnej.
Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych
w systemach religijnych zagadnień,
jak wolność, występowanie zła,
sens życia i śmierci, afirm acja
świata i sens aktywności twórczej
człowieka.
Szczególne
znaczenie
autor przypisuje religii chrześcijań
skiej; relacjonuje poglądy dawnych
i współczesnych myślicieli, w tym
także reformatorów (Kalwin, Luter,
Zwimgli) oraz wybitnych teologów
ewangelickich (Niebuhr, Plantinga,
Tillich). Z lektury pracy można wy
snuć dwa istotne wnioski. Postawa
religijna jest tak samo racjonalna
jak ateizm. Jednak religia jest bar
dziej atrakcyjna intelektualnie i po
zwala człowiekowi nie tylko na za
chowanie tożsamości, ale także na
marsz ku duchowej pełni. Ponadto
ateizm sensu stricto jest bardzo
trudny lub wręcz niemożliwy do
realizacji zarówno w świadomości
jednostek, jak i społeczeństw: „Kult
zredukowany do swej świeckiej użyteczności i niepomny swej pier
wotnej funkcji może wprawdzie
przeżyć czas jakiś, lecz prędzej czy

później jego pustka musi wyjść na
jaw (...), zaś zapomniane więzy z
sacrum podjęte ‘ zostaną gdzieś in
dziej, przez inną formę religijności”
(s. 247).
Z radością informuję o ukazaniu
się w Wydawnictwie „Znak” ksią
żki Alfreda N. Whiteheada8, wy
bitnego filozofa i teologa protestan
ckiego, twórcy tzw. teologii procesu
(por. „Jednota” nr 4, 1988, s. 21).
Omawiana praca poświęcona jest
dziejom nauki i kształtowanemu
przez naukę poglądowi na świat,
a w szczególności krytyce mechanicyzmu i scjentyzmu — koncepcji
redukujących rzeczywistość do płyt
kiego materializmu i odmawiają
cych zasadności nie tylko teologii,
ale wszelkiej głębszej refleksji hu
manistycznej. Autor żył w latach
1861—1947 i zawodowo zajmował
się przede wszystkim matematyką.
Jego koncepcje filozoficzne i teolo
giczne do dziś wywierają silny
wpływ w ośrodkach naukowych w
USA i w innych krajach Zachodu.
Elementy teologii procesu w oma
wianej książce zawarte są przede
wszystkim w rozdziałach X I i X II,
poświęconych twórczej relacji mię
dzy Bogiem a człowiekiem oraz
związkom nowoczesnej nauki z religią.
W.Z.*

* L eszek K o łak o w sk i: J e ś l i B o g a n i e
Przeł. T adeusz B aszn iak i M aciej
P an u fn ik , „Z n ak ” , K rak ów 1988, cena
560 zł.
m a ...

* A lfred
św ia t

N orth

W h iteh ead : N a u k a
i
P rzeł. M aciej K ozło
M arek
P ieńk ow ski,
„Z nak”,
1938, cena 800 zł.

no w o ży tn y .
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i
K rak ów

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Maciej Jankowski — 180 zł, ks. Marek Biały

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje

— 400 zł, Bogdan Hyla — 5000 zł, ks. Adam
Kleszczyńslki — 980 zł, Krzysztof Maurin —

my. Przypominamy, że ofiary na wydawni

2000 zł, Bronisław Symonowicz — 700 zł, Lech
Gościcki — 2000 zł, Tadeusz Świątek — 440
zł, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu
— 2000 zł, Stanisław Bieńkiewicz — 400 zł.

ctwo „Jednota” przekazywać można na konto
PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136

bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod ad
resem miesięcznika „Jednota”, al. Świerczew
skiego 76a, 00-145 Warszawa.
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PRZEGLĄD
Z

EKUMENICZNY

ZAGRANICY

# W miejscowości Baar (Szwajca
ria) obradowała (23—29 V) Grupa
Robocza SRK ds. Dialogu z Przed
stawicielami Religii Niechrześcijań
skich. Głównym tematem obrad
były zmiany, jakie zaszły w osta
tnim 50-leciu, czyli od III Świato
wej Konferencji M isyjnej w Tambaram (Indie), w podejściu ruchu
ekumenicznego do działalności mi
syjnej i dialogu z wyznawcami religii niechrześcijańskich. Poza tym
wiele uwagi poświęcono problemo
wi pluralizmu jako charakterysty
cznej cechy współczesnego życia i
stosunków między ludźmi.
# W Wenecji odbyło się (27 IV —
4 V) doroczne posiedzenie Wspól
nej
Grupy
Roboczej
Kościoła
Rzymskokatolickiego i Światowej
Rady Kościołów. Stwierdzono, że
współpraca w różnych dziedzinach
rozwija się pomyślnie. Wysłuchano
sprawozdania z obrad Synodu Bis
kupów (1987), poświęconego spra
wom laikatu, a także informacji o
opiece duszpasterskiej nad małżeń
stwami mieszanymi i współpracy w
dziedzinie spraw społeczno-etycznyoh. Kontynuowano debatę nad
dokumentem nt. formacji ekumeni
cznej na wszystkich szczeblach ży
cia kościelnego oraz poczyniono
przygotowania do opracowania szó
stego już oficjalnego raportu, który
w 1991 r. zostanie przedstawiony
VII Zgromadzeniu Ogólnemu SRK
i Watykanowi. Z zadowoleniem
stwierdzono żywy udział Kościoła
Rzymskokatolickiego (na płaszczy
źnie krajowej, kontynentalnej i
światowej) w pracach przygotowa
wczych do Światowej Konferencji
na rzecz Pokoju, Sprawiedliwości
i Zachowania Stworzenia, organizo
wanej przez SRK i zaplanowanej
na 1990 r. Kontynuowano też dys
kusję nad ekumenicznymi konsek
wencjami wynikającymi z pojęcia
„hierarchia prawd”, użytego w de
krecie „O ekumenizmie”. Odpo
wiedni dokument na ten temat ma
być gotowy w 1989 r. Podczas
przyszłorocznego posiedzenia zosta
nie również przedstawiony projekt
dokumentu nt. Kościoła lokalnego
i uniwersalnego. Poza tym zapozna
no się z aktualnym stanem debaty
nad dokumentem konwergencji w
sprawie „Chrztu, Eucharystii i U
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biet. Ja k wiadomo, niektórzy człon
kowie Wspólnoty Kościołów Angli
kańskich dopuszczają kobiety do
ordynacji.

rzędu duchownego”. Z satysfakcją
odnotowano fakt, że wzrasta liczba
krajowych
rad
ekumenicznych,
których pełnoprawnym członkiem
jest Kościół Rzymskokatolicki.
£
Pokój, sprawiedliwość, prawa
człowieka, praca studyjna nad mo
delem m isji w zsekularyzowanej
Europie, problemy kobiet, pomoc
międzykościelna, opieka nad ucho
dźcami oraz stosunki z Kościołem
Rzymskokatolickim — to tematy
podjęte na wspólnym posiedzeniu
Prezydium i Komitetu Doradczego
Konferencji Kościołów Europejskich
(18—24 IV, Barcelona). Dzięki przy
jęciu dwóch nowych Kościołów
(Unia Kongregacjonalna Szkocji i
Szkocki Kościół Episkopalny) liczba
Kościołów
członkowskich
KKE
wzrosła do 120. Z Polski w obra
dach
uczestniczył
bp
Zdzisław
Tranda (patrz „Jednota” nr 6/88).
• Z inicjatywy Konferencji Ko
ściołów Europejskich odbyła się
(2—6 V) w Sigtuna (Szwecja) druga
konsultacja poświęcona działalno
ści m isyjnej w zsekularyzowanej
Europie. Temat obrad brzmiał: „Bi
blijne aspekty m isji”. W konsulta
cji wzięło udział 50 uczestnkiów z
19 krajów Europy. Szerzej o tym
spotkaniu pisze jego uczestnik z
Polski, W. Zuzga, w tym numerze
„Jednoty”.
^
Prymas Wspólnoty Kościołów
Anglikańskich, arcybiskup Canterbury dr Robert Ruńcie, wypowie
dział się optymistycznie na temat
możliwości zbliżenia między anglikan izmem a katolicyzmem rzym
skim. Podczas wizyty w Berlinie
Zachodnim (9 V) abp Ruńcie oce
nił
dialog
anglikańsko-katolicki
„znacznie pozytywniej” niż rozmo
wy anglikańsko-prawosławne, choć
i w tych ostatnich daje się zauwa
żyć stopniowy postęp. W dwóch
turach dialogu anglikańsko-katolickiego udało się uzyskać zgodność
poglądów w wielu dotychczas spor
nych kwestiach. Zdaniem abp. Ruń
cie, pierwszym krokiem na drodze
do zjednoczenia będzie uznanie
przez Kościół rzymskokatolicki an
glikańskiego urzędu kapłańskiego.
Krok ten można zrobić bez wnika
nia w trudną kwestię ordynacji ko

# Grupa przedstawicieli Kościoła
anglikańskiego, reprezentująca nurt
protestancki w tym Kościele, oś
wiadczyła, że warunkiem przywró
cenia pełnej jedności amglikańsko-katolickiej byłaby reforma urzędu
papieskiego, który musiałby być
odbiciem
„historycznej
ciągłości,
widzialnej jedności, braterskiej mi
łości”, nie mógłby natomiast być
wyrazem „papieskiej nieomylności
i uniwersalnej jurysdykcji”. Przed
stawiciele Kościoła anglikańskiego
apelują do papieża, aby zrezygno
wał z takich tradycyjnych tytułów,
jak: „namiestnik Chrystusa”, „na
stępca Księcia Apostołów”, „naj
wyższy kapłan Kościoła powszech
nego”. Skłonni są natomiast uznać
jego tytuł „sługi sług Bożych” ze
względu na sprawowaną przezeń
służbę pastoralną.
# Międzynarodowy Komitet Anglikańsko-Duterański
opublikował
6 VI br. raport, w którym stwier
dza isię, że nadszedł czas, by „usta
nowić pełną wspólnotę”. Komitet
proponuje praktyczne kroki wiodą
ce do tego celu. I tak zwierzchności
wszystkich Kościołów regionalnych
lub
krajowych
powinny
uznać
wszystkie wymienione w raporcie
zgodności zachodzące w sprawach
wiary, a także uznać swych part
nerów za „prawdziwy Kościół kie
rujący się zasadami Ewangelii”.
Powinny zostać utworzone „prowi
zoryczne struktury, które odzwier
ciedlałyby stopień osiągniętej jed
ności i przyczyniły się do dalszego
zbliżenia”. Raport wymienia
17
konkretnych
przykładów
takich
działań. Kolejnym etapem docho
dzenia do jedności »miałaby być
„uroczystość liturgiczna”, podczas
której reprezentanci każdej trady
cji „daliby publiczny wyraz pełnej
wspólnoty”.
# Trwają przygotowania do V III
Zgromadzenia Ogólnego" Światowej
Federacji Luterańskiej, zaplanowa
nego na 1990 r. w Kurytybie (Bra
zylia).
Międzynarodowy
komitet
przygotowawczy ustalił niedawno,
że przedmiotem obrad będą nastę
pujące sprawy: m isja i ewangeli*
zacja, jedność chrześcijan a Wie
czerza Pańska, pokój i sprawiedli
wość oraz właściwe traktowanie
stworzonego przez Boga świata.

% Światowy Alians Kościołów R e
formowanych zaprotestował u pre
zydenta Rumunii Nicolae Ceausescu
w sprawie planu zniszczenia kilku
tysięcy wiosek, zamieszkałych głó
wnie przez mniejszości narodowo
ściowe, i zbudowania w ich m iej
sce „kompleksów rolno-przemysło
wych”. Zdaniem Aliansu, zostałyby
w ten sposób pogwałcone prawa
ludzkie i obywatelskie, zwłaszcza
zaś prawa mniejszości narodowo
ściowych. Setki tysięcy ludzi poz
bawiono by własnej „tradycji, dzie
dzictwa kulturowego i języka”. Alians zwraca uwagę, że prawa
mniejszości narodowościowych w
Rumunii ograniczane są systema
tycznie od piierwszej wojny świa
towej. Zniszczenie wiosek byłoby
kolejnym „drastycznym krokiem w
tym kierunku”. W Rumunii mie
szka dwa miliony Węgrów, a po
nadto spora liczba Niemców i Ukraińców.
# Dnia 1 lutego 1989 r. powstanie
w RFN nowy Kościół Ewangelicko-Reformowany na mocy uchwały
podjętej 10 czerwca br. przez Sy
nody Kościołów Ewangelicko-Refor
mowanych Niemiec Północno-Za
chodnich oraz Bawarii na wspól
nym posiedzeniu w Erlandze. W
skład nowego Kościoła wejdzie 136
zborów skupiających 210 000 wier
nych. Większość tyoh zborów znaj
duje się w miastach, głównie Fryzji
wschodniej, w regionie Osnabrück,
Getyngi oraz Franikonii. Admini
stracyjnie nowy Kościół dzielić się
będzie na 11 regionów kościelnych.
# Duterański Instytut Badań Eku
menicznych w Strasburgu (Francja)
zorganizował ma początku czerwca
br. wspólnie z Instytutem Ekume
nicznym Uniwersytetu Papieskiego
w Salamance konsultację na temat:
„Apostolskość Kościoła”. Wzięło w
niej udział dziesięciu teologów ka
tolickich i trzynastu ewangelickich
z różnych krajów. Podobne konsul
tacje odbyły się już w 1971, 1980
i 1983 r. w Salamance. Uczestnicy
obrad zastanawiali się nad tym, w
jaki sposób urząd duchownego,
zwłaszcza zaś urząd biskupa, może
stanowić gwarancję, że tradycja
poapostolska zgodna jest z pierwo
tnym świadectwem apostolskim za
wartym w Nowym Testamencie.
Próbowano tu znaleźć odpowiedź na
następujące pytania: czy sukcesja
apostolska jest bezwzględnym wa
runkiem zachowania wierności apo
stolskiemu posłannictwu i kto w

Ksiqiki nadesłane
INSTYTUT WYDAWNICZY PA X
Gordon W. Allport: O sobow ość i religia. Przekład Hanna Bartoszewicz,
Anna Bartkowicz, Irena Wyrzykowska. Warszawa 1988, s. 228, egz. 20 000
+ 350, cena zł 500.
Mistrz Eckhartt: K azania i traktaty. Seria: K lasycy m istyki i życia w e
w nętrznego. Przekład i przedmowa Jerzy Prokopiuk. Warszawa 1988, s.
336, egz. 10 000+350, cena zł 950.
Josef Imbach: W iara i dośw iadczen ia. O m ożliw ości sp otkan ia z B ogiem .
Przekład Maria Stelmachowska. Warszawa 1988, s. 104, egz. 10 000+350,
cena zł 350.

Kościele ma prawo decydować o
tym, czy wykład Biblii jest wła
ściwy, czy fałszywy?
# Wybitny teolog ewangelicko-re
formowany,
jeden z założycieli
Wspólnoty Ekumenicznej w Taize
(Francja), brat Max Thurian, przy
ją ł święcenia kapłańskie, których
udzielił mu w ubiegłym roku kard.
Corrado Ursi, były arcybiskup Ne
apolu. O fakcie tym Wspólnota w
Taize poinformowała dopiero 10 V
br. Max Thurian pozostanie nadal
członkiem tej Wspólnoty.
% W kwietniu br. zmarł w Wiel
kiej Brytanii w wieku 80 lat ks.
Victor K. W. Hayward, duchowny
baptystyczny i znany działacz eku
meniczny. W latach sześćdziesiątych
i na początku lat siedemdziesiątych
ks. Hayward pracował w Światowej
Radzie Kościołów w Genewie, gdzie
był kolejno: zastępcą sekretarza
generalnego, sekretarzem studyj
nym do spraw misji i ewangelizacji
oraz kierownikiem sekretariatu ds.
stosunków z krajowymi radami ekumenicznymi. W 1971 r. zwołał w
Genewie I Światową Konsultację
Rad Ekumenicznych, na którą przy
było ponad 100 osób reprezentują
cych 66 rad krajowych.
% Abuna Tekle Haimanot, patriar
cha Etiopskiego Kościoła Prawosła
wnego, zmarł 5 VI br. w wieku
70 lat. Urząd ten objął w 1976 r.
po usunięciu przez władze państwo
we ówczesnego patriarchy Thewophilosa, który został aresztowany
i wszelki ślad po nim zaginął. Wy
bór Haimanota wzbudził kontrower
sje. Zgodnie bowiem z tradycją
prawosławną, patriarchę wybiera
synod biskupów, tym razem zaś
naruszone zostały te zasady, gdyż
w wyborach uczestniczyli również

świeccy. Niektóre Kościoły prawo
sławne zbojkotowały zatem intro
nizację Haimanota. Przed wyborem
na stanowisko patriarchy Haimanot
był zwykłym mnichem znanym z
ascetycznego trybu życia. Wędro
wał po południowych rejonach Etiopii jako ewangelista. Będąc już
patriarchą nadal pojawiał się pu
blicznie w stroju zwykłego mnicha.
Etiopski Kościół Prawosławny ma
16 milionów wiernych.
# Dnia 26 VI br. zmarł w Bazylei
(Szwajcaria) w wieku 83 lat świa
towej sławy teolog rzymskokatolicki
— Hans Urs von Balthasar. W la
tach pięćdziesiątych opublikował on
pracę poświęconą prezentacji i in
terpretacji teologii Karola Bartha.
Był współzałożycielem teologiczne
go czasopisma „Communio”. Przez
papieża Pawła VI powołany został
do Międzynarodowej Komisji Teolo
gicznej od chwili je j założenia
(1969). Wiele wyższych uczelni ka
tolickich, a także Wydział Teologii
Ewangelickiej na Uniwersytecie w
Edynburgu, nadało mu honorowe
stopnie naukowe i odznaczenia, a
od
patriarchy
Konstantynopola
Athenagorasa I otrzymał
Złoty
Krzyż Świętej Góry Athos. Zmarł
dwa dni przed nadaniem mu god
ności kardynalskiej.
0 Dokument Światowej Rady Koś
ciołów w sprawie „Chrztu, Eucha
rystii i Urzędu duchownego” (od
miejsca uchwalenia zwany często
dokumentem z Limy) jest od kilku
lat przedmiotem ożywionych debat
w Kościołach wszystkich tradycji.
Do zawartych w nim sformułowań
ustosunkowało się już 170 Kościo
łów chrześcijańskich, w tym także
Kościół rzymskokatolicki. Na po
czątku lipca br. odbyła się w Tu
rku
(Finlandia)
międzynarodowa
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konsultacja teologów, której celem
było przedyskutowanie najważniej
szych uwag zawartych w stanowi
skach Kościołów. Chodziło przede
wszystkim o stosunek między P i
smem świętym a Tradycją, rozu
mienie istoty i roli Kościoła oraz
o znaczenie sakramentów. Komisja
„Wiara i U strój” £>RK, która zbie
rze się w sierpniu 1989 r. na swoim
posiedzeniu plenarnym, zapozna się
z raportem o stanie recepcji doku
mentu z Limy. Raport ten zostanie
przedłożony VII Zgromadzeniu Ogólnemu SRK, kóre na początku
1991 r. obradować będzie w stolicy
Australii — Canbarze.
# Z inicjatywy Światowej Rady
Kościołów odbyła się w Toronto
(Kanada) pierwsza międzynarodowa
konferencja kobiet — wyznawczyń
różnych religii. Uczestniczyło w
niej ok. 60 kobiet ze wszystkich
komtyneintaw,
reprezerotuijącyich
chrześcijaństwo,
judaizm,
islam,
hinduizm, buddyzm, sikhizm, bahaizm i wierzenia pierwotne Ame
ryki Północnej. Podczas obrad pod
jęto następujące tematy: interpre
tacja ksiąg świętych z punktu wi
dzenia kobiety, prawo rodzinne,
wychowanie dla pokoju, walka z
wyzyskiem i rasizmem. Zgodnie
stwierdzono, że spotkanie to przy
czyniło się wydatnie do wzajemne
go poznania się, lepszego zrozumie
nia i wzajemnego poszanowania.
# W Addis Abebie (Etiopia) obra
dował Komitet Wykonawczy Świa
towej Federacji Luterańskiej. Pro
gramowy referat pt. „Wspólnota
kościelna w Światowej Federacji
Luterańskiej” wygłosił prezydent
organizacji, bp Johanes Hanselmann. Powiedział on, że dążenia do
ściślejszej
wspólnoty
wewnątrzluterańskiej są „częścią starań o sze
roko pojętą jedność i wspólnotę
Kościoła Jezusa Chrystusa”. Pod
kreślił też zobowiązanie wspólnoty
luterańskiej do zaangażowania ekumenicznego.
Komitet Wykonawczy poczynił przy
gotowania do najbliższego V III
Zgromadzenia Ogólnego, które zbie
rze się w Kurytybie (Brazylia) na
przełomie stycznia i lutego 1990 r.
Ustalono, że obrady toczyć się będą
pod hasłem: „Usłyszałem krzyk me
go ludu”; inspiracji dostarczyły sło
wa z II Księgi Mojżeszowej 3:7.
Cztery
podtematy
sformułowano
następująco: „Zycie we wspólno
cie”, „Ratunek i uzdrowienie”, „Po
kój i sprawiedliwość” i „Wyzwolone
stworzenie”. 40% delegatów stano-
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OBCHODY TYSIĄCLECIA
Przemiany polityczne, zachodzące od pewnego czasu w Związku Radziec
kim, można było zaobserwować także podczas oficjalnych obchodów 1000-lecia chrztu Rusi, zorganizowanych w dniach 5—16 czerwca br. przez
Rosyjski Kościół Prawosławny.
W przeddzień oficjalnych obchodów metropolita kijowski, Filaret, oświad
czył na konferencji prasowej, że Rosyjski Kościół Prawosławny wzywa
wiernych do popierania propagowanej przez Michaiła Gorbaczowa przebu
dowy. Podczas tej samej konferencji zabrał głos przewodniczący rządowej
Rady ds. Religii, Konstanty Charczew, który przyznał, że obecne ustawy
religijne nakładają na Kościoły duże ograniczenia i oświadczył, że władze
radzieckie pragną jak najszybciej opracować nowe ustawodawstwo.
Rozpoczęcie obchodów jubileuszowych zbiegło się z miłą niespodzianką:
władze radzieckie postanowiły zwrócić Kościołowi historyczny klasztor,
Pieczerską Ławrę w Kijowie. O zwrot tego obiektu, w którym Nikita
Chruszczów kazał urządzić w 1961 r. muzeum ateizmu, Kościół rosyjski
zabiegał od dawna. Warto wspomnieć, że Pieczerską Ławra, założona w
połowie X I w., była przez całe stulecia duchowym ośrodkiem prawosławia
na Rusi.
Uroczystości jubileuszowe zainaugurowane zostały nabożeństwem odpra
wionym w katedrze patriarszej w Moskwie, po raz pierwszy bezpośrednio
transmitowanym przez telewizję radziecką dla odbiorców zachodnich. Pa
triarcha Pimen powiedział podczas tego nabożeństwa: „Kościół w Związku
Radzieckim nie znajduje się u kresu, lecz podąża drogą ku duchowej
wielkości”.
W dniach 6—9 czerwca w Zagorsku k. Moskwy obradował Krajowy Synod
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w skład którego wchodzi reprezen
tacja 276 biskupów, kapłanów i świeckich z 76 diecezji. Na szczególną
uwagę zasługuje przyjęty nowy statut Kościoła, który przewiduje jego
większą niezależność od instytucji państwowych i samodzielną działalność
społeczną. Na mocy zarządzenia władz państwowych z 1961 r. kapłani
mogli być tylko „sługami kultu”, zatrudnionymi przez 20-osobową repre
zentację parafii. Obecnie m ają znowu stanąć na czele rad parafialnych.
Parafiom, klasztorom i innym gremiom kościelnym ma być przyznana
osobowość prawna, co umożliwi im nabywanie i zbywanie własności. Do
tychczas nawet przedmioty kultu religijnego były włesnością państwa. Mo
żliwe będzie także tworzenie różnych kościelnych domów opieki.
Według nowego statutu Kościoła, Synod Krajowy musi się zbierać przy
najmniej raz na 10 lat, a Synod Biskupów — raz na pięć lat. Gremia die
cezjalne, uprawnione do wyboru delegatów na Synod Krajowy, muszą obradować przynajmniej raz w roku. W gremiach tych muszą byp repre
zentowane kobiety i młodzież. W tym miejscu warto wspomnieć, że po
przedni Synod Krajowy zebrał się w 1971 r„ aby wybrać Pimena na
stanowisko patriarchy.
Fragmentom obrad Synodu Krajowego przysłuchiwali się goście zagra
niczni. Głos zabrał m.in. przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds.
Jedności Chrześcijan, ks. kard. Jan Willebrands, który wyraził się z uzna
niem o nowym klimacie w stosunkach między Rosyjskim Kościołem Prawo
sławnym a Kościołem Rzymskokatolickim, ale jednocześnie zwrócił uwagę
na ciągle istniejące różnice dogmatyczne i w strukturach kościelnych.
„Występujące napięcia spowodowane są prozelityzmem oraz sprawą Ko
ścioła ukraińskiego związanego z Rzymem” — powiedział. Ich rozwiązania
trzeba szukać na drodze przestrzegania zasad, „które określają dzisiaj
stosunki między narodami i naszymi Kościołami”.
Metropolita Irenej, reprezentujący Rosyjski Kościół Prawosławny w Wie
dniu, stwierdził na konferencji prasowej: „Jeszcze nigdy nie słyszałem
tyle jednoznacznej krytyki pod adresem własnego Kościoła, jak na tym Sy
nodzie Krajowym”. Przedmiotem krytyki była przede wszystkim „admini
stracja” kościelna. Zdaniem Ireneja Kościół rosyjski musi przemyśleć swą
własną sytuację, swój styl administrowania i kierowania sprawami koś
cielnymi. „Wszystko, co dotyczy Kościoła, było w kraju tym przez długi
czas tematem tabu, teraz mamy do czynienia z pełną wolnością w zakre
sie wszelkich spraw religijnych” — powiedział metropolita Wiednia.
Podczas obchodów milenijnych opublikowano statystykę religijną. Wynika
z niej, że od połowy 1987 r. wzrasta powoli liczba parafii prawosławnych.
W ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku zarejestrowano ponad 60 parafii,
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które dotychczas działały nielegalnie. Aktualnie Rosyjski Kościół Prawo
sławny dzieli się na 67 diecezji, a te z kolei na 6893 parafii. Opiekę dusz
pasterską nad wiernymi sprawuje 74 biskupów, 6674 kapłanów i 723 dia
konów. W 21 klasztorach żyje 1190 mnichów i mniszek. W obu akade
miach teologicznych (w Zagorsku i Leningradzie) studiuje 1999 studentów
Statystyka nie podaje liczby wiernych, lecz szacunkowo przyjmuje się, że
jest ich od 50 do 70 milionów. Przedstawiciele Kościoła poinformowali,
że od 1971 r. ochrzczono 30 milionów ludzi.
Metropolita Kijowa Filaret, który podczas Synodu Krajowego wygłosił
główny referat, stwierdził, że proces legalizacji parafii przebiega wolniej
niż zamykanie kościołów po Rewolucji Październikowej, „ale wierzymy
i mamy nadzieję, że będzie on postępował”. Przed rokiem 1917 Kościół
prawosławny w Rosji miał 50 tys. kościołów, 20 tys. kaplic i 200 tys. du
chownych. Większość kościołów zburzono lub przekształcono w muzea,
magazyny, hale sportowe itp.
Kanclerz Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Rostowa Władimir, wy
mienił wśród problemów, z którymi boryka się Kościół, niedostateczne za
opatrzenie wiernych w literaturę religijną — Biblie, modlitewniki i kate
chizmy.
Dnia 10 czerwca w Teatrze Wielkim w Moskwie odbyła się uroczysta
akademia jubileuszowa, a dzień później delegacje kościelne z całego świa
ta podejmował na Kremlu przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Andriej
Gromyko. W okolicznościowym przemówieniu stwierdził on, że Kościoły
w ZSRR mogą oczekiwać ułatwień w zakładaniu parafii, budowie świą
tyń i w pracy społeczno-charytatywnej, ale nie mogą liczyć na szersze
możliwości religijnego wychowania młodzieży. Zapowiedział też rychłe
ogłoszenie odpowiednich dekretów państwowych, które ułatwią rejestrację
nowych parafii i wspólnot religijnych. „Nikt nie może negować roli Koś
cioła rosyjskiego w historii naszego narodu” — powiedział A. Gromyko
i jednocześnie zaprzeczył, że chrześcijanie byli dyskryminowani przy ob
sadzaniu stanowisk publicznych.
Uroczystości milenijne w Moskwie zakończono 13 czerwca pięknym ak
centem — położeniem kamienia węgielnego pod nowy kościół w nowej
dzielnicy Moskwy — Odincowo. Kościół ten, pod wezwaniem 1000-lecia
Chrztu Rusi, będzie pierwszą świątynią wybudowaną w stolicy ZSRR
od roku 1917.
W dniach 14—16 czerwca uroczystości milenijne były kontynuowane w
Kijowie, Leningradzie i Włodzimierzu.
Na obchody milenium chrztu Rusi przybyło ok. 500 reprezentantów Koś
ciołów chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich z ponad 100 krajów
świata. Obecni byli m.in.: watykański sekretarz stanu kard. Agostino
Casaroli i, wspomniany już, przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan kard. Jan Willebrands; także prymas Wspólnoty Kościołów
Anglikańskich arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie i sekretarz generalny
Światowej Rady Kościołów ks. Emilio Castro; ponadto — prezydent Świa
towej Federacji Luterańskiej bp Johannes Hanselmann i je j sekretarz ge
neralny ks. dr Gunnar Staalsett,'przeor Ekumenicznej Wspólnoty w Taize
br. Roger Schulz i znany ewangelista amerykański Bi-lly Graham. Z Pol
ski w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in.: zwierzchnik Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Bazyli, pry
mas Kościoła Rzymskokatolickiego kard. Józef Glemp, zwierzchnik Koś
cioła Polskokatolickiego bp Tadeusz Majewski.
Znamienne, że wśród tylu gości zabrakło honorowego zwierzchnika prawo
sławia, patriarchy ekumenicznego Konstantynopola — Dymitriosa I oraz
delegacji Patriarchatu Aleksandrii i Kościoła Prawosławnego Grecji. Przy
czyną ich nieobecności miały być nieporozumienia na tle kanonicznym.
Otóż Rosyjski Kościół Prawosławny przed kilkunastu laty usamodzielnił
utworzone przez siebie Kościoły prawosławne w USA i Japonii. Decyzja
ta w opinii patriarchatów Konstantynopola, Aleksandrii i Aten była nie
uprawniona. Jest to jeden z przykładów nieporozumień występujących w
łonie prawosławia, nieporozumień, które rzuciły pewien cień na ten piękny
jubileusz.
Karol Karski

wić będą kobiety. Wskutek przy
jęcia do SFL niewielkiego Kościoła
Laterańskiego w Wielkiej Brytanii
(725 członków) Liczba Kościołów
członkowskich wzrosła do 105. Po
dziesięcioletnich rokowaniach rząd
etiopski zgodził się wypłacić od
szkodowanie wartości miliona ma
rek zachodnioniemieckich za upań
stwowioną w 1977 r. radiostację
„Głos Ewangelii” w Addis Abebie,
która była własnością Federacji.
0
Zagadnieniu recepcji dialogów
ekumenicznych
poświęcone
było
X X II Międzynarodowe Seminarium
Ekumeniczne zorganizowane w lipcu br. przez Laterański Instytut
Badań Ekumenicznych w Stras
burgu (Francja). Zgromadziło ono
80 teologów różnych tradycji z 24
krajów. Podczas obrad mówiono
m.in. o osiągnięciach w dwustron
nych dialogach. Od 1973 r. istnieje
wspólnota ołtarza i ambony między
luteranami i reformowanymi w Europie. W RFN wspólnotę taką
wprowadzono w 1987 r. między lu
teranami a reformowanymi z jednej
strony a metodystami z drugiej. W
tym samym kraju od niedawna
praktykuje się tzw. gościnność eu
charystyczną między Kościołami ewangelickimi a Kościołem staro
katolickim. Mimo tych osiągnięć,
występuje niezadowolenie i niecier
pliwość nie tylko %a szczeblu n aj
niższym, w parafiach, dla których
wyniki dialogów jawią się często
jako abstrakcja, ale i wśród teolo
gów, którzy uważają, że w dającej
się przewidzieć przyszłości
jest
możliwe — i konieczne — wprowa
dzenie większej jedności kościelnej.
Uczestnicy seminarium zastanawiali
się nad różnymi modelami jedności.
#
Ewangelicki
Instytut
Badań
Konfesyjnych w Bensheim (RFN)
opublikował oświadczenie w spra
wie
ekskomunikowanego
przez
Rzym bp. Marcela Lefebvre’a. Zda
niem Instytutu, jest rzeczą „para
doksalną i tragiczną”, że rozłam ko
ścielny, spowodowany samowolną
konsekracją 4 biskupów przez tra
dycjonalistę Lefebvre’a, następuje
właśnie za pontyfikatu papieża,
„który sam uchodzi za uosobienie
konserwatyzmu”. Przez ekskomuni
kę bp. Lefebvre’a papież Jan P a
weł II jawi się jako „człowiek środ
ka”, który opowiada się za ekume
nicznym otwarciem i dialogiem. Obecny rozłam sygnalizuje także, że
Kościół rzymskokatolicki nie może
cofnąć się na pozycje sprzed II So-
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boru Watykańskiego. Dla ruchu ekumenicznego rozłam kościelny jest
zawsze faktem godnym ubolewania.
„Celem ekumenizmu nie może być
jedność za wszelką cenę. Przeraża
jące jest jednak to, że istnieją gru
py chrześcijańskie, które uważają,
że wierność swej wierze mogą za
chować
jedynie przez zerwanie
wspólnoty z innymi”. Dotyczy to
(także przypadku bp. Lefebvre’a,
którego zwolennicy są zdecydowa
nymi przeciwnikami ekumenizmu
i wolności religijnej.
Z

0

KRAJU

Od 15 do 17 V br. trwało w
Giżycku 21 posiedzenie Komisji
Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Radą Kościoła Ewan
gelickiego w RFN. Omawiano sy
tuację
kościelno-ekumeniczną
i
społeczno-polityczną w obu krajach.
Członkowie Komisji wyrazili na
dzieję, że rozwój dobrych stosun
ków między obu krajami, czego
wyrazem była wizyta min. Gen
schera w styczniu br. w Warszawie,
będzie kontynuowany i przyniesie
pozytywne rezultaty na wszystkich
płaszczyznach współpracy. Komisja
Kontaktów zapoznała się z prze
biegiem inauguracyjnego posiedze
nia nowo utworzonej Komisji ds.
Historii Kościołów i poparła plano
waną przez nią %wiosną 1989 r. w
Warszawie konferencję na temat*
„Niemieckie i polskie Kościoły w
przededniu drugiej wojny świato
wej
(1933—1939)”. Przedstawiono
projekty działań diakonijnych Koś
ciołów ewangelickich w Polsce, pra
cę A kcji „Znak Pokuty” w ośrodku
młodzieżowym w Oświęcimiu oraz
działalność ewangelickiej fundacji
„Znaki Nadziei”, która niesie po
moc materialną byłym więźniom obozów koncentracyjnych lub ich
najbliższym. Przewodniczący Ko
m isji Kontaktów ze strony RFN, bp
dr Hans von Keler, wygłosił w nie
dzielę, 15 V, kazanie w kościele ewaingelickim w Giżycku. Członko
wie Komisji spotkali się z ducho
wnymi diecezji mazurskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. 18 ma
ja kierownik Urzędu ds. Wyznań,
min. Władysław Loranc, udekoro
wał Komandorią Orderu Zasługi
PRL współzałożyciela i wieloletnie
go członka Komisji Kontaktów, emerytowanego zwierzchnika Koś
cioła Ewangelickiego Hesji Nassau
— bp. Helmuta Hilda. W uroczy
stości tej uczestniczyli oprócz człon
ków Kom isji Kontaktów działacze
społeczni i polityczni.
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Następne posiedzenie Komisji Kon
taktów wyznaczono na przełom ma
ja i czerwca 1989 r. w RFN.

0

Niecały miesiąc później, 6 i 7 VI,
także w Giżycku obradowała Ko
misja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Związku Kościołów
Ewangelickich w NRD. Obaj part
nerzy poinformowali się wzajemnie
o sytuacji kościelno-ekumenicznej i
społeczno-politycznej w obu kra
jach. Wiele uwagi poświęcili współ
pracy na arenie międzynarodowej,
zwłaszcza w ramach Konferencji
Kościołów Europejskich i Świato
wej Rady Kościołów. Delegacja
Związku Kościołów Ewangelickich
w NRD, której przewodniczył zwie
rzchnik
Kościoła
Ewangelickiego
Berlina-Brandenburgii, bp dr Gottfried Forck, uczestniczyła w na
bożeństwach ewangelickich w Gi
życku, Mrągowie i Kętrzynie oraz
spotkała się z duchownymi die
cezji mazurskiej Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w Szczytnie.
Ustalono, że następne, ósme, posie
dzenie Komisji Kontaktów odbędzie
się na początku maja 1989 r. w
NRD.
i® 23 i 24 kwietnia br. trwała w
Warszawie 5 sesja V III Synodu Ko
ścioła
Ewangelicko-Augsburskiego.
Podczas nabożeństwa inaugurujące
go sesję kazanie wygłosił ks. Paweł
Anweiler z Częstochowy. Oparł je
na tekście z I Listu Ap. Pawła do
Tymoteusza 1:12—17, w którym Apoistoł składa
świadectwo
swej
wielkiej
wdzięczności
Jezusowi
Chrystusowi za to, że został uzna
ny za godnego pełnienia apostol
skiej służby. Sprawozdanie o sta
nie Kościoła złożył bp Janusz Narzyński.
Tytuł
sprawozdania
brzmiał: „Diaspora rzeczywistością
Kościoła Jezusa Chrystusa i drogą
do świętości życia we współczes
nym świecie”, a mottem były sło
wa: „Wszakże ci, którzy się rozpro
szyli, szli z miejsca na miejsce i
zwiastowali dobrą nowinę”. (Dz.
8:4). Mówca podkreślił, że nabożeń
stwo jest i musi pozostać najważ

niejszym wydarzeniem w życiu
wspólnoty, pomaga ono w przezwy
ciężeniu uczucia samotności i bez
radności. Musimy być Kościołem
braterskiej wspólnoty — to waru
nek istnienia diasporalnego zboru
i Kościoła. Potrzebna jest reorien
tacja pracy duszpasterskiej — wiel
ką rolę ma tu do spełnienia dusz
pasterstwo indywidualne i rodzinne.
Szczególnej troski i opieki wyma
gają małżeństwa mieszane, które
mogą i powinny być polem m isyj
nej służby Kościoła. Diaspora ma
być ewangelizacyjno-misyjna, a ewangelizacja — „chrystocentryczna,
nie zaś kaznodziejo- czy też świadko-centryczna”.
Synod, na wniosek Komisji Ewan
gelizacyjne-Misyjnej,
ogłosił
rok
1989 rokiem walki z nałogami. Po
parto wniosek Kom isji Środków
Masowego Przekazu o propagowa
nie przez księży i świeckich wy
dawnictw kościelnych. Dłuższą dy
skusję wywołały wnioski Komisji
Prawniczej dotyczące zmian w P ra
wie Kościelnym. M.in. chodzi o
wprowadzenie
kadencyjności
na
stanowisku biskupa i seniorów,
którzy
według
dotychczasowych
przepisów
mogą
nieprzerwanie
sprawować swój urząd do 70 roku
życia. Bp J. Narzyński oświadczył
w dyskusji, że przejdzie na eme
ryturę po ukończeniu 65 roku ży
cia, a więc 5 lat wcześniej niż prze
widuje prawo. Synod uchwalił pod
niesienie składki ogólnokościelnej,
zgodnie z propozycją Konsystorza.
Uchwalono wnioski zgłoszone przez
członków Synodu, m.in. o popula
ryzację działań Synodu w Kościele,
powołano też do życia Komisję ds.
Historii i Ochrony Zabytków Koś
cioła.
‘ *|
0 W dniach 5—8 V br. obradował
w Warszawie X V Zjazd Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, z
którym połączonę były uroczystości
100-lecia działalności adwentystów
na ziemiach polskich. Zjazd wybrał
nowego zwierzchnika Kościoła, któ
rym został ks. Władysław Polok.

SPROSTOWANIE
W numerze 5 „Jednoty” w rubryce „Z prasy” w cytacie z artykułu ks.
Miiichiała Czajkawisikiegto (,s. 24, sizp. 2\, w. 8—11 odi góry) wkradł się pnzykry
błąd. Przytoczone zdanie powinno brzmieć: „A my grzeszymy i »polonocentryzmem«, i »katolikocentryzmem«, jak również »chrystianocentryzmem«”, a nie chrystocentryzmem, jak wydrukowano.
Przepraszamy Autora i Czytelników.
*RA H alroin

Na zakończenie Zjazdu w Sali Kon
gresowej Pałaau Kultury i Nauki
w Warsziawiie odbyła się uroczy
stość jubileuszowa. Referat progra
mowy przedstawił ks. Stanisław
Dąbrowski, były zwierzchnik Koś
cioła, natomiast okolicznościową ho
milię wygłosił zwierzchnik ogólno
światowego Kościoła Adwentystycznego — pastor N.C. Wilson. Odczy
tano też „Przesłanie do Narodu Pol
skiego z okazji 100-lacia ad wenty zmu w Polsce”, uchwalone przez
XV Zjazd Kościoła. Uroczystość
zgromadziła ok. 3000 wyznawców,
duchownych i gości. Obecni byli
zwierzchnicy
lub
przedstawiciele
Kościołów adwenty stycznych z Wę
gier,
Jugosławii,
Czechosłowacji,
Bułgarii, ZSRR, Argentyny i B ra
zylii. W imieniu Kościołów zrze
szonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej przemówił je j sekretarz —
bp Tadeusz Majewski.
0 W Jadwisinie k. Warszawy od
było się (24—27 V) doroczne zgro
madzenie Ekumenicznej Grupy Ro
boczej ds. Inform acji w Europie.
Uczestniczyło w nim 35 przedsta
wicieli środków masowego przeka
zu — ewangelików, prawosławnych
1 katolików — z 10 krajów naszego
kontynentu. Obrady toczyły się pod
hasłem: „Ekumenizm i dziennikar
stwo w nowej Europie”. Temat
ten został sformułowany w nawią
zaniu do wypowiedzi Michaiła Gor
baczowa mówiącej o „Europie jako
wspólnym domu”. Temat ten roz
winął w swoim referacie znany
publicysta ewangelicki z Berlina
Zachodniego
Reinhard
Henkys.
Drugim referentem był Jan Zabo
rowski z ChSS. Jego wystąpienie
dotyczyło problemu „Ekumenicznej
informacji o ekumenizmie”. Dzien
nikarze chrześcijańscy mieli spo
sobność spotkania się z rzecznikiem
prasowym rządu, Jerzym Urbanem,
który odpowiadał na pytania doty
czące aktualnej sytuacji politycznej,
społecznej, gospodarczej i religijno-kościelnej w Polsce. Mimo usil
nych starań organizatorów nie uda
ło się doprowadzić do spotkania z
przedstawicielem Episkopatu Koś
cioła Rzymskokatolickiego ani z repreizanitanitem PRE.
Członkowie Ekumenicznej
Grupy
Roboczej ds. Informacji w Europie
zatwierdzili na stanowisku prze
wodniczącego
organizacji
ks.
Em sta-Ulricha
Katzensteina, du
chownego ewangelicko-reformowa
nego z Bazylei1. Stanowisko wdtceprzewoldniiiczącego olbijął polski, teolog luterański dr Karol Karski.

Z PRASY
W sprawie elektrowni atomowych
Wyświetlany niedawno w telewizji
film radziecki pt. „Dzwon Czarno
byla” przypomniał nam wydarze
nia sprzed przeszło dwóch lat. K a
tastrofa w Czarnobylu uświadomiła
ryzyko związane z tzw. pokojowym
wykorzystaniem energii atomowej.
Niektóre kraje odstąpiły wówczas
od zamiaru budowy elektrowni atomowych, a w Austrii rozebrano
nawet już wybudowaną. Kilka mie
sięcy temu Światowa Rada Kościo
łów postanowiła zrewidować swoje
dotychczasowe stanowisko w tej
kwestii („Jednota” nr 4/88 — Prze
gląd ekumeniczny). Coraz częściej
podnoszą się bowiem głosy na te
mat niebezpieczeństw związanych
ze stosowaniem energii atomowej,
nawet w sytuacjach bezawaryj
nych.
Takim głosem jest artykuł Jerzego
Jaśkowskiego zamieszczony w nr 12
z ub.r. miesięcznika „W Drodze” a
zatytułowany „Mity i fakty o ener
gii atomowej”. Autor twierdzi, że
zwolennicy stosowania energii ato
mowej to technokraci pozbawieni
wyobraźni i bezkrytyczni wobec
własnego postępowania. „Chwytając
się wszelkich sposobów wprowa
dzają w błąd »'Czynniki decydują
ce« oraz osoby niezorientowane
twierdzeniami o konieczności stoso
wania energii jądrowej, je j nie
szkodliwości i całkowitym bezpie
czeństwie”. Większość z nas należy
do owych „niezorientowanych”, któ
rzy się po prostu na tym nie zna
ją i którym łatwo jest wszystko
wmówić. Zapoznajmy się z poglą
dem, który odbiega od obiegowych
opinii i wydaje się obiektywny.
Przytoczymy najważniejsze twier
dzenie autora, który obala po kolei
propagowane przez technokratów
mity na temat energii jądrowej.
Pierwszym z nich jest mit „o wy
jątkowej nieszkodliwości dla śro
dowiska elektrowni jądrowych (EJ)
w porównaniu np. z węglowymi”.
Tymczasem prawda wygląda ina
czej. Są kraje, które uporały się z
problemem tradycyjnych — jeśli
tak można powiedzieć — zanieczy
szczeń przemysłowych. Jest to bo
wiem kwestia natury organizacyj

nej. Poza tym szkodliwość zanie
czyszczeń jednych i drugich jest
nieporównywalna. Najlepsze filtry
zatrzymują w elektrowniach jądro
wych 99% par radioaktywnych, a
zatem 1% ulatnia się do atmo
sfery. „Ten jeden procent — pisze
autor — to między innymi krypton
85 o czasie połowicznego rozpadu
10,7 lat, jod 129 o okresie połowicz
nego zaniku 17 000 000 lat i oczy
wiście pluton 239, który jest o wie
le bardziej niebezpieczny niż cyja
nowodór używany w komorach ga
zowych. W każdej E J po wypale
niu paliwa pozostaje 0,9% plutonu,
a przeciętnie elektrownia zużywa
2 000 ton uranu”. Dane te ilustrują,
jakie ilości pierwiastków promie
niotwórczych przedostają się do at
mosfery i jak długo pozostają one
groźne. Czas połowicznego rozpadu
(lub zaniku) jest to bowiem czas,
w którym połowa (tylko połowa)
atomów pierwiastka ulega samoist
nemu rozpadowi, a więc przestaje
zagrażać. Dodajmy, że pluton, po
dobnie jak jego związki, jest sil
nie trujący. Jego dopuszczalne stę
żenie w powietrzu jest 10 000 000
razy mniejsze niż wspomnianego
przez autora cyjnanowodoru!
Dalej autor porównuje stopień nie
bezpieczeństwa związany z pracą elektrowni atomowych z wybuchem
bomby atomowej zrzuconej na Hi
roszimę. Je j aktywność wynosiła
10 X 1015 Bq, zaś w jednym tylko
roku 1980 zostało uwolnionych z od
padów zakładów energetyki jądro
wej 3 XIO17 Bq samego tylko plu
tonu, w tym plutonu 239 —
7 X Ю14 Bq. Następnie stwierdza:
„Ilość radionuklidów uwalnianych
podczas bezawaryjnej pracy elek
trowni jądrowej w ciągu jednego
roku stanowi wartość porównywal
ną ze 100 bombami atomowymi
zrzuconymi na Hiroszimę. Należy
także zdecydowanie odrzucić twier
dzenie, że głównie są to gazy szla
chetne, które nie ulegają metaboli
zmowi w organizmie człowieka.
Pierwiastki te posiadają określoną
energię, dużo wyższą niż energia
wiązań chemicznych, trudno więc
zaprzeczyć je j działaniu na komór
ki. Pierwiastki te powodują także
wzrost jonizacji powietrza ze wszel
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kimi jego negatywnymi następstwa
mi. Oprócz gazów szlachetnych
stwierdza się także występowanie
trytu, który ulega metabolizmowi,
jak również obecność węgla ra
dioaktywnego”.

ludzi” itd. W Czarnobylu — podaje
autor w innym miejscu — teren
skażony wyniósł 6 000 km2, a koszt
usuwania skutków awarii w pier
wszych dwóch miesiącach — ponad
2 miliardy dolarów.

Jerzy Jaśkowski przytacza również
dane ilustrujące wzrost zachorowań
na nowotwory złośliwe w bezpośre
dnim sąsiedztwie zakładów jądro
wych. Przypominamy, że narazie
cały czas mowa jest o zagrożeniu
istniejącym przy normalnej, beza
w aryjnej pracy elektrowni atomo
wej. A przecież awarie się zdarza
ją. Taka, jaka miała miejsce w
Czarnobylu, należy do rzadkości,
ale mniejsze, kiedy dochodzi do
wydostawania się radioaktywnych
par, są dosyć częste, Wyliczono, że
przy obecnej liczbie czynnych re
aktorów stopienie rdzenia musi na
stąpić raz na 3—4 lata. Oznacza to
— oprócz innych tragicznych skut
ków — że około 7 500 km2 terenu
ulegnie za każdym razem skażeniu
na kilkadziesiąt lat. „Nawet n a j
poważniejsza
awaria
elektrowni
wodnej — mówi Jerzy Jaśkowski
— jak pęknięcie tamy, spowoduje
jednorazowo w najtragiczniejszym
przypadku śmiierć około 2 000 ludzi.
Teren ten jednak po opadnięciu
wody może być ponownie zamiesz
kały i w następnych latach nikt z
powodu zniszczenia tamy już nie
umrze”. Inaczej jest, gdy do awa
rii dojdzie w elektrowni jądrowej.
Na przykład: „Po awarii w Three
Miles Island w 1979 roku teren
wokół elektrowni do dnia dzisiej
szego i co najmniej jeszcze przez
5—8 lat
pozostanie
zamknięty.

Skutki oddziaływania substancji ra
dioaktywnych na człowieka nie ograniczają się — wbrew temu co
twierdzą niektórzy — do działania
dawki pochłoniętej na organizm.
Pierwiastki promieniotwórcze po
wodują jonizację powietrza, w wy
niku której powstają aerojony po
wodujące m.in. powstawanie tzw.
niespecyficznych nieżytów dróg od
dechowych i astmy, a w okresie
późniejszym odpowiedzialnych za
powstawanie nowotworów. Po awarii w Czarnobylu jonizacja po
wietrza wzrosła wielokrotnie rów
nież u nas. Zareagowali na nią lu
dzie, u których występowały na
pady tzw. suchego kaszlu bez in
nych
objawów chorobowych,
a
także owady i zwierzęta.

Koszt dotychczasowej dezaktywacji
wyniósł już 1,5 miliarda dolarów i
drugie tyle jeszcze
CSRS po wypadkach
w 1976 i 1977 roku
knięto reaktory. Po
Windscale w Anglii

wyniesie. W
w Bohunicach
w ogóle zam
wypadku w
skażeniu ule

gło 750 km kwadratowych i 100 000

Oddzielny problem stanowi składo
wanie radioaktywnych odpadów z
elektrowni jądrowych. Nie ma bo
wiem w gruncie rzeczy naprawdę
bezpiecznego sposobu ich przecho
wywania, a przerabianie jest trudne

Twierdzenie o „niezbędności energii
atomowej w związku z konieczno
ścią utrzymania dochodu narodo
wego na tym samym poziomie” jest,
zdaniem autora, kolejnym mitem
i nie wytrzymuje krytyki.
Ostatnia część artykułu odpowiada
na pytanie „Czy Polska musi po
wtarzać błędy innych?” i dotyczy
pierwszej polskiej elektrowni ją 
drowej budowanej w Żarnowcu. J e 
rzy Jaśkowski podaje w wątpli
wość celowość kontynuowania tej
inwestycji. Ryzyko związane z ka
żdą elektrownią atomową jest w
tym wypadku zwiększone z kilku
powodów7. Należy do nich lokaliza
cja obiektu — 40 km w linii pro
stej od aglomeracji Trójmiasta, ra

i nieopłacalne. „Trzeba podkreślić
— stwierdza autor — że odpady te
będą szkodliwe przez 25 000 la t”.

cje techniczne — przestarzały typ
reaktora, niewystarczające zabez

Mitem drugim jest teza o taniości
energii jądrowej. I przeciwko tej
tezie autor wytacza szereg argu

pieczenia itd. oraz racje ekonomi
czne. Nie będziemy przytaczać ar
gumentów autora, niektóre mają
wybitnie specjalistyczny charakter.

mentów. Bierze pod uwagę koszty
samej budowy różnych elektrowni,
z reguły dużo wyższe od pierwot
nie przewidywanych, koszty eks
ploatacji i uzyskania 1 kWh, ko
szty leczenia chorób, których przy
czyną są elektrownie jądrowe, ko
szty opieki medycznej nad praco
wnikami elektrowni, wreszcie ko

Zacytujmy jeszcze tylko dwa zda
nia, które starczą chyba za wszy
stkie argumenty: „Jeżeli nie prze
strzegamy przepisów ochrony śro
dowiska w sytuacji, gdzie skutki są
widoczne gołym okiem, to kto zmu
si odpowiednie władze do ich prze
strzegania, kiedy promieniowanie
jest

niewidoczne?”.

szty awarii. Na przykład koszt bu
dowy elektrowni w Żarnowcu, któ
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ry szacowany był na 120 000 000 000
zł, w trakcie budowy wzrósł do
500 000 000 000 zł; trzeba do niej
zużyć 330 000 m8 cementu. -„Należy
zastanowić się spokojnie, co zna
czą te sumy — pisze autor. — Mo
żna wybudować za tę kwotę np.
200 dużych szpitali 600-łóżkowych
albo osiedle dla 70 000 mieszkań
ców”. Dodajmy do tego, że Polska
nie posiada rud uranowych, ma na
tomiast węgiel, koszt uzyskania
1 kWh będzie zatem wyższy w ele
ktrowni jądrowej niż węglowej.
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