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N A S Z Y M  Z D A N I E M

Palić? — Lepiej nie!
Palenie tytoniu przyspiesza starzenie się. Tyle na w stępie pod rozwagę pań, 
które chętnie zadają sobie wiele trudu  i skłonne są od olbrzym ich w yrze
czeń dla zachow ania młodości, tak  na wszelki w ypadek, gdyby inne argu 
m enty nie zdołały doprowadzić do powzięcia „m ęskiej” decyzji.

W ydaje się, że o tym, jakie zniszczenia sieje w organizmie palenie ty to
niu, nie trzeba przypominać. Pewien 16-letni palący chłopiec wyznał w roz
mowie, że są to spraw y dobrze mu znane, bo przygotowywał w szkole re 
fera t na k ilka stron papieru kancelaryjnego i m usiał w związku z tym  ze
brać odpowiednie m ateriały. I co? I nic. Wniosek z tego chyba taki, że 
pomiędzy posiadaniem  inform acji a wyciągnięciem naw et w sposób oczy
w isty narzucających się wniosków musi znajdować się jakaś trudna do 
przełam ania bariera, jakaś przerw a w logicznym ciągu myślenia. Jeszcze 
gorzej jest z um iejętnością podjęcia decyzji. Siła bezw ładu jest p rzerażają
ca. Na wszelki w ypadek odnotowujem y niektóre, bezsporne, naukowo udo
w odnione (lubimy to, co naukowe) fakty.

W Polsce sprzedano w  1967 roku 59 m iliardów  papierosów, a  w  dw a la ta  
później już 68 m iliardów. W tym  roku mam y wypalić ok. 73 m iliardów  sztuk. 
Statystycznie więc w ypada na  każdego m ieszkańca (łącznie z noworodkam i) 
ca 2280 papierosów, czyli dziennie ponad 6 sztuk!

Tytoń powoduje o wiele większą klęskę społeczną niż alkohol! Jest tym 
groźniejszy, że działa podstępnie. Nadużycie alkoholu w ywołuje natychm ia
stowe skutki — zaw roty głowy, b rak  panow ania nad sobą, agresywność, 
pozostawia po sobie glątw ę (popularnie zwany kac), co niejednego pow strzy
m uje. Skutki palenia, często nieodwracalne, u jaw niają się dopiero po la 
tach. Brytyjscy lekarze tw ierdzą, że katastrofaln ie w ielka w tym kraju  
liczba zachorowań na raka płuc jest skutkiem  rozpowszechnienia się pale
nia p? drugiej w ojnie św iatowej. Badania wykazały, że dym tytoniowy za
w iera nie tylko nikotynę, p iorunującą truciznę, o k tórej od daw na wiele się 
mówi, ale cały arsenał trujących składników  (wyodrębniono już 1200), 
z których wiele jest groźniejszych w skutkach od nikotyny. D arujm y sobie 
wyliczanie tych substancji, za to wymieńmy niektóre skutki.

Dla osób, w ypalających 40 sztuk dziennie, prawdopodobieństwo zachorow a
nia na raka płuc w zrasta 40 razy. Zawał serca u palaczy (powyżej 50 roku 
życia) przypada 12 razy częściej, bronchit 6 razy częściej, owrzodzenie żo
łądka i choroby krążenia 2 — 3 razy częściej. Choroba Burgera, obum iera
nie naczyń krwionośnych, prowadzące do .am putacji kończyn, była chorobą 
nie znaną wśród kobiet, dopóki nie zaczęły nagm innie palić. W ystarczy?

Co m ają robić palacze mim owolni (nie ci, którzy według statystyki w ypa
la ją  po 6 sztuk dziennie), skazani w miejscach pracy, w salach zebrań na 
przebywanie w kłębach dym u? W ypalenie w zam kniętym  pokoju kilku p a
pierosów skazuje niepalącego na wchłonięcie niem al tylu trujących sub
stancji, co palacz. Człowiek dorosły może się jeszcze bronić — zaprotesto
wać, otworzyć okno, wyjść z pokoju, zmienić pracę. A co m a robić płód, 
który jest przez w łasną bezmyślną i nieodpowiedzialną m atkę system atycz
nie podtruw any? Co m ają zrobić niem owlęta, przebywające w jednym  po
mieszczeniu z „kochającym i” przecież rodzicam i?

W ypowiedzenie w ojny paleniu (nie palaczom) jest koniecznością i dlatego 
przyłączam y się do wszczętej już przez prasę akcji, zam ierzonej na szeroką 
skalę. My zacznijm y od naszego środowiska. Na razie parę skrom nych pro
pozycji. Postarajm y się wytworzyć atm osferę nie sprzyjającą paleniu, ale 
nie popadajm y w drugą skrajność, jaką jest potępianie palacza i napada
nie na  niego. W kancelariach i pomieszczeniach parafialnych wywieśm y ta 
bliczki z napisem  „tu taj się nie pali tytoniu”. I jeszcze nieśm iałe pytanie: 
czy nie m ożna by wprowadzić obyczaju niepalenia na zebraniach Kolegiów 
i innych, naw et najwyższych, organów kościelnych?

G O  W N U M E R Z E ?
Przyzwyczailiśmy się do tego, że 
kazanie jest specjalnością osób du
chownych. Chociaż „m inistri ver- 
bi div in i” jako zasadnicze zadanie 
m ają głoszenie Słowa, nie w yklu
cza to współudziału świeckich, k tó
rzy nieraz m ają i więcej do po
wiedzenia od niejednego duchow 
nego, i w sposób o wiele świeższy. 
Dlatego zapraszam y na trzecią stro 
nę osoby świeckie. W kw ietniu  
czytaliśmy tu kazanie B arbary  
Stahlowej, a w niniejszym  num e
rze — M ichała M azura o wdzięcz
ności.
Zakończyliśmy druk wypowiedzi w 
ankiecie o modlitwie, której próbę 
podsum owania znajdzie Czytelnik 
na s. 5.
Sytuacja mniejszości wyznaniowej 
sprzyja pow stawaniu kom plek
sów. Tem at ten podejm uje ks. 
Bogdan T randa w  artykule pod ty tu 
łem „W yzwolona w ia ra '’ (s. 8), tw ie r
dząc, że ewangelicyzm stw arza mo
żliwości pow stawania wiairy wyzwo
lonej od paternalizm u, od zależności, 
od prawa.
W dziale „Dla nieteologów” n a 
stępny odcinek poświęcony jest 
chrześcijańskiem u nabożeństwu. 
Ma ono stw arzać w arunki do n i
czym nie skrępowanego przepływu 
Słowa Boga do człowieka i wywo
ływać odpowiedź człowieka w po
staci owoców życia (s. 10). W na
szej kolekcji m istrzów teologii p re
zentujem y holenderskiego „kalw i
n a”, J. Ch. Hoekendijka, dla k tó
rego owoc pracy Kościoła — m isja 
— stał się najważniejszym  zada
niem życia (s. 12). Inform acje o 
życiu społeczności ewangelickich 
we Francji i Belgii drukujem y na 
ss. 14 — 17. Janusz Oksza przed
staw ia (s. 16) w spaniałą sylw etkę 
śp. ks. Henryka W endta, duszpa
sterza i patrioty. Okrojony tym ra 
zem „Przegląd ekum eniczny” re 
kom pensujem y artykułem  spra- 
wozdawczo-problemowym St. Brot- 
nickiego o ekum enicznym kursie 
dla nauczycieli Szkół Niedzielnych 
(s. 18). „Zepchnięta” na sam koniec 
„Młoda Jedno ta” przynosi tekst o 
odpuszczeniu grzechów. W tej sp ra
wie i innych prosimy o listy!

NASZA OKŁADKA:
Taize jest jednym z przejawów 
poszukiwań i żywotności Koś
cioła we Francji. Nasze zdjęcie 
przedstawia w głębi widok Tai
ze ze starym, romańskim koś
ciółkiem.
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MICHAŁ MAZUR

W d z i ę c z n o ś ć
„Za wszystko dziękujcie...” — I Tes. 5:8
„Ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dzieciątko, nie w ej
dzie do niego...” — Mk 10:15
„Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych” — 
Rzym. 8:19

By lepiej zrozumieć wdzięczność i jej funda
mentalną rolę, zastanówmy się najpierw, kogo 
nazywamy niewdzięcznikiem. Niewdzięcznik 
to ten, kto uważa, że sam sobie wszystko „za
wdzięcza”, że wszystko co otrzymuje należy mu 
się lub że zapłacił za to z nawiązką. Ponieważ 
światem rządzi bezwzględna walka o byt, musi 
zawczasu, w pełni sił, zaasekurować się na czas, 
gdy walki tej nie będzie mógł prowadzić (sta
rość).
Trudno sympatyzować z człowiekiem nie
wdzięcznym; jego postawa izoluje go, czyni sa
motnym. Nie ma przyjaciół, jedynie kumpli. 
Gdy jest potężny, znajduje pochlebców płasz
czących się przed nim. Jego spojrzenie na świat 
jest zdeformowane, światopogląd fałszywy; — 
bo przecież niczego, co mi potrzebne do życia, 
nie stworzyłem, a to, co najważniejsze — otrzy
małem w podarku; jakieś stworzenia musiały 
przestać żyć, bym mógł się odżywiać. Każda 
chwila mojego życia została umożliwiona przez 
nie kończący się szereg ludzi, którzy tę żyw
ność wyprodukowali, zbudowali dom, w którym 
mieszkam, wychowali mnie, uczyli...
Sprawy, których najbardziej pragnę i które 
sprawiają, że życie ma dla mnie wartość, sens 
(mowa, za pomocą której komunikuję się z oto
czeniem, życzliwe spojrzenie czy miły ton przy
padkowo spotkanego człowieka, afirmacja i mi
łość) są podarkiem, a więc darem niezasłużo
nym, którego za nic kupić nie zdołałbym.
Jak można być wdzięcznym za wszystkie podar
ki otrzymane w ciągu dnia, pokazuje — sławna 
już dziś — wieczorna modlitwa francuskiego 
księdza-robotnika. Uderza i wzrusza swą świe
żością; ponieważ chodzi tu tylko o przykład, o 
nastrój i postawę integralnej wdzięczności, 
przytaczam jedynie jej fragment:
„Dziękuję Ci, Panie, dziękuję... za wszystko, co 
dziś widziałem, usłyszałem, otrzymałem. Dzię
kuję Ci za wodę, która mnie otrzeźwiła, za my
dło pachnące, za pastę do zębów, która orzeź
wia... Dziękuję Ci za zamiataczkę ulicy; za lu
dzi, którzy tę ulicę obsługują, za ich poranne 
okrzyki i wszystkie dźwięki poranka. Dziękuję 
Ci za mą pracę, narzędzia, wysiłki. Dziękuję 
Ci za metal w mych rękach... za zadowolone 
spojrzenie majstra... Dziękuję za Jana, który 
pożyczył mi swego pilnika, za Tadka, który dał 
mi papierosa, za Karola, który przytrzymał mi 
drzwi...

Dziękuję za poranne pozdrowienia i za wszy
stkie uśmiechy skierowane do mnie. Dziękuję 
za Matkę, która wita mnie, gdy wracam do do
mu; za jej miłość pełną taktu, za jej cichą 
obecność. Dziękuję za dach, który mnie chroni, 
za lampę, która mi świeci, za radio, które gra... 
Dziękuję Ci za ładny bukiet kwiatów na stole. 
Dziękuję za spokojną noc, za gwiazdy, za ciszę. 
Dziękuję Ci za czas, któryś mi dał, za życie, za 
łaskę...”.
Modlitwa ta świadczy o integralnej wdzięcz
ności: ten człowiek, patrząc na swój dzień, wi
dzi, że był na każdym kroku obdarowywany, 
że jest częścią wielkiej całości; ta  ś w i a d o 
m o ś ć  n i e  j e s t  dla niego c i ę ż a r e m ,  
przeciwnie — u s z c z ę ś l i w i a .  Możemy wy
obrazić sobie, że taki człowiek jest łubiany, ce
niony, że ma przyjaciół, którzy chętnie z nim 
przestają, bo jego całe istnienie promieniuje 
wdzięcznością, każdy gest mówi spotkanemu 
człowiekowi: „cieszę się tobą, jesteś mi nieza
służonym (przez mnie) darem”. Widzimy,że „in- 
wentaryzowane” jest tu całe stworzenie, cały 
świat...
Modlitwa taka już nam jednak nie wystar
cza (zapewne ten ksiądz-robotnik chciał także 
zmieniać świat!). Gdy zastanawiam się dalej, 
widzę, że mój dobrobyt jest okupiony nędzą 
ludzi „trzeciego świata”, że świat jest skorum
powany, że człowiek egoistycznie eksploatuje 
przyrodę, że zatruwa rzeki i powietrze. Pojawia 
się poczucie odpowiedzialności za obecny stan 
świata, chęć poprawienia go i odwdzięczenia 
się. Wdzięczność prawdziwie dorosłego człowie
ka nie ogranicza się do świadomości, że jest się 
stale obdarowywanym: jestem częścią wielkiej 
całości, za którą jestem odpowiedzialny. Ta 
świadomość budzi fantazję, która mówi mi, jak 
mam działać w tym miejscu, gdzie zostałem po
stawiony, jak pomagać dojść memu współtwo
rzeniu do spełnienia (por. Rzym. 8:19).
Jak przejawia się wdzięczność w różnych okre
sach życia człowieka? Maleńkie dziecko, spo
wite bezpiecznie atmosferą macierzyńskiej mi
łości, żyjące w rodzinie pełnej wzajemnego zro
zumienia i miłości, jest w naturalny sposób 
wdzięczne. Swej małości i słabości, potrzeby 
oparcia w dorosłych (i w starszym rodzeństwie) 
nie odczuwa jeszcze jako poniżającej i przyno
szącej mu ujmę: — jest radośnie wdzięczne i 
ufne (por. I Tes. 5:18).
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Gdy dziecko podrasta, zatraca te naturalne cno
ty. Teraz wychowawcy i katecheci powinni 
ułatwić mu zdobywanie świadomej wdzięczno
ści. Wiemy jednak dobrze, że ułatwić i przeka
zać wdzięczność może jedynie ten dorosły, któ
ry żyje wszechobejmującą, odpowiedzialną 
wdzięcznością, o której mówiono powyżej. Żad
ne upominania i nakazy — ,,bądź wdzięczny” 
— nic nie wskórają; przyniosą odwrotny sku
tek.
Przychodzi okres dojrzewania, okres młodzień
czy; można by go nazwać ,,okresem naturalnej 
niewdzięczności”. W młodym człowieku rodzi 
się samodzielność: chciałby wszystko sam sobie 
zawdzięczać i odczuwa jako poniżające wszyst
ko to, co przypomina mu jego zależność i sła
bość. Wydaje mu się, że wdzięczność to dowód 
niedorosłości. Wielu ludzi zatrzymuje się na 
tym ,,młodzieńczym” poziomie: nie stają się 
nigdy dorośli; to właśnie niewdzięcznicy. 
Widzimy teraz wyraźnie, jak zasadniczym zwro
tem w życiu człowieka jest przejście od osamot
niającej go niewdzięczności, od myślenia kate

goriami: zasługa — zapłata, od ustawicznego 
porównywania się z innymi (czy mój wkład w 
,,przyjaźń” jest większy, czy jestem dostatecz
nie kochany, czy doceniają mnie?) do świado
mości, że jestem ustawicznie obdarowywany. 
Nie dziwi nas teraz, że Herbert Braun (jeden z 
czołowych ewangelickich teologów) nazywa 
przejście do wszechogarniającej wdzięczności 
n a w r ó c e n i e m .
Nawrócony wie, że nie sobie zawdzięcza wszyst
ko, co naprawdę cenne, że jest ustawicznie ob
darowywany, więc czerpie pełnymi garściami 
z pełnego i nie żal mu dawać ze „swojego”, da
wać siebie. Wieczorne dziękczynienie („modli
twa”) przemienia jego świat; nie jest już zago
niony, zyskuje spokój i czas, wie, że jego wysiłki 
są przejmowane przez coś (kogoś) wielkiego, co 
prowadzi je ku spełnieniu, wie, że nie jest osa
motniony...
Jak widzieliśmy, ta postawa w y m a g a  s y 
s t e m a t y c z n e j  p r a c y  m y ś l o w e j ,  
dawniej zwanej modlitwą dziękczynną. Otwiera 
ona nas na świat, ale także go przemienia.

Z A  L E C Z Ą C Y C H  

Panie Boże,
dziękujem y Ci za życie, 
za możność oglądania i radow ania

się
pięknem  Twojego św iata. 
Dziękujemy Ci za odnowienie 
naszego życia
w iarą w Jezusa Chrystusa, 
przez którego wszystko stw arzasz

na nowo.
Panie, prosimy, naucz nas 
nie tylko radować się pięknem  
i dziękować za szczęście, 
ale mężnie znosić cierpienie, 
jakim  podoba się Tobie 
nas doświadczać.
Uzbrój nas odpornością na ból, 
łagodnością w chorobie, 
nadzieją przy śmierci.
Prosim y Cię, Boże, 
za tych, którzy leczą.
Dziękujemy Ci
za ich wysiłki i poświęcenie, 
za prace uczonych nad

wykryw aniem
przyczyn i zwalczaniem skutków

chorób;
za bezsenne noce lekarzy i

pielęgniarek,
za ciężkie obowiązki salowych. 
Naucz nas z wdzięcznością

przyjm ować
to, co Ty czynisz przez ręce

lekarzy,
okazywać im zaufanie i szacunek, 
nie utrudniać im pracy 
niecierpliwością, niewdzięcznością. 
Panie, błogosław ręce, 
które niosą ulgę w cierpieniu 
już od progu życia, abyśmy mogli 
pełnią radości cieszyć się 
pięknem Twojego św iata.



Ogrom zadań nie przeraża mnie; widzę, że nie 
jestem sam i że zło nie jest wszechmocne; wi
dzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że siły do
bra są twórczo aktywne.
Zakończmy to rozmyślanie niepokojącym py
taniem: — dlaczego współczesna cywilizacja, 
bezwzględnie eksploatująca przyrodę, uważają
ca, że człowiek jest ,,panem stworzenia”, które
mu się wszystko należy, rozwinęła się w obsza
rach przenikniętych przez religię biblijną (a jak 
niektórzy twierdzą, jest ona owocem tej religii)? 
Przecież poganie mieli do przyrody stosunek 
przepojony wdzięcznością!
Odpowiedzi na to pytanie można szukać w na
stępującym rozważaniu.
Coraz częściej patrzy się na historię ludzkości 
jako n a r o z w ó j  ś w i a d o m o ś c i .  Podobnie 
jak poszczególny człowiek przechodzi od naro
dzin do pełnej dojrzałości przez różne stadia 
świadomości, tak i ludzkość, społeczeństwa 
przechodzą przez różne rodzaje świadomości: 
archaiczną, magiczno-mityczną, racjonalną. Do 
tychczas przejście do nowego, „wyższego” po
ziomu świadomości okupowane było zatrace
niem zdolności właściwych poprzedniemu 
stopniowi (np. w świadomości magiczno-mitycz- 
nej człowiek „kontaktował się” z bóstwami, 
„widział” demony). Wiele oznak każde przypu
szczać, że obecnie rodzi się w bólach nowy ro
dzaj świadomości, zwany przez J. Gebsera (w 
jego fundamentalnym dziele „Ursprung und 
Gegenwart”) integralną świadomością. Ta świa
domość łączy w przemienionej formie owoce 
dawnych świadomości. Może teraz będziemy 
mogli sprawiedliwiej (tzn. z większym zrozu
mieniem) spojrzeć na religie pogańskie w zie
mi Kanaan i walkę proroków z nimi; na po
gaństwo ludów Europy i walkę chrześcijaństwa 
z tymi kultami, jak i na walkę r e f o r m a t o 
r ó w z pewnymi przejawami kościelnej reli
gijności, na obecnie trwające boje o nowe for
my chrześcijaństwa w Kościołach. Coraz wy
raźniej widzimy, że człowiek naszej cywilizacji 
pojmował polecenie: „czyńcie sobie ziemię pod
daną” zbyt jednostronnie i egoistycznie. Żal 
nam pięknych kultów „Matki Ziemi” (Gea, De- 
meter...), ale może te kulty pogańskie były wy
razem dziecięcej jeszcze świadomości społeczeń
stwa? W religii biblijnej zdobywał człowiek 
„młodzieńczą” świadomość, stawał mocno na 
swych nogach, ale niewdzięcznie odnosił się do 
przyrody: wydawało mu się, że wdzięczność 
nie pozwoliłaby mu rozwinąć współczesnej 
nauki, techniki i cywilizacji. Ale dziś zaryso
wują się formy „dorosłego” chrześcijaństwa: 
świadomość, która jest jednocześnie integralnie 
wdzięczna, lecz także pełna poczucia odpowie
dzialności nie tylko za bliźniego, lecz za całą 
ziemię. Rodzi się chrześcijaństwo, które nie 
wstydzi się być wdzięczne stworzeniu i stara się 
pomóc mu w jego dojściu do spełnienia (Rzym. 
8:19).
Oby to globalne chrześcijaństwo nie przyszło 
zbyt późno, by eksploatowana i zatruta przyro
da mogła — z pomocą solidarnej ludzkości — 
zregenerować się i współżyć z „synami Boży
mi”.

A n k ie t a  o m odlitw ie
Próba podsumowania

Decyzja rozpisania ankiety o m odlitw ie pow stała W 
naszym zespole redakcyjnym  ze względów czysto p rak 
tycznych. Zanim sform ułowano znane Czytelnikom 
tem aty-pytania, przeprowadzono w iele rozmów i dys
kusji w redakcji i poza nią, po to, by uzyskać jedno
lity pogląd co do idei ankiety, a  następnie tak  sform u
łować pytania, by m aksym alnie mogły wyczerpać jej 
treść. Zdradzimy, że pytania te  opracowały ... pary  
małżeńskie, należące do różnych Kościołów, a  zaprzy
jaźnione z naszym zespołem. Robiły to  — w pewnym 
sensie — na zamówienie Redakcji.

Ustalone tem aty skierowano (następnie do określonych 
osób, duchownych i świeckich członków wszystkich 
typów Kościołów chrześcijańskich, z prośbą o odpo
wiedź. A nkieta nasza jest więc o tyle anonim owa, że 
nie znamy autorów  poszczególnych wypowiedzi (co 
praw da kilka odpowiedzi podpisano), ale wiemy, do 
kogo zwracaliśm y się z prośbą o udział w ankiecie.

Chodziło nam głównie o zgromadzenie świadectw  
praktycznych, o to, jak  modlą się dzisiaj nasi bracia 
i siostry w różnych Kościołach, gdyż ich dośw iad
czenia m odlitewne mogą się okazać przydatne za
równo członkom Redakcji, jak  i Czytelnikom. Można 
chyba powiedzieć, że cel został osiągnięty. Zgrom a
dzony m ateriał (z konieczności bardzo fragm entarycz
ny) zaw iera sporo autentycznych i nowych sform uło
wań na tem at modlitwy, obok — rzecz chyba n ieunik
niona — znanych, katechizm owych, z których wiele 
zachowało świeżość.

Dziękując wszystkim autorom  odpowiedzi, pragniem y 
dodać, że każdy tekst był z gorliwością czytany, stu 
diowany i dyskutowany.

Pytania wysłano do 37 osób. Odpowiedziało 19, czyli 
przeszło połowa ankietow anych. W ydrukowano 15 
odpowiedzi (trzy czw arte otrzymanych).

Jednogłośną decyzją Zespołu część z nich w ydrukow a
liśmy in extenso. Należy przyznać, że bardzo unikaliś
my skrótów. O trzym ane teksty drukowaliśm y w 5 
num erach „Jednoty“ (od 2 do 6). Zajęły one 16 stron 
druku, co daje objętość jednego zeszytu naszego 
czasopisma. W tym obrachunku ilościowym nie bie
rzemy pod uwagę m odlitw  „redakcyjnych“, zamiesz
czanych zawsze na 4 s. „Jednoty“, ani — tym b ar
dziej — interesującego tekstu holenderskiego poety- 
teologa H. Oosterhuisa.

• i s t o t a  m o d l i t w y

Znam ienne, że odpowiedzi na następne pytania były 
dość zróżnicowane, natom iast w przypadku pytania 
o istotę modlitwy, odpowiedzi były właściwie iden
tyczne a nierzadko praw ie jednobrzm iące. W odpo
wiedzi na to pytanie ankietow ani zachowali n a j
większą wierność katechizmowi. Obliczyliśmy, że spo
śród piętnastu w ydrukow anych głosów dwanaście 
brzmi niem al jednakowo. Za najbardziej reprezen ta
tywne uznaliśm y głosy n r 9 i 2. Pierwszy z nich od
powiada, że m odlitw a „jest form ą najbardziej bezpo- 

I średniego kontaktu z Bogiem (...) najbliższą mi form ą
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rozmowy 3 Bogiem“. Niemal tak samo brzmią wypo
wiedzi n r: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, a naw et 12 i 
13 — mim o indyw idualnych, bardzo oryginalnych 
sform ułowań. Odpowiedź nr 2 zaliczyliśmy do rep re
zentatywnych, gdyż w łaściwie innymi słowami odda
jąc treść form uły katechnizm u, czyni to w sposób 
ogromnie osobisty, z urzekającą szczerością. Sponta
nicznie. Jednocześnie w słowach tych zaw arła jest 
logika i głębia. M odlitwa jest „stanięciem wobec Boga 
w wierze, że Bóg spotyka się z człowiekiem. Jest 
otworzeniem  się w w ierze i w intencji spotkania, k tó
re nie pochodzi od człowieka, lecz od Boga“.

Do odpowiedzi nietypowych zaliczylibyśmy ankiety 
n r 7 i 11. A utorka pierwszej z nich daje odpowiedź 
głó winie na jeden z pod tem atów  — jak  rozumieć 
słowo apostolskie z I Tes. 5:17. Powiada ona: „Dla 
m nie m odlitw a jest z całą pewnością pracą, w ogóle 
wszystko to, co człowiek czyni...“. Wcześniej jednak 
pisze, że m odlitw a jest bardziej mówieniem do Boga, 
niż rozmową z Bogiem. Dlatego pozytywne wyjście 
dla siebie i innych widzi wyłącznie w modlitw ie 
dziękczynnej i przyczynnej (za innych ludzi). Do n a j
bardziej „odstających“ od grupy odpowiedzi katechiz
mowych trzeba by zaliczyć odpowiedź nr 11 oraz — 
podobnie nietypow ą — n r 8. A utorka pierwszej od
powiedzi (nr 11) dostrzega sens modlitwy „przez bycie 
razem  we wspólnocie zjednoczonej głębokim zaangażo
w aniem ; m odlitw a z poczuciem wspólnoty un iw ersal
nej, obejm ującej całą ludzkość, w przestrzeni i czasie... 
oraz kiedy drugi człowiek (...) odsłania coś głębokiego 
z siebie, jakąś swoją w ew nętrzną praw dę (...). Nie 
chodzi o to, żeby w tedy myśleć o Bogu, lecz Bóg w 
tym  doświadczeniu j e s t  “. Istnieje tu  pozorna sprze
czność z odpowiedziami katechizmowymi, lecz czy nie 
w yczuwa się i tu przekonania o potrzebie kontaktu, 
zbliżenia, m ów ienia? Czyż nie chodzi o to, że w „tym 
byciu razem “ oraz „odsłonięciu czegoś głębokiego 
przez drugiego człowieka“ — „Bóg j e s t “ ? Odważa
m y się tw ierdzić, że przy odpowiedzi na pytanie o 
istotę m odlitw y — w dobrym rozum ieniu — katechizm 
okazał się użyteczny.

Inny autor, zaliczony do trochę nietypowych (odp. 
n r 8), pow ołując się na — obowiązujące dla niego — 
zdanie Gołuhiewa, stw ierdza, że m odlitwą jest „każde 
otw arcie się na Boga“. A więc, to samo, co wyznała 
au torka odpowiedzi n r 2.
Podsum ow ując można powiedzieć: na pytanie o istotę 
m odlitw y otrzym aliśm y większość wypowiedzi jaw nie 
naw iązujących do sform ułow ań katechizm u (reprezen
tatyw ny n r 9: „m odlitwa jest form ą najbardziej bez
pośredniego kontak tu  z Bogiem“). W m niej licznych 
wypowiedziach, bardzo oryginalnych (nr 2, 8, 11), 
głos katechizm u, choć mocno w ytłum iony przez au ten 
tyczne, osobiste doświadczenia — jest słyszalny.

W m odlitw ach z reguły pomaga: samotność, cisza, 
(„staram  się wyłączyć z codzienności“ — nr 13), spo
kój zew nętrzny i w ewnętrzny, „każde w ielkie piękno“ 
(nr 2), tzn. i krajobraz, i czytanie Pism a Sw., i naw et 
spotkanie z człowiekiem (przeciwnie niż w ankietach 
nr 13, 7).
Autorowi odpowiedzi n r 6 pomocne w modlitw ie jest 
cierpienie, choroba, opuszczenie, krzywda, niepokój. 
Dla w ielu przeszkodami w modlitw ie s ą : zmęczenie 
i senność, wszelki hałas, naw et śpiewy chóralne, roz
proszenie, inni ludzie, nadm iar słów, niepokój w ew 

nętrzny, „anonimowość — w m odlitwach wspólnych 
— zgromadzeń liturgicznych“, nieopanowanie, zdener
wowanie i wygodna pozycja podczas m odlitwy, b rak  
czasu i zaniedbanie w szczerej, gorliwej modlitwie. 
Opinie na tem at indyw idualnej, spontanicznej, głośnej 
modlitwy podczas nabożeństwa można zgrupować n a
stępująco:

1. Negatywne,

2. Pozytywne,

3. Pozytyw ne z pewnym i zastrzeżeniam i.

A utorka odpowiedzi nr 11 uznaje m odlitwę sponta
niczną tylko jako „służbę w iary“. Uważa, że jaskraw e 
nadużycia, w ystępujące w pewinych grupach p ro testan
ckich, należałoby przezwyciężyć przez „nawiązywanie 
do tradycji wspólnoty pierwotnego Kościoła“. Wówczas 
tem atem  m odlitw y n ie  byłyby „osobiste doznania, lecz 
wspólne zaangażowenie“.

Słowa: „Bez przestanku się módlcie...“ — autorzy od
powiedzi rozum ieją n iem al jednakowo. N ajpiękniej 
tę myśl w yraża au to r wypowiedzi n r 12, pisząc, iż 
jest to „zalecenie życia w nieustającej pamięci o Bożej 
wszechobecności i ciągłej gotowości spełniania Bożej 
woli w e w szystkim “. Dlatego też, konsekwentnie, isto
tą  m odlitw y jest dlań „świadome włączenie swych 
myśli, uczuć i woli w twórczy akt zawsze spełniającej 
się woli Bożej...“. Prościej, nie teologicznie, w yraża 
powyższą treść inna osoba, pisząc, że jest to „zalece
nie pewnej postawy życiowej, sposobu postępowania 
takiego, żeby było bogobojne i uczciwe“ ; a autorka 
odpowiedzi n r 2 mówi, iż „zawsze trzeba być w O bli
czu Boga (...). Chodzi o  częstość chwil staw iania przed 
Bogiem, z wyłączeniem  innych zajęć”, tak  aby obej
mowały one całe życie.

Autor odpowiedzi n r 13 rozum ie słowo apostolskie jako 
„religię czynu“. Jest to konsekwentne, gdyż istotą 
m odlitwy indyw idualnej jest dlań odseparowanie się 
i kontem placja, a  istotą m odlitwy społecznej „altru- 
istyczna służba“. Dla innego respondenta słowa z I 
Tes. 5:17 oznaczają, że „nasze życie m a  w ym iar 
modlitwy, ale że jednocześnie należy szukać dlań 
w y r a z  u “.

• •  K r y z y s

Tylko dwie osoby stw ierdzają, iż nie przeżywały k ry 
zysu modlitwy. Dla niektórych był on „kryzysem 
w zrostu“, m utacją lub przełomem, związanym z form ą 
w yrażania w iary i m odlitwy. U innych kryzys spowo
dowały: osobiste „zaniedbanie się“, albo wypadki 
wojenne, albo trudności życiowe, albo też nagłe n ie
szczęście, np. śmierć bliskich młodych osób. A utor 
odpowiedzi n r 8 przyznaje, iż przeżywa „kryzys sensu 
m odlitw y” (modlitwy liturgicznej i „błagalnej”). Skła
nia się ku poglądom zdecydowanie radykalnym , uw a
żając, iż naw et m odlitw a za kogoś „sensowna jest 
tylko jako przeżywanie solidarności z nim  i m a na 
celu — bezpośrednio — tylko nasz w łasny duchowy 
pożytek, w łaściwe ustaw ienie się modlącego w sto
sunku do św iata i jego bliźnich”. Jest więc ona, w  
swej istocie, „prostowaniem  światopoglądu“.

Łagodniejsze postaci kryzysu bywały wywołane proce
sami zachodzącymi w okresie przekształcania się oso
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bowości, czyli pod wpływem  „dojrzew ania psychicz
nego i przem yśleń teologicznych oraz filozoficznych“. 
A utorka odpowiedzi n r 11 dodaje tu  spostrzeżenie, 
które poza tym  w ystępuje tylko w ankiecie n r 8, już 
omówionej: „na płaszczyźnie in telektualnej nie widzę 
dla siebie możliwości m odlitwy jako jakiegoś dialogu 
czy rozmowy z Bogiem (...). Z Chrystusem  nie umiem 
rozmawiać jako z Osobą“. Dla niej m odlitwa, to „akt 
trudnej w iary“, „akt nadziei“ i „świętow anie pokoju“. 
Przy om awianiu tej odpowiedzi może nasunąć się re 
fleksja, że nie zdefiniowano jednoznacznie pojęcia 
„kryzysu“. Przełom lub m utacja życia w ew nętrznego 
i modlitwy, przeżywane przez autorkę odpowiedzi 
nr 11, dla kogoś innego mogłyby oznaczać naw et ostry 
kryzys wiary.

Najobszerniejszy i chyba najciekaw szy m ateria ł na 
tem at kryzysu zaw iera ankieta nr 2. Jej au torka 
pisze o dwustopniowym  kryzysie. Pierw szą fazą był 
kryzys m odlitwy słownej. M odlitwa sta ła się „tłucze
niem  kam ieni”, „odrabianiem  ciężkich robót d la  P ana 
Boga“. W yjście z tego kryzysu nastąpiło  (za radą 
mądrego duszpasterza) dzięki w prow adzeniu elem entu 
milczenia, lektury  i m edytacji nad Pism em  Świętym. 
Druga faza nastąpiła w momencie, gdy au to rka stw ier
dziła u siebie tendencję do „robienia z (milczącej) 
modlitwy wyobrażonego r a ju ”, co oznaczało po prostu 
miłość do siebie samej. Ten etap kryzysu nie m inął 
całkowicie. R ezultat doświadczeń, zebranych na w. w. 
temat, określa następująco: „Potrzebujem y pewnego 
rytm u spotkania z Bogiem w ew nątrz spotkania z bliź
nimi, i spotkania z Bogiem — w ew nątrz spotkania z 
samym sobą.

Jedno i drugie spotkanie wymaga (...) oczyszczenia 
z egoizmu i wyobrażeniowo upostaciowanej miłości 
samego siib ie  (...). Mam przeświadczenie absolutnie 
wew nętrznej jedności miłości Boga i ludzi, i myślę, że 
ta  jedność jest jakim ś centrum  m odlitwy — miłość, 
a nie słowa czy form y.“

0  dość ostrej form ie kryzysu pisze au torka odpowiedzi 
n r 7. M odliła się o coś i — jak  pisze — „Bóg nie w y
słuchał m nie“. W konsekwencji „wyrósł mi garb, 
a może Krzyż“. Cytowaliśm y już wypowiedź tej au to r
ki na tem at istoty m odlitw y: „M odlitwa jest p racą“ 
— napisała. Poza m odlitw am i zupełnie osobistymi (np. 
z okazji różnych rocznic) pozostaje jej tylko m odlitw a 
jako dziękczynienie i w intencji innych.

Niektórzy w ielokrotnie przeżywali kryzys (np. autor 
odpowiedzi nr 12). Były to i kryzysy, i przełomy,
1 m utacje modlitwy. W ywoływały je przem iany in te
lektualne. Po przejściu kryzysu następowało „głębsze 
zrozumienie (sensu, istoty) modlitwy i zbliżenie się do 
praktykow ania modlitwy ciągłej ...“ (Wypowiedź au to
ra  na tem at rozum ienia słów I Tes. 5:17 już cytow a
liśmy. Między tymi wypowiedziami istnieje w yraźna 
zależność). •••

• • •  W ą t p i  i w o ś c i

Zarysowały się poważne rozbieżności zdań na tem at, 
czy można wierzyć a nie modlić się. Głosy są podzie
lone: „można“ (4 odpowiedzi), „nie m ożna“ (5), „można 
założyć, że takie zjaw isko istn ieje” (2), b rak  odpowie
dzi (2).

W grupie „można“ argum entowano, że taka  w iara 
bez m odlitwy jest powszechnym zjaw iskiem  u tzw. 
„ludzi niepraktykujących... nazywających się niew ie
rzącymi, a  którzy w rzeczywistości w ierzą“, że np. w 
czasie wojny — podczas bom bardow ania — ateiści 
modlili się jaw nie na ulicy. A utorka odpowiedzi n r 11 
argum entuje teologicznie: „W ierzenie jest m odlitw ą“ ; 
„sama w iara bez słów (...) jest m odlitw ą“ (ankieta 
nr 2).

Oponenci dowodzą, że taka „w iara“ staje się „wy
znawaniem  ideologii“. W iara bez modlitwy jest czymś 
nie do pojęcia; przecież konsekwencją w iary jest 
choćby wdzięczność! „Człowiek w ierzący nie może nie 
modlić się“ — brzmi zgodny głos kilku autorów.

N atom iast dwaj ankietow ani dopuszczają taką możli
wość: pierwszy z nich — w przypadku modlitwy n ie
typowej, polegającej na „zwróceniu się ku Bogu, 
m edytacji i pracy poświęconej Bogu“, drugi — w przy
padku jeśli znajdzie się taki wierzący, który napraw dę 
nie odczuwa potrzeby modlitwy. Kto wie, może on 
w tedy modli się najp iękniej?
— Lecz o tym wie wyłącznie Bóg!

„Bóg dopuszcza nas (przez modlitwę) do udziału i re
alizacji rozwoju dziejów tego św iata. »Połową stw o
rzenia jest wola stworzonych«. Modlenie się, to ko
rzystanie z tego zaszczytnego przywileju...“ (nr 12).

„Bóg wie wszystko“ — pow tarzają autorzy, ale mod
litw a nie jest, rzecz jasna, dostarczaniem  Bogu infor
m acji i kom unikowaniem  Mu czegoś. Słowa są po
trzebne nam ; chodzi przecież o zajęcie postawy czyn
nej. Przeżywam y chwilę „otw arcia“ — westchnienie, 
staram y się chwilowy kryzys przezwyciężyć. Na przy
kład autorka odpowiedzi nr 2 pisze: „N urtu je m nie 
myśl, czym (jeszcze) m odlitw a być może“ ; autor odpo
wiedzi n r 9 lęka się, gdy nie czuje potrzeby modlitwy 
i szuka przyczyny; inna au torka „szuka ludzi m odlą
cych się“. Wielu, gdy nie czuje potrzeby modlitwy, nie 
robi nic, zostawiając spraw ę losowi (czy Bogu?), 
a autor wypowiedzi n r 3 naw et z tego powodu nie 
odczuwa wyrzutów  sumienia!

• • • •  R e z u l t a t

Duże zróżnicowanie w ystępuje w odpowiedziach na 
tem at przykładów w ysłuchania modlitw. Tylko dwie 
osoby piszą, że nie um ieją podać takich przykładów, 
chociaż jedna z nich „dostrzega w życiu celowość, po
wiązanie faktów, czuwanie Siły W yższej“, a druga 
stwierdza, że „rezultatem  modlitwy jest w iara i ... k ie
rownictwo Boga w moim życiu“. Autor wypowiedzi 
n r 9 pisze: „Nigdy się nie zawiodłem“. 

Charakterystyczna jest odpowiedź nr 3 na tem at 
rezultatów  m odlitw. A utor określa go słowem „ba
jeczny“. „Pan Bóg bezkrytycznie słucha moich m od
litw, ale na szczęście nie w ysłuchuje wszystkich moich 
próśb i życzeń“. Inny ankietow any „lęka się prosić 
o w ysłuchanie“ i pragnie, żeby jedynie Wola Boża 
spełniała się w jego życiu.

Sześciu autorów  podaje konkretne przykłady wy
słuchania modlitw  w spraw ach m ałych i w ielkich (np.
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zwolnienie z obozu pracy przymusowej podczas w oj
ny, w ysłuchanie modlitwy m atki, proszącej o to, by 
jej dzieci „nie cierpiały osam otnienia religijnego“, 
przyw rócenie zdrowia chorej członkini zboru, obu
dzenie głosu wewnętrznego, który stał się k ierunko
wskazem w trudnych chwilach życia). Ktoś inny pisze, 
że został w ielokrotnie wysłuchany przez Boga, chociaż 
nieraz rezu ltat modlitwy wyglądał inaczej, niż to sobie 
osoba m odląca zaplanowała.

Podobną wymowę m a również wypowiedź autorki, 
k tóra wyznaje, iż wierzy, że Bóg układa wszystko 
niezależnie od jej myśli, chociaż pewne wypadki po
toczyły się zgodnie z intencją jej próśb (zachowanie 
życia najbliższych podczas wojny i okupacji). Jedna 
z osób ankietow anych nie um ie odpowiadać w katego
riach „wysłuchane — nie w ysłuchane“ — chodzi o oso
biste „posłuszeństwo w ierze“.

Ktoś inny powiada, że Bóg niejednokrotnie w ysłu
chiwał modlitw , choć rezu ltat był zgodny z prośbą, 
i że w istocie „wysłuchanie modlitw  jest Bożą T ajem 
nicą i przedm iotem  w iary“, a sam a m odlitw a — to 
„dar darm o dany“.

Za rezu ltat w ysłuchania m odlitw y ktoś uznaje fakt, 
że zdobył wykształcenie, co w jego środowisku ucho
dziło za rzecz niem ożliwą; wyzdrowiał z ciężkich cho
rób i w yratow any został z niebezpieczeństw.
W dziedzinie społecznej w ysłuchane zostały modlitwy

wielu: w konsekwencji naród polski został wyzwolony 
z n iew oli; nastąpiło  też ogromne zbliżenie między 
Kościołem praw osławnym  i rzymskokatolickim . Autor 
w yraża nadzieję, że w ysłuchana będzie też m odlitw a 
tych, którzy modlą się o jedność całego Kościoła 
Chrystusowego.

*
* *

Przystępując do ogłoszenia ankiety pragnęliśm y, by 
odpowiedzi przyniosły praktyczną korzyść zarówno 
nam , jak  i naszym Czytelnikom. Nie mieliśmy zam iaru 
propagować żadnej specjalnej teologii życia w ew 
nętrznego czy modlitwy. Chodziło po prostu o odpo
wiedzi kom unikatyw ne i szczere, które dotrą do zwy
kłych członków zborów.

Czy ten podstawowy cel został osiągnięty?
Raz jeszcze serdecznie dziękujem y w szystkim  A uto
rom, którzy odpowiedzieli na ankietę. Z pewnością 
w ten sposób, choć w części, zaspokoili zapotrzebowa
nie społeczne istniejące w tej dziedzinie. 

Rozm awiając w ielokrotnie w naszym zespole o ank ie
cie, doszliśmy do stw ierdzenia, że w  istocie nie m a 
m odlitw  nie wysłuchanych. Wszechmogący po prostu 
w różny sposób odpowiada na modlitwy. Raz mówi 
„TAK“, innym  razem  „NIE“, kiedy indziej znów po
w iada „CZEKAJ“, albo spełnia i n a c z e j .  Red.

KS. BOGDAN TRANDA

W y z w o l o n a wiara

Ewangelicy w Polsce żyją jako niew ielka grupa 
wyznaniowa. Każda mniejszość charakteryzuje się tym, 
że łatw o w niej pow staje kompleks niższości. Źródłem 
tego kom pleksu wśród ewangelików jest stała kon
frontacja ze zw artą m asą Kościoła katolickiego, a je 
go w ynikiem  — agresyw na postawa, lęk przed „kato- 
licyzowaniem ”, zam ykanie się w getcie wyznaniowym 
itp. Za agresywnością, lękiem, zam ykaniem  się kryje 
się rzeczywiste zafascynowanie przejaw am i potęgi, 
św ietną organizacją, bogactwem form zewnętrznych. 
N am iętna kry tyka rodzi się często na podłożu tęskno
ty, a naw et pewnej zazdrości — dlaczego to nie my, 
ewangelicy, jesteśm y tacy potężni, św ietnie zorganizo
wani, dysponujący bogactwem form i środków?
Wielu ewangelików spogląda na katolicyzm jak  na 
swego rodzaju punkt odniesienia, na normę, w czym 
przejaw ia się kompleks, zafascynowanie, które jak 
cierń drażni mózg. Przykłady tego można dość często 
znaleźć w różnych wypowiedziach. Oto autor pewnego 
artykułu, pisząc o grożących Kościołowi wielu niebez
pieczeństwach, o pewnym kryzysie, form ułuje nastę
pujące zdanie: „Objawy tego kryzysu są widoczne n a 
w et w tak  zw artym  organizacyjnie monolicie, jakim  
jest Kościół Rzym skokatolicki”. Podobny motyw w ra 
ca jeszcze raz w tym samym artykule: „Nawet w tak 
konserw atyw nym  Kościele, jakim  jest Kościół Rzym 
skokatolicki, istnieje poważny ferm ent, pod wpływem
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którego zachodzą głębokie zm iany”. W dwu zdaniach, 
w których mowa o katolicyzmie, pojaw ia się słów
ko „ n a w ę  t”, zdradzając owo wspom niane zafascy
nowanie. Jeżeli n a w e t  katolicyzm, to co tu  mówić
0 nas — wyczuwa się między wierszami. Kompleks nie 
pozwala dostrzec, że katolicyzm ani nie jest tak  zw ar
tym monolitem, ani nie jest tak  konserw atywny, jak  
się niekiedy wydaje. Nie pozwala także dostrzec, że 
ów z lękiem obserwowany „kryzys” i „ferm ent” nie 
jest niczym innym, tylko znakiem nowego, które prze
tworzy sta rą  rzeczywistość. A utor cytowanych zdań 
na pewno by się obruszył na to stw ierdzenie, ale ta 
ka w łaśnie jest n a tu ra  kompleksów, że są one kom 
pleksami, dopóki tkw ią w podświadomości. Wydobyte 
na powierzchnię świadomości, mogą zostać rozłado
wane.

Nie chodzi nam  o nic innego w tym  artykule, jak  
tylko o rozładowanie. Obserw ujem y bowiem szkodliwe 
skutki kompleksów w życiu ewangelików i w pracy 
Kościoła. Na przykład m ałżeństw a mieszane. P anuje 
powszechne u nas przekonanie, że Kościoły ew angelic
kie tracą wielu członków przez m ałżeństwo ze stroną 
katolicką. Jeśli ewangelik (lub ewangeliczka) nie zm ie
nia wyznania, to przynajm niej osłabia więź z Kościo
łem, a zwłaszcza dzieci są wychowywane jako kato
licy. Niektórzy chcieliby więc wprowadzić podobne do 
katolickich metody zobowiązań małżonków, przy czym 
nie zdają sobie sprawy, że te metody są po prostu 
przejaw em  poczucia słabości. Zapewne przekonanie o 
przyczynach s tra t opiera się na faktach. Problem  ma 
złożone podłoże socjologiczne, ale nie da się zaprze
czyć, że poważny udział ma w tym  kompleks niż
szości, zupełnie nie uspraw iedliw iony rzeczywistością 
Ewangelicy włoscy, waldensi, uw ażają, że problem  
m ałżeństw  mieszanych, owszem, istnieje, ale oni od
czuwają jego skutki w  sposób dodatni, przez wzrost 
liczby członków. Po prostu proces tam  jest odwrotny 
— nie odpływ, lecz przypływ. Wcale nie należy się 
tem u dziwić, ponieważ siła atrakcy jna ewangelicyzmu 
jest dla współczesnego człowieka o wiele większa niż 
katolicyzmu. W rozmowach, wielu katolików  wcale nie 
kryje swego pozytywnego sądu o ewangelicyzmie.

N ietrudno na przykład zauważyć, że reform y, w prow a
dzone w  czasie II Soboru W atykańskiego i po nim, 
przypom inają decyzje podjęte w toku Reform acji 
szesnastego wieku, co ze strony przeciw ników  nowego 
nurtu  wywołuje zarzut „protestantyzow ania”. Nie 
chcemy powiedzieć, że tak  jest istotnie, byłoby to bo
wiem spłycenie istoty rzeczy. W zachodzących prze
m ianach widzimy zjawisko, które daje wiele do m y
ślenia — skoro reform y podjęte w  innych czasach, 
przez innych ludzi, w  odmiennych okolicznościach, 
przy wystrzeganiu się naśladow nictw a, doprowadziły 
do podobnych rezultatów, to znaczy, że obrany k ieru 
nek, daw ny i współczesny, jest słuszny.
Powiedzmy sobie uczciwie, że główną przyczyną noto
wanych przez nas s tra t nie są jacyś „oni”, ani jakieś 
„obiektywne okoliczności”, ani naw et „współczesne 
zlaicyzowane czasy”, lecz my sami, a to dlatego, że 
nie potrafim y ukazywać bogactwa, głębi, perspekty
wy w y z w o l o n e j  w i a r y ,  której wyrazem  jest 
ewangelicyzm.

Wróćmy jeszcze do m ałżeństw  mieszanych. Były one
1 są nadal jednym  z głównych problem ów ekum enicz
nych, które dom agają się rozwiązania. Popieram y 
słuszne stanowisko, że decyzja co do sposobu wycho

w ania dzieci i nauczania religijnego jest suwerennym  
praw em  małżonków. W przypadku m ałżeństw a m ię
dzy dwojgiem protestantów  różnych wyznań decydują 
oni często nie tylko o tym, w którym  Kościele odbę
dzie się cerem onia ślubna i potem zostaną ochrzczone 
ich dzieci, ale również o tym, do której parafii, w spól
nie, jaiko m ałżeństwo, będą należeć, nie w yrzekając 
się swego wyznania. Na podjęcie takiej decyzji w pły
w ają różne czynniki, jak  na przykład miejsce za
mieszkania, czynne zaangażowanie jednej ze stron w 
działalności danej parafii, albo też atm osfera tam  pa
nująca.
Jakkolw iek Kościół ma obowiązek swym członkom 
dostarczać argum entów  do podjęcia takiej decyzji, to 
nie powinien wywierać presji. W Kościele katolickim  
w praw dzie zaszły daleko idące zmiany, ale presja  na
dal jest stosowana. Nie wym aga się obecnie, upoka
rzającego dla strony ewangelickiej, ak tu  podpisyw a
nia zobowiązań co do chrztu i w ychow ania dzieci, 
strona katolicka jednak zobowiązanie złożyć musi. 
Podczas ceremonii ślubnej do jednej osoby kierow ane 
jest pytanie, czy obiecuje wychować swe dzieci po 
chrześcijańsku, a do drugiej — czy obiecuje wycho
wać po katolicku. Obserwujem y więc postęp, ale ty l
ko pozorny, bo chociaż zm ieniła się nieco forma, to 
istota samej presji pozostała ta  sama. Co m a począć 
oj ciec-ewangelik, jeśli j e g o  dziecko jest w drażane 
do praktyk, które on w swoim sum ieniu uważa za 
sprzeczne z duchem  Ewangelii? Pozorny krok  naprzód 
jest w rzeczywistości półśrodkiem, a jako tak i w pro
wadza tylko zamieszanie. Poprzednio sytuacja była 
jasna — deklarow ał z góry, że jego dziecko będzie w 
określony sposób wychowywane i tym  sam ym  — nie
jako w yrzekając się swoich ojcowskich praw  — go
dził się na wszystko, co dziecku zostanie do w ierzenia 
podane. Sprawy nie rozwiążą półśrodki. Pozostaje je 
dyna możliwość, rozwiązanie radykalne — rodzice po
winni sami, w sposób nieskrępow any decydować o 
k ierunku wychowania dzieci.
Na przykładzie stosunku do m ałżeństw  mieszanych 
można łatw o dostrzec, na czym polega wyzwolona 
w iara. W jednym  przypadku rządzi lęk, pod w pły
wem którego ustanaw iane są ograniczenia dla ludz
kiego postępowania, a naw et myślenia. Decyzje n a 
leżą do wąskiego grona „w tajem niczonych”, wszyscy 
inni nie m ają praw a do decydowania, są zależni, nie 
pozwala im się na swobodę wyboru.
W drugim  przypadku trak tu je  się ludzi jako dojrza
łych i pozostawia swobodę wyboru. Rola pozornie nie
co podobnego, ale jednak diam etraln ie różnego gro
na „wtajem niczonych” (żeby użyć tego samego okre
ślenia) jest zbliżona do roli ekspertów , którzy m ają 
dostarczyć m ateriału  do podjęcia decyzji. W tym  w łaś
nie przypadku motywem działania jest w iara wyzwo
lona. Wyzwolona od paternalizm u, od zależności, od 
praw a (zakonu).
Wolność nie jest jednak dobrem sam a w sobie. Może 
być niebezpieczna, jako źródło popadnięcia w jeszcze 
większą niewolę i dlatego trzeba posiąść um iejętność 
panow ania nad nią. Wolność w Polsce „złotego w ieku” 
była wartością, której podobną nie cieszył się żaden 
naród jej współczesny. Trzy narody i dwa wyznania 
żyły w pokoju obok siebie. Jak  m agnes przyciągał ten 
kraj ku sobie wygnańców z innych ziem. Obserw u
jemy, jak  potem stopniowo wolność pozbawiona kon
troli przeradzała się w samowolę, swawolę, warchol- 
stwo, aż przyszło to, co przyjść m usiało — niewola.
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Zupełnie podobnie dzieje się z wolnością wiary. Rów
nież nad nią trzeba panować, stale poddawać kon
troli. Bez tego zjaw ia się zobojętnienie, decyzje są po
dejm owane nierozważnie, lekkomyślnie, a naw et pod 
wpływem  impulsów. Rezultatem  jest zawsze u tra ta  
wolnej w iary, popadnięcie w jakąś zależność.
„Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni 
od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale 
jest pod nadzorem  opiekunów i rządców...” (Gal. 4:1-2). 
W arunkiem  wolnej w iary jest dojrzałość, czyli um ie
jętność odpowiedzialnego korzystania z jej przyw ile
jów. Dlatego ewangelicyzm od samego początku do
ceniał znaczenie powszechnej oświaty (np. Jan  Łaski 
w prow adził obowiązek powszechnej oświaty we Fry- 
zji); przy każdej parafii, obok kościoła i plebanii, bu 
dowano szkołę. Jednym  z zasadniczych wymagań s ta 
w ianych kandydatow i na urząd pastora jest ukończenie 
szkoły teologicznej stopnia uniwersyteckiego. Pow 
szechną prak tyką jest konfirm acja, poprzedzona spe
cjalnym  kursem , poza norm alnym  nauczaniem  religii.

Powołano do życia specjalną instytucję, zwaną Szko
łą Niedzielną, której celem jest dostosowanie m etod 
głoszenia Słowa do w ieku dziecięcego. K onfirm ow any 
(utwierdzony w wierze) ewangelik m a być bowiem 
dojrzały, w pełni zdolny do samodzielnego podejm o
w ania decyzji, bez konieczności uciekania się do całego 
kodeksu nakazów i zakazów. Dojrzałemu chrześcija
ninowi niepotrzebni są „nadzorcy i opiekunowie”. Źró
dło siły atrakcyjnej ewangelicyzmu leży więc w w y
zwolonej wierze.
Jeśli jednak nie docenia się znaczenia oświaty, jeśli 
pastorzy nie otrzym ują należytego przygotowania teo
logicznego, jeśli nauczanie religii i kursy przedkonfir- 
m acyjne są traktow ane jako spraw y dalszego planu, 
to nie należy się dziwić, że siła atrakcyjna m aleje, że 
zaczynają imponować obce wzory i że umysły sk ła
n ia ją  się ku rozwiązaniom  paternalistycznym , popa
dają w zależność, a na obszarze, gdzie kw itła wolność, 
zaczyna panować w iara zniewolona. Stąd też i kom 
pleksy.

DLA NIETEOLOGÓW

Nabożeństwo
Od samego początku ujawniła się główna forma działania Kościo
ła — publiczne zgromadzenie wiernych, nabożeństwo. Nabożeń
stwo sformalizowane, czczy kult, jest zaprzeczeniem czci oddawa
nej Bogu. Zreformowane nabożeństwo ma stwarzać warunki do 
niczym nie skrępowanego przepływu Słowa od Boga do człowieka. 
Ma ono dwa punkty kulminacyjne: Słowo słyszane (czytanie Pisma 
i kazanie) oraz Słowo widziane (Sakrament). Jego celem jest wy
wołanie odpowiedzi człowieka, która polega na przynoszeniu plonu 
życia.

W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy 
uczniowie po wniebowstąpieniu 
Jezusa byli wszyscy razem, ze
brani na jednym  miejscu, na
stąpiło wydarzenie o wielkim 
znaczeniu dla tego grona, a tak
że dla całego późniejszego Koś
cioła. W rezultacie niezwykłych 
zjawisk towarzyszących tem u 
w ydarzeniu doszło do pierwsze
go publicznego wystąpienia 
Apostołów.

Piotr, widząc wśród obserwato
rów wielkie poruszenie, wygło
sił improwizowaną mowę. W ar
to zauważyć, że za punkt w yj
ścia przyjął nie tyle żywe zain
teresowanie, co ironiczne uw a
gi osób w yrażających w ątpli
wości co do stanu umysłu gro
na uczniów, podejrzewanych o 
nadużycie alkoholu. Przemówie
nie P iotra nie trafiło w próż
nię. Chwila była pełna napię
cia. Słuchacze czuli, że tu  dzieje 
się coś ważnego, z wielu ust 
padło p y tan ie : co mamy czy
nić?

Nie było to pytanie retoryczne, 
ani podyktowane ciekawością. 
Przypom ina pytanie człowieka, 
k tóry nagle spostrzegł, że zna
lazł się w sytuacji bez wyjścia 
i gorączkowo szuka możliwości 
ratunku. Pytający otrzymali 
odpowiedź jednoznaczną i wszy
scy gotowi do jej przyjęcia zde
cydowali się na chrzest.
Objął on około trzech tysięcy 
ludzi. W ten sposób doszło do 
powstania pierwszego zboru 
wyznawców Jezusa Chrystusa, 
którzy nieco później, w Antio
chii syryjskiej zostali nazwani 
chrześcijanami (christianoi =  
chrześcijanie, od Christos =  
Chrystus). ,,I trw ali w nauce 
apostolskiej i we wspólnocie, w 
łam aniu chleba i w modli
twach... Codziennie też jedno
myślnie uczęszczali do św iąty
ni, a łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali pokarm  z weselem 
i w prostocie serca... Pan zaś 
codziennie pomnażał liczbę 
tych, którzy mieli być zbawie
n i” (Dz. Ap. 2:42.46.47).

Z tego zwięzłego opisu Łuka- 
szowego widać, jak pierwsi 
chrześcijanie zaczęli się organi
zować i jak ośrodkiem ich ży
cia, główną formą działania 
stało się nabożeństwo, publicz
ne zgromadzenie wiernych. 
Powstało ono z potrzeby chwili, 
pod impulsem Ducha, było w y
razem łączącej ludzi więzi. Do
piero później stało się skostnia
łą, urzędową formą, oderwaną 
od rzeczywistości, wielkością 
samą dla siebie.
K ult religijny zawsze zajmo
wał ważne miejsce w życiu 
ludzkiej społeczności. Człowiek 
szukał Boga i chciał oddawać 
Mu cześć. S tary Testam ent mó
wi o ofiarach, uroczystych ob
chodach, o całych okresach poś
więconych kultowi Boga. Gdy 
stawał się zbyt abstrakcyjny i 
przez czysty formalizm tracił 
związek z wydarzeniami, nie 
w yw ierając żadnego wpływu na 
życie ludzkie, prorocy mocny
mi słowami potępiali czcze ry 
tuały i nawoływali do odnowy 
przez wskazywanie, na czym 
polega prawdziwy kult Boga. 
,,Co mi po mnóstwie waszych 
ofiar? — mówi Jahwe... Gdy 
przychodzicie, by stanąć prze
de mną, kto tego żądał od was, 
żebyście wydeptywali me dzie
dzińce? Przestańcie składania 
czczych ofiar! Obrzydłe mi jest 
wznoszenie dym u; święta no
wiu, szabaty, zwoływanie świę
tych zebrań... nie mogę ścier- 
pieć świąt i uroczystości. Nie
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nawidzę całą duszą waszych 
świąt... Gdy wyciągniecie ręce, 
odwrócę od was me oczy. Choć
byście naw et mnożyli modlitwy, 
ja nie wysłucham. Ręce wasze 
pełne są krwi. Obmyjcie się, 
czyści bądźcie! Usuńcie zło 
uczynków waszych sprzed 
moich oczu! Przestańcie czynić 
zło! Troszczcie się o spraw iedli
wość, uciśnionego wspom agaj
cie, oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy staw ajcie” 
(Izaj. 1:10-17). Przytoczony 
fragm ent proroctwa Izajasza 
jest charakterystycznym  przy
kładem wielu prorockich w ystą
pień. K ult nie jest świadcze
niem trybu tu  na rzecz zachłan
nego bóstwa, lecz wyrazem  
związku, łączącego człowieka z 
Bogiem. Cześć oddawana Bogu 
jest odpowiedzią na Jego wez
wanie. Nasze myśli i uczucia 
uzew nętrzniają się w postaci 
działań i słów. Tylko w tedy 
kult ma sens, jeżeli odzwiercie
dla rzeczywisty stan ludzkiego 
ducha.
N o wotestam entowy m przykła
dem sformalizowanej pobożnoś
ci są faryzeusze i uczeni w Piś
mie; przeciwko ich obłudzie 
występował Jezus w bardzo 
ostrych słowach, np. ,,Biada 
wam, uczeni w Piśmie i fary 
zeusze, że dajecie dziesięcinę z 
m ięty i z kopru i z kminku, a 
zaniedbaliście tego, co w ażniej
sze w zakonie: sprawiedliwości, 
miłosierdzia i wierności...” 
(Mt. 23:23). Uprawianie kultu, 
tzw. praktyk religijnych, bez 
pokrycia w wew nętrznej po
trzebie uzewnętrznienia rzeczy
wistych uczuć jest dla Jezusa 
zaprzeczeniem czci Boga. ,,Lud 
ten czci mnie wargami, ale ser
ce ich daleko jest ode m nie” . 
Dlatego przestrzega w Kazaniu 
na Górze: ,, Jeśli spraw iedli
wość wasza nie będzie obfitsza, 
niż sprawiedliwość uczonych w 
Piśmie i faryzeuszów, nie w ej
dziecie do Królestwa Niebios” 
(Mt. 5:20).
W wieku XVI zreformowano 
nabożeństwo bardzo radykalnie. 
Reform atorzy z całą ostrością 
widzieli wypaczenia średnio
wiecznego kultu. Przede wszy
stkim  skasowano łacinę i na jej 
miejsce wprowadzono język 
narodowy. W ten sposób odjęto 
nabożeństwu magiczną tajem 
niczość. Usunięto z kościołów 
obrazy, rzeźby, relikwie, ponie

waż spełniały one rolę nam ia
stki, na której koncentrowała 
się cześć pobożnych, należna 
samemu Bogu (por. Mt. 4:10). 
Zrezygnowano z bogatych szat 
liturgicznych, uroczystych ob
chodów, procesji, wszelkiej 
pompy, aby czcze ry tuały  nie 
przesłaniały istoty rzeczy. Ra
dykalizm w walce z powierz
chownością posuwano bardzo 
daleko, do tego stopnia, że w 
Genewie na przykład usunięto 
z kościołów organy i dzwony, 
a naw et symbole, takie jak 
krzyż, wprowadzając zresztą 
inne, na przykład prom ienieją
ce słońce z trzem a greckimi li
teram i I E S (skrót IESOUS) i z 
łacińskim napisem wokół: sol et 
scutum  ecclesiae genevensis 
(słońce i tarcza Kościoła ge
newskiego). Do dzisiaj jeszcze i 
u nas zachowały się te same 
surowe form y i w niektórych 
zborach ludzie się gorszą 
umieszczeniem krzyża na ścia
nie prezbiterium , choć wcale 
ich nie razi inny symbol w po
staci baranka, kielicha, czy ot
w artej Biblii. Jeśli można zro
zumieć radykalizm  reform ato
rów, to trudno pojąć często 
bezmyślne przywiązanie do tra 
dycyjnych form.
Tu dotykam y już naszego, re
formowanego tradycjonalizmu, 
formalizmu, który nie jest ni
czym innym, jak tylko odmien
ną postacią przywiązania do 
czczych form, u innych chętnie 
krytykowanego. K rytyka wtedy 
tylko wnosi pozytywne, tw ór
cze elementy, gdy dotyczy włas
nego domu, a to nie tylko w 
odniesieniu do Kościoła (por. 
ewangeliczne źdźbło i belkę w 
oku).
Działalność Reformatorów była 
twórcza, bo ich negatyw na oce
na dotyczyła własnego środo
wiska (byli przecież wybitnymi 
przedstawicielami zachodniego 
Kościoła), a przede wszystkim 
ich reform y miały głębokie, ak
tualne uzasadnienie i zmierzały 
do jasno przez nich widzianego 
celu. Nie zamierzali zastąpić 
starych form nowymi, tylko 
umożliwić swobodne skoncen
trow anie całej uwagi na Słowie 
Bożym.
Dlatego nabożeństwo ewangelic
kie nazywa się nabożeństwem 
Słowa; ma ono dwa punkty kul
m inacyjne. Pierwszym  z nich 
jest czytanie Pisma Świętego i

kazanie, zawsze traktow ane ja
ko homilia (wykład Pisma), czy
li Słowo słyszane, a drugim  jest 
Sakrament, zwykle Wieczerzy 
Pańskiej, ale także chrztu, czyli 
Słowo widziane. W nabożeń
stwie tym  chodzi o swobodny, 
niczym nie zakłócony przepływ 
Słowa od Boga do człowieka, 
aby mogło ono wywołać w nim 
oddźwięk w postaci gotowości, 
sformułowanej na przykład w 
pytaniu: co mamy czynić? Ta
kie, lub inne pytanie, gdy pad
nie, musi spotkać się z jasną od
powiedzią, która wcale nie musi 
naśladować odpowiedzi P iotra 
z ulicy jerozolimskiej.
Wszystkie inne części nabożeń
stwa m ają na celu stworzenie 
warunków do chętnego przyję
cia Słowa, do nawiązania żywe
go kontaktu z Bogiem, który 
przychodzi do nas w odwiecz
nym Słowie, ucieleśnionym w 
osobie Jezusa Chrystusa. Taką 
rolę spełnia modlitwa, wypow ia
dana głośno przez duchownego, 
(albo inną osobę do prowadze
nia nabożeństwa powołaną), lub 
śpiewana przez całe zgromadze
nie (pieśń), introit, wyznanie 
grzechów, zwiastowanie łaski 
itd.
Apostolskie Credo, mówione 
głośno przez cały zbór, wnosi 
jeszcze jeden czynnik — przy
znania się do wiary, a więc moż
na je rozumieć jako gest odpo
wiedzi na wezwanie Boże. Już 
zresztą sam fakt uczestniczenia 
w p u b l i c z n y m  nabożeń
stwie nosi charakter publiczne
go wyznania wiary, pod w arun
kiem, że to się dzieje ś w i a d o 
m i e  i w  sposób czynny, z a- 
a n g a ż o w a n y .
Jednakże nie możemy traktować 
gestów, rytuału, ani nawet 
oświadczeń za odpowiedź na 
wezwanie Boże. Niektórzy 
ewangeliści stosują metodę 
wzywania słuchaczy do głośnego

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

11



i publicznego oświadczenia o 
podjęciu decyzji pójścia za Je 
zusem. Jest to może efektowny, 
niekiedy skuteczny trick, ale 
trzeba zawsze pamiętać, że i to 
nie jest jeszcze odpowiedź na 
wezwanie. Niektórzy, niestety, 
o tym  nie wiedzą i po prostu 
liczą ,,nawróconych” według 
oświadczeń, a naw et według 
podniesionych rąk. Na szczęście 
jednak, nawróceń policzyć się 
nie da. Ileż z nich odbywa się 
w zamkniętej przed wzrokiem 
ludzi komorze, przez samego Je 

MARIAN BRZÓZKA

Johannes
Chr i s t i aan
Hoekendi jk

J. C. H oekendijk jest jednym  z ho
lenderskich teologów misji. Urodził 
się w rodzinie m isjonarzy 3.V.1912 
roku w G aru t na Jawie. W ychowy
w ał się również w Indonezji, a stu 
dia odbył w Holandii, w  sem inarium  
m isyjnym  w Oegstgeest oraz na un i
w ersytetach w Utrechcie i Lejdzie. 
Podczas wojny spraw ow ał funkcję 
sekretarza holenderskiego związku 
studentów  chrześcijańskich (1940-42), 
następnie przez rok (1944) pracował 
jako pastor w obozach dla uchodź
ców w Genewie. W r. 1945 powrócił 
do Indonezji, dosyć krótko pełnił 
urząd konsula misyjnego w D żakar
cie, następnie działał na stanowisku 
sekretarza Holenderskiej Rady M i
syjnej; w latach 1949-52 był sekre
tarzem  w Światowej Radzie Kościo
łów, a od r. 1952 rozpoczął w ykła
dy na wydziale teologii w U trech
cie (zagadnienia apostolatu i teolo
gia praktyczna, a od r. 1959 — wy
kłady z historii Kościoła XX w ie
ku). Od r. 1965 w ykłada w Zjedno
czonym Sem inarium  Teologicznym 
w Nowym Jorku.
Powyższy zarys biograficzny jasno 
ukazuje, iż całe życie Hoekendijka

zusa wskazanej na miejsce spot
kania z Bogiem?
Odpowiedzią na wezwanie jest 
plon życia, uzyskiwany często w 
mozolnym, codziennym trudzie, 
w w ytrw ałym  wznoszeniu się 
krok za krokiem po wąskiej 
ścieżce, coraz wyżej i coraz bli
żej celu, wyznaczonego przez 
Pana. Czy człowiek młody i 
zdrowy, lekko wspinający się na 
tatrzańskie szczyty, potrafi ży
czliwie spojrzeć i podziwiać 
człowieka chorego na serce, lub 
astmatyka, który pozwoli się

wywieźć fiakrowi w głąb Doliny 
Kościeliskiej, aby tam usiadłszy 
na wancie, cieszyć oczy pięknem 
krajobrazu? Czy duchowe 
„orły” potrafią docenić ludzi 
skromnych i nieśmiałych, któ
rzy cicho i niespostrzeżenie, w 
codziennej pracy starają się być 
w ierni swemu Panu i cośkol
wiek czynić bratu  Jego n a j
mniejszemu?
Nie ulega jednak wątpliwości, 
że dostrzega to On sam.

B. Tr.

związane jest z teologią misji. Zda
niem Hoekendijka nie należy misjo- 
logii traktować wyłącznie jako spec
jalnej dyscypliny teologicznej, choć 
jest nią niewątpliwie; uważa on je
dnak, że jej główna rola nie polega 
na rozprzestrzenianiu Kościoła lub 
nawracaniu narodów. Gdy zastana
wia się na dzisiejszym Kościołem i 
światem, myśl swą koncentruje wo
kół szczególnej „duchowości misyj
nej”. Duchowość ta — z jednej stro
ny — powinna na nowo dostrzegać 
problemy świeckie (świat jest rozu
miany jako teren nadchodzącego 
Królestwa Bożego), z drugiej strony 
— podnosi znaczenia Kościoła, któ
remu przypadła rola instrumentu 
zbawienia w obrębie świeckiej his
torii. Według Hoekendijka c a ł a  
teologia identyfikuje się z tą nową 
duchowością misyjną. Dlatego gdzie
kolwiek mówi się o Kościele i świę
cie, refleksja na ten temat odbywa 
się w ramach tak pojmowanego 
apostolatu. Jak z tego widać. Hoe
kendijk , u rodzony w rodzinie misjo
narzy, sam też je9t misjonarzem z 
powołania.

Z w ielokrotnie w różnych publika
cjach powtarzanego zdania wynika, 
że jego myślenie w dziedzinie teolo
gii m isji zainspirow ane zostało przez 
najsympatyczniejszego ze sławnej 
tró jk i w ielkich niemieckich pietys- 
tów, M ikołaja Zinzendorfa (1700— 
—1760). Zinzendorfowski tró jką t 
„serce-K rólestwo-św iat” legł u pod
staw  wszelkiej refleksji i ak tyw no
ści m isyjnej Hoekendijka. Poza tym 
od początku poszukuje on odpowie
dzi na pytanie, jaką konkretną s tru 
kturę powinien mieć zbór oczekują
cy na powrót Pana. Z tego m.in. 
w ynika otwartość H oekendijka wo
bec socjologii oraz tak  żywe zainte
resowanie metodam i stosowanymi w 
wielkich kam paniach ewangelizacyj
nych („revivals”), zwłaszcza wT k ra 
jach anglosaskich, gdyż kam panie te 
z kolei w yw ierają wpływ na misję 
zew nętrzną i w ew nętrzną wielu 
Kościołów.
Johannes Christiaan Hoekendijk n a 
leży do grona awangardowych teolo
gów europejskich XX w. Dał tego 
dowody zarówno w działalności n a 
ukowej, jak i w praktyce. W swo
ich publikacjach często zwykł pod-
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kreśląc, iż w ątki m isyjne zaw arte w 
pismach Nowego Testam entu mogą 
być właściwie w yjaśniane tylko w 
świetle ksiąg starotestam entow ych, 
jak  np. księga Deuteroizajasza (Izaj. 
40-55). Podejm uje także w swoich 
dziełach główny tem at teologii K a
rola B artha, dowodząc, że na w yda
rzenia dziejące się w świecie jedy
nie praw dziwe światło rzucają dzie
ła Boże, które On dokonał w Je 
zusie Chrystusie. Za D ietrichem  
Bonhoefferem pow tarza z kolei, iż 
wszelkie zw iastowanie Ewangelii 
w ram ach „religii” jest już anachro
nizmem, ponieważ św iat stał się w 
pełni dojrzały („mündige W elt”). Za 
„św iat” uznaje H oekendijk to wszy
stko, co „dzieje się na w idnokręgu 
historii K rólestw a”, to znaczy te re
nu, na którym  nieustannie toczy się 
zwycięska w alka nowego ze starym . 
Jednym  z centralnych pojęć należą
cych do tego K rólestw a jest, zda
niem Hoekendijka, s z a l o m  (par. 
Ps. 85). Uważa on s z a l o m  za po
jęcie „świeckie”, określające stan 
sprawiedliwości i powszechnego po
koju. W rozważaniach o Kościele 
tylko wówczas mówimy o nim  rze
czywiście w  całkowitej zgodzie z 
praw dą, jeśli trak tu jem y Kościół w 
sensie apostolatu. Apostolat Kościoła 
Hoekendijk rozumie jako realizację 
nadziei i znak oczekiwania, a w 
konsekwencji — jako znak s z a l o -  
m u. Jest to pokój (szalom) K róle
stwa Bożego, i powinien być zw ia
stowany, przeżywany i uwidocznia
ny w życiu. Kościół spełnia swój 
apostolat za pośrednictw em  zwiasto
w ania (kerygma), społeczności (koi- 
nonia) i służby (diakonia). Na m ar
ginesie tego przypom nijm y sobie, że 
naczelnym hasłem  Zgrom adzenia 
Ogólnego w New Delhi (Indie, 1961), 
a więc na kontynencie azjatyckim, 
na którym  wiele la t działał Hoeken
dijk, było identyczne trójczłonowe 
hasło — „Świadectwo, służba, jed 
ność”.
Napisał też artykuł poświęcony syl
wetce past. M. Kinga, przedstaw ia
jąc go jako chrześcijanina i człowie
ka z krwi i kości, a nie „idola” 
chrześcijańskiej walki o równe p ra
wa.
Wiele wypowiedzi H oekendijka na 
tem at Kościoła charakteryzuje się 
wyostrzoną krytyką. Jego zdaniem, 
Kościół napotyka najczęściej na 
trudności, gdy pragnie znaleźć się w 
centrum  wydarzeń światowych, za
m iast być po prostu instrum entem  
zbawczego działania Boga. Czyż nie 
w łaśnie wówczas naraża się Kościół 
na niebezpieczeństwo, gdy odrzuca

„skandalon” — zgorszenie św iata 
Ewangelią K rólestw a Bożego — do
stosowując się do modnych stylów 
życia lub tradycji kulturalnych? — 
zapytuje Hoekendijk.

K rytykuje również taki model Koś
cioła, który ukształtow ał się zwłasz
cza w cywilizowanych „społeczeń
stwach chrześcijańskich”, które — 
utożsam iając Kościół z burżuazją — 
nastaw ione są wyłącznie na ponow
ne zdobycie „obcych”, to znaczy — 
w pierwszym  rzędzie — środowiska 
robotniczego. Ostrze jego krytycznej 
refleksji k ieruje się więc głównie 
przeciw  „Kościołowi ludow em u” 
(Volkskirche), osobliwemu m ariażo
wi „idei Ludu Bożego” z jakąś ro
m antyczną koncepcją „Ludu”, ogra
niczonego przynależnością do jak ie
goś narodu lub grupy społecznej, co 
w efekcie daje raczej model getta 
kościelnego niż Kościoła. Model 
getta — to Kościół uwikłany, rep re
zentujący m entalność przezwyciężo
nych gdzie indziej struk tu r społecz
nych. W takich zwłaszcza sytuacjach 
jedynym  ratunkiem  są eksperym en
ty, jako odpowiedź na nowo odkry
w aną m isyjną rzeczywistość Kościo
ła. A naliza sytuacji Kościoła i spo
łeczeństw a nasuw a w sposób nie
unikniony konieczność upraw iania 
teologii m isji lub teologii apostolatu. 
W obecnej sytuacji teologicznej 
apostolat powinien być — zdaniem 
H oekendijka — pozbawiony cech 
wszelkiej „kościelności”. Ludu Boże
go natom iast nie można definiować 
w kategoriach czysto socjologicznych, 
jeśli Kościół pragnie dotrzeć do lu 
dzi żyjących w swoich konkretnych 
środowiskach, i jeśli Kościół m a być 
przedstaw iony jako znak pokoju 
(szalom), uwolniony od tendencji 
apologetycznych czy ideologicznych. 
A p o s t o l a t  — mówi Hoekendijk 
— to pełne wolności udanie się do 
„ziemi n iczyjej”, i w tej wolności słu
żenie innym.

J. C. Hoekendijk od początku bie
rze udział w pracy koncepcyjnej, 
prowadzonej przez Światową Radę 
Kościołów nad zagadnieniem  noszą
cym nazwę „m isyjna struk tu ra  zbo
ru ”. Twierdzi on, że — zgodnie z 
przekazem  nowotestam entowym  — 
m isja kościelna nie może być częś
cią pracy Kościoła lub zboru, ani 
że Kościół nie upraw ia misji, lecz że 
K o ś c i ó ł  (czy zbór) j e s t  m i s j ą .  
Jeśli Kościół przestaje być misją, 
przestaje być Kościołem — zborem 
Pana, oczekującym Jego przyjścia i 
nastania Królestwa. „M isyjny spiry- 
tualizm ” H oekendijka poddaje więc

w pierwszym rzędzie krytyce zastane 
formy kościelności.

Uważa on też, że eklezjologia nie 
może być upraw iana w oderw aniu 
od ekum enizmu, ponieważ m isyjna 
obecność Kościoła w świecie jest 
w łaśnie z ekum enizm em  związana. 
Ekumenii zaś nie można już zam y
kać w kręgu kościelności, ponieważ 
zgodnie z etymologią „oikoum ene” 
— to nie są Kościoły, ale zam ieszka
ła Ziemia. „ E k u m e n i c z n o ś ć  — 
według H oekendijka — to działal
ność misyjnego zboru jako Kościoła 
w całej jego pełni na całym św ie
cie.”

Jeśli eklezjologia ogranicza się do 
autorefleksji lub gdy św iat jest t r a 
ktowany przez nią wyłącznie jako 
potencjalna zdobycz kościelna, to 
Kościół m ija się z problem am i, k tó
rymi żyje świat, i w  konsekwencji 
nie przyczynia się do w ypełnienia 
zadań zleconych mu przez P ana w o
bec świata. Tylko w św ietle nad 
chodzącego K rólestw a Bożego, 
Kościół przestaje być organizacją 
religijną, stając się now ą spo
łecznością — „paroikia pielgrzymów, 
idących przez ten  świat, wolnych od 
wszelkiej zależności i dlatego m o
gących przyjm ować zależność...; 
o tw artą wspólnotą dostępną dla 
każdego, kto m a udział w tym sa
mym szalom (pokoju).”

W teologii m isyjnej H oekendijka 
ogromne pole działania o tw iera się 
dla świeckich chrześcijan. Obowią
zek apostolatu ciąży w łaśnie na la i
kach. Małe grupy chrześcijan, zbory 
i nabożeństw a domowe oraz szereg 
innych inicjatyw , to mozaika, z k tó 
rej w yłania się obraz Kościoła p rzy
szłości. W konsekwencji odejścia 
Kościoła od żywej refleksji i działal
ności m isyjnej pow stała bowiem w 
czasach dzisiejszych sytuacja, którą 
Hoekendijk opisuje w słowach — 
„jakże znikomo m ałe stały się rea l
ne możliwości Kościoła”. Z powyż
szego w ynikają m.in. refleksje teolo
giczne H oekendijka na tem at małych 
grup oraz grup organizujących się 
spontanicznie.

Przyszłość św iata jaw i się Hoeken- 
dijkowi raczej pod znakiem  nadziei, 
przyszłość Kościoła uzależniona jest 
od jego gotowości spełniania zadań 
apostolatu, od tego, czy całe jego 
życie będzie m isją Boga.

N ajw ażnie jsze p race  w jęz. n iem ieck im : 
..Die Z u k u n ft der K irche und d ie  K irche 
der Z u k u n ft” 1964. „K irche  u n d  Volk in 
der deu tschen  M issionsw issenschaft” , 
1966. „E in  M ann m it e inem  T rau m . M ar
tin  L u th e r  K ing” (w:) K o n te x te  I, 1965.
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Francuscy

reformowani

przed odnowq

„Evangelische K om m entare” — czasopismo poświęco
ne w ydarzeniom  w Kościele i świecie współczesnym 
— w tegorocznym zeszycie lipcowym przyniosło infor
m ację Rudolfa P fisterera poświęconą obradom, zakoń
czonego niedawno, krajowego Synodu Kościoła refor
mowanego we Francji.

W k ra ju  nad Sekw aną żyje ponad 800 tys. p ro testan
tów, skupionych głównie w ośrodkach miejskich. W 
samej Alzacji m ieszka ich ok. 30 tys. 60% ewangeli
ków we F rancji należy do Francuskiego Kościoła Re
formowanego.

W m aju  br., w Dijon obradow ał 63 krajow y Synod 
tego Kościoła, który m.in. zajm ow ał się spraw am i stu 
diów teologicznych. Na trzech wydziałach teologicz
nych w Paryżu, M ontpellier i S trasburgu studiuje oko
ło 100 studentów . Gdy przed laty wyższe uczelnie fra n 
cuskie opanow ała fala rozruchów, wywołanych przez 
młodzież, w ładze akadem ickie dokonały szeregu istot
nych zm ian w  program ie i struk turze studiów  teolo
gicznych. Chociaż posunięcia w ładz uniwersyteckich 
w yw arły korzystny wpływ na studentów, jednakże 
wielu z nich odmówiło przyjęcia ordynacji i pójścia 
do pracy parafialnej. Studenci postanowili zerwać z 
tradycyjną form ą urzędu pastorskiego, który nie po
w inien już oznaczać — ich zdaniem  — przyłączania się 
do zam kniętej grupy zawodowej, lecz powinien być 
połączony z w ykonywaniem  obowiązków, które staw ia 
przed człowiekiem współczesne życie. K westia ta zo
stała przestudiow ana przez zwierzchnictwo Kościoła 
reform owanego we Francji, i chociaż obecnie brak jesz
cze ostatecznych postanowień, dyskutowanie tej sp ra
wy wywołało ożywienie teologiczne we francuskim  
Kościele. Jednak  stało się już jasne: Kościół reform o
wany we Francji będzie m usiał stworzyć n o w e ,  
w y s p e c j a l i z o w a n e  r o d z a j e  s ł u ż b  obok 
dotychczasowych urzędów kościelnych (diakonia, nau
czanie, kaznodziejstwo, katecheza, inform acja w sp ra
wach w iary, akadem ia i domy ewangelickie i in.). F ran 
cuscy reform owani doszli do wniosku, iż trzeba będzie 
zrezygnować z dotychczasowego podziału tery toria lne
go parafii, a służba Kościoła będzie spraw ow ana przez 
nowe jednostki terytorialne, nad  k tó rą  będą czuwać 
zespoły wyspecjalizowanych pastorów. Spośród 673 
czynnych we F rancuskim  Kościele Reformowanym 
teologów tylko 20% pracuje w  specjalnych ro
dzajach służb. Liczba wyspecjalizowanych pastorów

pow inna być co najm niej podwojona. Synod zdecydo
wał, by nowe rodzaje służb kościelnych poddać trzy
letniej próbie.

Pastor Jacques M aury, prezydent Francuskiego Kościo
ła Reformowanego (FKR), stw ierdził podczas Synodu, 
iż obecne niepowodzenia w pracy i nieadekwatność 
m isji i s truk tu ry  Kościoła reform owanego wobec cią
żących na nim  zadań, są skutkiem  k r y z y s u  w i a 
ry . „W iara jest ruchem ; — powiedział past. M aury 
— w iara nie pow inna trw ożnie uciekać, ani też szukać 
schronienia pod bezpiecznymi skrzydłam i dostojnej 
dogmatyki, k tóra jest w stanie udzielać tylko ogól
nikowych odpowiedzi; a to w łaśnie jest przeciw ień
stwem  wiary, czyli lękiem i niew iarą.” W żadnym w y
padku nie powinno się nakładać kagańca naukom  teo
logicznym, lecz bardziej w ytrw ale dążyć do jedności 
co do treści (jądra) Ewangelii.

Do najbardziej ważkich zagadnień teologicznych n a 
leży — zdaniem  past. M aury — dzisiaj odnowa n a 
bożeństwa w św ietle Słowa Bożego oraz refleksja nad 
podstawowym i problem am i etycznymi naszych cza
sów (pieniądz, polityka, miłość). Od stanow iska Koś
cioła wobec tych problem ów zależy, czy będzie on 
m iał coś do powiedzenia światu. „W św ietle przeka
zów biblijnych, stw órcza łaskawość Boga nie p rzejaw ia 
się nigdy za pośrednictw em  wydarzeń m ających m iej
sce w przeszłości ,lecz zawsze za pośrednictwem  przy
szłości. Bóg stoi zawsze przed mami. On powołuje, od
rzuca i wyzwala. Każdy inmy bóg jest fałszywym, 
m artw ym  bogiem; nadeszła już najwyższa pora, żebyś
my takiego boga pogrzebali w sferze naszej św iado
mości. Z pewnością nigdy n ie  mówiło się tak wiele 
o Bogu, jak  dzisiaj” — stw ierdził pastor Maury.

Między innym i z tego też powodu należy znaleźć nowe 
form y w yrazu dla w iary chrześcijańskiej.

Również od ruchu ekumenicznego oczekiwać należy 
czegoś nowego. Past. M aury wypowiedział się za 
„świętą niecierpliw ością” wobec czysto akademickiego 
ekum enizmu, który „ogranicza się tylko do kurtuazy j
nej w ym iany słownych deklaracji, nie osiągając w 
niczym rzeczywistego postępu”. Tak zwane „dzikie 
zbory”, znajdujące się poza Kościołem, są coraz w ię
kszym zagrożeniem dla gwałtownie pustoszejących 
Kościołów, przez co stw arzają poważne ostrzeżenie”. 
Zdaniem  J. M aury’ego przejaw ia się w nich znak 
działalności Ducha Świętego naw et wówczas, gdy pro
testu  i krytyki tych — form ujących się n a  zew nątrz 
Kościoła — społeczności nie zawsze można w  całości 
zaakceptować.

W kw estii ekum enizm u Synod powziął dwie ważkie 
decyzje. Przew ażająca większość uczestników Synodu 
uchwaliła, żeby „w określonych wypadkach, które zo
staną jeszcze bliżej sprecyzowane, Wieczerza Pańska 
mogła być obchodzona wspólnie przez Kościół rzym 
skokatolicki i F rancuski Kościół Reform owany; przy 
tym nie powinno się jednak zacierać istniejących w 
tej m aterii różnic”. Druga decyzja dotyczyła problem u 
m ałżeństw  mieszanych, w  związku z najnow szym  „mo- 
tu  proprio” P aw ła VI. Synod wyraził swoje zadowole
nie z wypowiedzi papieża, dostrzegając w niej prze
wagę elem entu pastoralnego nad orzeczeniami p raw 
nymi. W konsekwencji Synod FKR dał w yraz oczeki
waniu, że konferencja episkopatu francuskiego jaśniej 
sprecyzuje dosyć ogólne ustalenia, zaw arte w doku
mencie papieskim.
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Lepszej atm osfery należy się spodziewać także w sto
sunkach między Kościołami protestanckim i. W prawdzie 
nie udało się w ciągu ostatnich lat zrealizować unii 
między obydwoma wielkimi społecznościami francu
skich protestantów , niem niej jednak nie zaniechano 
idei jedności. Jesienią bieżącego roku odbędą się za
planowane konferencje teologiczne obydwu Kościo
łów. Istnieje nadzieja, że podczas obrad uda się osta
tecznie ustalić, gdzie leżą istotne różnice między fra n 
cuskimi reform owanym i a luteranam i. Celem tej pracy 
jest ustalenie różnic konfesyjnych; znając je będzie 
można dokonać próby ich przezwyciężenia a następ
nie wykonać dalszy krok — przystąpić do zjednoczenia 
w łonie jednego Kościoła.
Zgromadzenie synodalne FKR wysłuchało także refe
ratu, opracowanego przez past. Delteila (asystent w y
działu teologicznego w M ontpellier), poświęconego te 
matowi „Nowa cywilizacja a społeczność chrześcijań
skiego zboru” i po dyskusji zaleciło treść w.w. referatu  
do dalszych studiów swoim zborom.
Past. Delteil w yjaśnił związek pomiędzy Ewangelią i 
człowieczeństwem. Ewangelia tylko wtedy pochłonie 
nasze codzienne życie, gdy ogarnie całego człowieka. Z 
tego w łaśnie powodu w iara i rozum ienie muszą być 
sobie w zajem nie podporządkowane. A to oznacza także 
krytykę przezwyciężonego już pojęcia religijności. 
„Dzisiejszy człowiek odrzuca elem ent religijności, uz
nając go za zasadę podziału wśród ludzi. Nabożeństwo 
musi więc upodobnić się do egzystencjalnej walki, jaką 
człowiek wiedzie, i nie powinno być traktow ane jako 
zapełnianie czasu człowieka lub uw ażane za życiową 
przyjemność. Kościół jest poddawany ustawicznej k ry 
tyce przez Słowo Pana. Zbór powinien być bez przerw y 
miejscem spotkania i szukania, w przeciwnym  razie 
przesunie się na m argines religijności. Przy końcu swe
go referatu  past. Delteil zauważył, iż wszystkie zadania 
spoczywające na Kościele streszczają się w jednym  
wspólnym zagadnieniu: „Czy nie jest konieczna rady
kalna przem iana, której należy dokonać w naszym ży
ciu, byśmy mogli przejść od bronienia religijności do 
konsekwentnego angażowania się w w ydarzenia histo
ryczne i, zaniechawszy tęsknoty za przeszłością, poświę
cić się tw orzeniu domu przyszłości?” W dwóch k w e
stiach zgrom adzenie synodalne wypowiedziało się jed 
noznacznie wobec zagadnień politycznych. 1) Regional
nym władzom Kościoła reform owanego zalecono, żeby 
w w ypadkach pogwałcenia praw  ludzkich (dotyczy to 
obywateli francuskich i sezonowych robotników  — cu
dzoziemców) występowały z in terpelacją u kom pe
tentnych w ładz; 2) żeby 1% funduszów zebranych na 
budownictwo kościelne przeznaczyć na pomoc dla k ra 
jów  rozw ijających się oraz, oprócz tego, aby 1% bu
dżetu parafianego odprowadzić na w.w. cel.
W arto też przytoczyć interesującą wypowiedź 89-let- 
niego past. M arc Boegnera, b. prezydenta Francuskiego 
Kościoła Reformowanego i b. prezydenta Francuskiej 
Federacji Protestanckiej: „Kościoły reform owane i lu- 
terańskie skupiają w ram ach Federacji zdecydowaną 
większość protestantów  francuskich... Długi czas m ia
łem nadzieję, iż zdołają one połączyć się ze sobą, 
skoordynować swoje świadectwo i swoje akcje, i będą 
zdecydowane przystąpić do wytyczenia drogi dla w iel
kiego Ewangelickiego Kościoła Francji... Najgorętsze 
życzenie mojej ekum enicznej i francuskiej duszy nie 
zdoła się już spełnić — z pewnością — za mojego ży
cia... Musimy wszak być cierpliwi i w ytrw ali.”

O p r a ć .  H. N.

Społeczność

ewangelicka

w Belgii

O ewangelikach belgijskich wiemy właściwie tyle, co 
nic. W zakresie historii Kościoła uczymy się o N ider
landach, w skład których wchodził niegdyś ten kraj, 
należących do Hiszpanii, i o krwaw ych walkach, jakie 
tam tejsi ewangelicy musieli toczj^ć pod wodzą W ilhel
ma Orańskiego o wolność w iary i wolność narodow ą 
z wojskam i Filipa II. Bezlitosne prześladow ania w y
wołały powstanie i po długich w alkach północne p ro 
w incje uzyskały wolność w 1581 roku, tworząc niepo
dległe państw o — Holandię, o ludności wówczas głów
nie ewangelickiej. Południowa część, pod nazw ą N i
derlandów  hiszpańskich, katolicka, pozostała pod pano
w aniem  Filipa II. K raina ta  zm ieniała władców: od 
1713 roku należała do Habsburgów austriackich, p rze
ciw którym  wybuchło powstanie, doprowadzając do 
utw orzenia w 1790 r. Zjednoczonych Stanów  Belgij
skich. Przywrócono nazwę — Belgia, nie używ aną 
od czasów starożytnych. Kiedy pow stanie zostało stłu 
mione, zajęli Belgię Francuzi w roku 1792 i w ładali 
nią faktycznie do 1814 roku, kiedy została połączona z 
Holandią, przeciwko której wybuchło kolejne pow 
stanie już w 15 la t później. W roku 1830 proklam o
wano niepodległość Belgii i od tej pory istnieje ona 
jako państw o niepodległe, którego neutralność została 
pogwałcona dw ukrotnie przez Niemców: w 1914 i w 
1940 roku.
Na powierzchni 30,5 tys. kilom etrów  kw adratow ych 
m ieszka obecnie ponad 9 milionów ludzi, w ogromnej 
większości katolików. Ewangelicy stanow ią niew ielką 
mniejszość. Sytuacja ich jest więc pod tym  względem 
podobna do naszej w Polsce.
Belgijska Federacja P rotestancka liczy 5 Kościołów 
członkowskich: Belgijski Kościół P rotestancki, Belgij
ski Kościół Reformowany, G ereform eerde Kerken 
(Kość. ref. flam andzkie), Unia Kościołów Baptystycz
nych i Kościół posługujący się językiem  niemieckim. 
W ostatnim  czasie wśród belgijskich ewangelików za
szły pew ne in teresujące wydarzenia, które chcieli
byśmy tu ta j zrelacjonować. Przede wszystkim należy 
wspomnieć o zjednoczeniu się Kościoła Ewangelicko- 
-Protestanckiego (reformowanego) z Kościołem Meto- 
dystycznym, które w 1969 roku utworzyły jeden B el
gijski Kościół Protestancki. Na czele prezydium  Syno
du stoi pastor A. J. Pieters. Geneza zjednoczenia sięga 
roku 1954, kiedy prezesem Synodu Kościoła Ewange- 
licko-Protestanckiego został pastor, który nie pracował 
jednocześnie w żadnej parafii, co pozwoliło na prze
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prowadzenie zmian strukturalnych, w szczególności 
doprowadziło do integracji placówek ewangelizacyj
nych i Kościołów niezależnych. Następnie kontakty 
między Kościołem E-P a metodystami pozwoliły 
stwierdzić, że istnieje obustronne pragnienie wspólno
ty. W czerwcu 1969 roku nastąpiło zjednoczenie. Zbory 
m etodystyczne przyłączyły się do 41 parafii Kościoła 
E-P i tw orzą jeden, wspólny Kościół, w którym  p ra 
cuje obecnie około 70 pastorów.
Drugim interesującym  w ydarzeniem  jest zm iana naz
wy Chrześcijańskiego Kościoła Misyjnego na Belgijski 
Kościół Reformowany. Kościół ten powstał w szcze
gólnych w arunkach, w ciągu XIX wieku, jako rezul
ta t szeroko zakrojonej akcji ewangelizacyjnej. W tam 
tych czasach działalność była zdeterm inowana m ię
dzywyznaniową agresywnością, skierow aną głównie 
przeciw  katolicyzmowi. Kościół istnieje oficjalnie od 
1837 roku. W w yniku ewangelizacji powstało najpierw  
Stowarzyszenie Ewangelickie, które w 1855 roku przy
jęło nazwę Chrześcijańskiego Kościoła Misyjnego. 
W szystkie tam tejsze parafie, w liczbie 48, powstały 
w łaśnie dzięki ewangelizacji. Większość z nich leży 
na terenach, gdzie ludność posługuje się językiem 
francuskim  i łączna liczba ich członków wynosi ok. 
10 500 osób. Nie wszystkie placówki m ają swoich pa
storów, co jest poważnym brakiem , który belgijscy 
ewangelicy m ają nadzieję w najbliższej przyszłości 
uzupełnić, ponieważ w ostatnich latach ujawniło się 
szereg powołań i w łaśnie obecnie młodzi ludzie koń

czą studia teologiczne. Dawniej niedobór zaspokajany 
bywał przez duchownych szwajcarskich, ale obecnie 
pomoc ta bardzo się zmniejszyła.
Przytoczmy tu wypowiedź pastora W ilfreda Hoyois, 
prezesa Synodu tego Kościoła.
„Jesteśm y Kościołem reform owanym  mniejszościowym 
w kraju  o większości katolickiej... Jeśli we Francji, na  
przykład, Reform acja dobrze się zakorzeniła w  nie
których okolicach pomimo prześladowań, to belgijskie 
Kościoły niem al zupełnie przestały istnieć i odrodziły 
się dopiero w X IX  stuleciu.
Tak więc jesteśm y ewangelicyzmem młodym, naro 
dzonym z ewangelizacji, co dobrze w yrażała daw na 
nazw a — Chrześcijański Kościół Misyjny. Obecnie 
nazwę zmieniliśmy, ponieważ wym agała tego zarówno 
sytuacja w sam ej Belgii, jak  i na terenie m iędzyna
rodowym, aby jasno określić charakter Kościoła i jego 
pozycję w rodzinie chrześcijańskiej.
W ubiegłym wieku nasze parafie skupiały w większo
ści robotników. Obecnie obserwujem y pewne prze
m iany socjalne — Kościół nasz staje się coraz b a r
dziej środowiskiem stanu średniego, choć nie b rak  
i robotników. W ynika z tego pewien niedobór in te
ligencji ewangelickiej, w przeciwieństwie, na  przykład, 
do Kościoła francuskiego, gdzie inteligencja odgrywa 
dużą rolę. Niewielu naszych członków zajm uje po
ważne stanow iska w społeczeństwie, czego skutki b a r
dzo odczuwamy. O dbija się to zwłaszcza na młodzieży, 
która w stępując na uniw ersytety, n ie  znajduje po-

JANUSZ OKSZA

Pamięci Ks. Henryka Wendta
„Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zes
polony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; 
bije on tobie”.

Pomimo oczywistej praw dy za
w artej w słowach angielskiego 
poety, rzadko kiedy tak dogłęb
nie i osobiście mogliśmy je od
nieść do siebie, jak właśnie w 
ten niezwyczajny, .smutny 
dzień zimowy, kiedy Wieluń 
żegnał swego długoletniego i 
powszechnym szacunkiem  ota
czanego Proboszcza.
Spraw iła to nie tylko niezwy
kła atm osfera pogrzebu śp. ks. 
radcy H enryka W endta, nie 
tylko udział w nim księży róż
nych w yznań (w tym  także bi
skupa ewangelickiego i rzym 
skokatolickiego prała ta  z Czę
stochowy) oraz tysięcy ludzi 
świeckich różnych wyznań, 
przekonań i stanów, spraw ił to 
nie tylko nieustający chorał 
dzwonów nad miastem, ale 
spraw iła to, odczuta przez 
wszystkich, świadomość u tra ty  
cząstki w łasnej osobowości.

Ks. H enryk W endt był — moż
na to śmiało stw ierdzić — sy
nem Ziemi W ieluńskiej, synem 
w tej ziemi rozkochanym  i 
przeżywającym  wszystkie jej 
radości i sm utki, dzielącym jej 
losy dobre i złe.
On to — między innym i — do
prowadził -zbór i kościół w ie
luński do rozkw itu w okresie 
m iędzywojennym . Z sam oza
parciem  i zapobiegliwością bro
nił tego zboru od wpływów 
niemieckich, przew idując z tej 
strony groźne niebezpieczeń
stwo. Jego łzy rosiły ru iny  i 
popioły celowo zbom bardowa
nej przez hitlerow ców św iątyni 
wieluńskiej i rumowisko cm en
tarza, na którym  rozbito wszy
stkie nagrobki, świadczące o 
odwiecznej polskości dziedzi
ców tej ziemi.
Był pierwszym, który przybył 
do W ielunia zaraz po wyzwole-

John D o u n e

niu m iasta z rąk  okupantów. 
Po raz w tóry opłakiwać m usiał 
los ukochanych m urów , k tóre 
zamieniono na kino, aby tylko 
,,nigdy tu już nie zabrzm iała 
polska m odlitw a”. Nie załamał 
się — św iątyni przywrócono 
dawną funkcję, ale On sam już 
nie doczekał przyw rócenia jej 
dawnego wyglądu J).
Ks. W endt miał poważny 
w kład w ułożeniu popraw nych 
stosunków m iędzyw yznanio
wych. W spółpracował również 
z M uzeum Ziemi W ieluńskiej i 
z wojewódzkim konserw atorem  
zabytków w Łodzi. Położył d u 
że zasługi przy ochronie ocala
łych z zawieruchy wojennej 
dzieł ku ltu ry  i sztuki narodo
wej. Był iznawcą historii te j 
ziemi i jej ludzi.
Odszedł przew idujący i zapo
biegliwy Duszpasterz, oddany 
krajow i Obywatel.
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trzebnego oparcia wśród wykształconych dorosłych, już 
utwierdzonych w wierze, a jednocześnie zdolnych do 
przem yślenia z młodymi ludźmi ich problem ów nau 
kowych i innych. W naszych parafiach mamy wielu 
ludzi o ogromnym zapasie dobrej woli, którzy jednak 
nie są w stanie niekiedy sprostać coraz trudniejszym  
problemom. Nie można przecież zapominać, że obo
wiązek powszechnej oświaty został wprowadzony w 
Belgii dopiero po roku 1914. Z tego powodu, na sku
tek braku pogłębionej form acji in telektualnej, pew na 
liczba naszych w iernych łatw o skłania się ku niefor
tunnej postawie bliskiej fundam entalizm owi, co czę
sto u trudnia zajm ow anie się problem am i, staw ianym i 
tak  przez Kościół, jak  i przez św iat”.
W spraw ie stosunków ekum enicznych past. W. Hoyois 
również wypowiedział kilka interesujących uwag. 
„Trzeba przede wszystkim rozróżniać ekum enizm  m ię
dzy w yznaniam i protestanckim i i ekum enizm  w sto
sunkach z katolicyzmem. Kościoły protestanckie 
w spółpracują w łonie Federacji, k tórej kom isje za j
m ują się takim i spraw am i, jak  Szkoły Niedzielne, 
młodzież, radio i telewizja, problem y m igracyjne, kon
tak ty  z Żydami, pomoc międzykościelna.
Od 1960 roku nasze stosunki z Kościołem rzym skim  
bardzo się ożywiły. Istnieje obecnie wiele kontaktów . 
Podejm uje się niektóre wspólne akcje, co wcale jednak 
nie znaczy, że problem y sporne zostały rozwiązane. 
Na szczeblu krajow ym  trw ają  dyskusje na takie te 
maty jak  chrzest oraz m ałżeństw a mieszane.

Nasz ostatni Synod w Mons (1969) wysłuchał spraw o
zdania, dotyczącego stosunków z rzymskim katolicyz
mem, przedstawionego przez komisję studiów  „katoli
cyzm — protestantyzm ”. Przyjęto w tej spraw ie sze
reg wniosków, które zostały przekazane' parafiom  do 
przedyskutowania. Synod postanowił ponadto, aby 
wszelkie ważniejsze w ydarzenia na terenie parafii, do
tyczące kontaktów  z Kościołem katolickim , były syg
nalizowane władzom kościelnym”.
Ewangelicy belgijscy w ydają tygodnik pt. „Paix et 
liberte” (Pokój i Wolność), który jeśli chodzi o treść 
publikacji, sta ra się być niezależy od Kościoła i od 
ugrupowań kościelnych. Redaktor jego jednak otrzy
m uje wynagrodzenie z kasy Kościoła reform owanego, 
a spraw ozdania finansowe są przedstaw iane Synodowi. 
Tygodnik, jako jedyny organ inform acyjny w języku 
francuskim , służy całemu belgijskiem u protestantyzm o
wi. Jego nakład  wynosi 1800 egzemplarzy. Przynosi on 
wiadomości o różnych w ydarzeniach wśród belgijskich 
protestantów , jest źródłem inform acji zarówno dla 
prasy katolickiej, jak  i świeckiej. Inform uje również, 
na ile to jest możliwe, o katolicyzmie. Poza cotygod
niowym wydaniem, ukazuje się trzy razy w roku nu 
m er „Special Bibie”, który podaje wiadomości z Bel
gijskiego Towarzystwa Biblijnego.

Na podstawie m ateriałów  z „Le Christianism e au 
X X e siecle”, n r 23 z 4 li|pca 1970

opr. St. Br.

Ziemia wieluńska była częścią 
Jego wielkiej miłości do całej 
Ziemi Ojczystej, tak jak Jego 
praca dla wieluńskiego zboru 
była częścią działalności dla ca
łego Kościoła 2. Jego „romans 
z Ojczyzną” nie opierał się tyl
ko na teraźniejszości, sięgał w 
przeszłość i wybiegał w przy
szłość. Przeszłość to nie tylko 
gruntowna znajomość historii i 
kultury narodowej, ale także 
współudział rodziny Wendtów 
i spowinowaconych z nią ro
dów — Samuela Bogumiła Lin
dego oraz ks. dr Leopolda Otto 
— w tworzeniu tej historii. To 
także Jego i Jego najbliższych 
wkład w walkę i martyrologię 
narodu w okresie okupacji i w 
odbudowę ze zniszczeń wojen
nych.
Ks. Henryk Wendt, jako jeden 
z pierwszych obywateli Wielu
nia, osadzony został w obozie 
koncentracyjnym w Radogo- 
szczu. Ileż należało znieść upo
korzeń, ile razów, aby zasłużyć 
sobie na taką uwagę, zanoto
waną przez współwięźnia w 
dzienniku obozowym:
,,Czy nie widzisz w tym obozie 
pastora Wendta, który z god
nością znosi yjszelkie obelgi 
hitlerowców i zalicza się do

nas, do narodu polskiego? On 
znosi jeszcze większe prześla
dowania niż my, gdyż przez 
Hitlera uważany jest za od- 
szczepieńca, za zdrajcę (...) To 
jest naszą dumą narodową, na
szą chlubąf że ludzie ci (...) — 
i w okresie niewoli narodowej 
przed poprzednią wojną i obec
nie dzielą naszą wspólną nie
dolę (...) Chylę przed nimi czo
ło...”
Jakież 'wielkie poczucie odpo
wiedzialności, solidarności i 
koleżeństwa, jaka odwaga — 
zaraz po zwolnieniu z obozu, 
słaniającemu się na nogach 
Duszpasterzowi1 każe iść do 
władz niemieckich, by złożyć 
szydzącym hitlerowcom protest 
przeciwko nieludzkiemu trak
towaniu więźniów. Potem cięż
kie, okupacyjne lata w Warsza
wie. Ciągła troska o los syna 
i dwóch córek działających w 
konspiracji. Udział w cichym 
pogrzebie prochów śp. ks. sen. 
Maya4. Krwawe dnie i noce 
Powstania Warszawskiego. Wi
dok rozstrzeliwanego przez 
Niemców brata. Walki syna w 
„Baszcie”. Troska o córki-łącz- 
niczki. Kapitulacja. Wywiezie
nie żony i jednej córki do obo
zu w Niemczech. Brak wiado

mości o losach ciężko rannej 
córki — „Żuni”, który smut
nym cieniem położył się na ca
łą rodżinę i aż do ostatnich dni 
towarzyszył też Zmarłemu, bu
dząc na przemian w Jego oj
cowskim sercu to nadzieję, to 
zwątpienie w możliwość jej od
nalezienia. Obawa o syna, któ
ry przedarł się z oblężonej sto
licy do lasu. Wędrówka do 
Częstochowy na „wojskową 
plebanię”, która była „okupa
cyjną Betanią” dla wszystkich 
polskich ewangelików. Wresz
cie wyzwolenie, powrót do 
Wielunia i współudział w od
budowie zniszczonego państwa
— oto etapy tego „romansu z 
Ojczyzną”.
Niechęć do wszystkiego, co nie
mieckie, pogarda dla zdrajców
— oto cechy, które ugruntowa
ły się w nim jeszcze przez prze
życia okupacyjne. Myliłby się 
ten, kto by sądził, że ks. Wendt 
nie umiał przebaczać. Przeciw
nie. Owa niechęć podyktowaina 
była głęboką troską o losy Ko
ścioła, którego dalszą egzysten
cję, a nawet szanse rozkwitu 
widział dopiero po odrzuceniu 
obcych wpływów, gdy stanie 
się Kościołem w pełni narodo
wym. Ów „romans z Ojczyzną”
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ujawniał się także we wzrusza
jących dowodach pamięci. W 
wędrówkach do stolicy w rocz
nice Powstania Warszawskie
go, w smutnym błądzeniu 
wśród mogił nieznanych jego 
bohaterów, w portrecie wiszą
cym na poczesnym miejscu 
wieluńskiej plebanii, w pięk
nych kwiatach składanych pod
czas każdego pobytu na Wawe
lu — coraz rzadszy dowód sta
łości i przywiązania. Zamarło 
serce, drgające rytmem wiel
kiej miłości i poświęcenia dla 
Ojczyzny.
Odszedł człowiek.
Ks. Henryk Wendt był ujmują
cym człowiekiem. Pełna uroku 
powierzchowność — zdawałoby 
się — niezwykle surowego pa
triarchy, tchnęła powagą. Jed
nak podstawową cechą Jego 
osobowości była niezwykła ła
godność i serdeczność. Powaga 
bez wyniosłości, pełina prosto
ty, naturalności, zabarwiona 
swoistym poczuciem humoru. 
Szeroka wiedza, mądrość i 
wielkie doświadczenie, a nade 
wszystko szlachetne, czułe ser
ce wraz z innymi cechami cha
rakteru łączyły się w pociąga
jącą kulturą osobistą sylwetkę. 
W tym też tkwiła — między 
innymi — tajemnica niezwykłej 
siły jednającej sympatię i sza
cunek wśród ludzi. Nie bez 
znaczenia był też sposób pro
wadzenia rozmowy. Piękina 
polszczyzna. Słowa wypowia
dane z rozwagą, niekiedy okra
szone świetnie dobranym cyta
tem z literatury. Śmiałość w 
wypowiadaniu poglądów. Wiel
ki takt. Te, i wiele innych cech, 
niejednokrotnie ze skutkiem 
służyły dobru naszego Kościo
ła. Ks. Henryk Wendt był mi
strzem w zjednywaniu wśród 
innowierców sympatii.
Szacunek budziła niezwykła 
ostrożność, nawet osobista 
przykrość, gdy sytuacja wyma
gała zajęcia negatywnego sta
nowiska wobec jakiejś osoby 
czy jakiegoś problemu. Po wy- 
wypowiedzeniu takiego zdania 
zawsze następował pełen na
dziei ziwrot — „daj Boże, abym 
się mylił”. Wolał się mylić, niż 
źle myśleć. Wypowiedzi nega
tywne zawsze były wnikliwie 
przemyślane. Dzieci znajdowa
ły w Nim zawsze wyrozumiałe
go przyjaciela, otwarte ojcow

skie serce. Dorośli mogli się do 
Niego zwracać ze wszystkimi 
sprawami, nawet najbardziej 
osobistymi. Zawsze byli z po
wagą wysłuchiwani i nigdy nie 
pozostawiani samym sobie. 
Nigdy nie została pominięta 
szansa pomocy lub wsparcia, a 
jeżeli ludzka ingerencja była 
niemożliwa, nikt nie wracał 
bez pokrzepienia Słowem Bo
żym, które przynosiło radość 
w cierpieniu.
Tu chyba tkwił kamień węgiel
ny całej osobowości ks. Henry
ka Wendta — służenie Bogu 
nie tylko z wysokości stopni 
ołtarza czy ambony, ale w co
dziennym szarym życiu, w słu
żeniu — w miarę możliwości — 
każdemu bliźniemu. Był to 
wielki dar, którym Zmarły ro
zumnie szafował przynosząc 
wszystkim a w pierwszym rzę
dzie Kościołowi, wiele dobrego. 
Życie, praca i służba bliźnim 
całej rodziny Wendtów są 
pięknym przykładem niezwy
kle silnego związania plebanii 
ze środowiskiem, które odwza
jemniało się szczerymi uczucia
mi niekłamanej sympatii i praw
dziwego poważania. Zespolenie 
ze środowiskiem sprawiło, że 
wszyscy odczuli wielką pustkę 
po Jego zgonie. Wartości, które 
reprezentował Zmarły, były 
tak ważkie, że uświadomienie 
sobie straty, związanej z odej
ściem ks. Henryka Wendta po
ważnie tę pustkę pogłębiło. 
Dlatego też, gdy Jemu biły 
dzwony, biły one także nam.

Osobowość ks. Henryka 
Wendta długo będzie żyła 
wśród nas, gdyż należał On „do 
ludzi, zasługujących w sposób 
szczególny na naszą pamięć, bo 
w Jego życiu i w Jego śmierci 
objawiło się niezwykłe piękno, 
przez które uczyliśmy się lepiej 
poznawać Boga”. 1 2 3 4

1 Kościół je s t zabytkiem  arch itek to 
nicznym  i p lan u je  się generalny re 
mont, przyw racający m>u daw ny 
wygląd.
2 Zm arły został odznaczony przez 
władize państw ow e w 1969 roku 
Złotym Krzyżem  Zasługi
3 S tanisław  R a  p a  1 s k i, Byłem w 
piekłe (Wsipomnienia z Radogosz- 
szcza), Wyd. Łódzkie, s. 50
4 Na życzenie w dow y po ks. sen. 
Mayu, zam ordow anym  w obozie h i
tlerowskim , iks. H. W endt niósł urnę 
z procham i do tymczasowego grobu.

STANISŁAW BROTNICKI

Klarysewski kurs 
ekumeniczny

Praca z dziećmi i młodzieżą na
leży do najważniejszych odcin
ków działania Kościoła. Musi 
więc powstać pytanie, dlaczego 
w praktyce jest odsuwana na 
dalszy plan, dlaczego tej spra
wie poświęca się serdecznie ma
ło uwagi. Przygotowanie do 
pracy kaznodziejskiej i duszpa
sterskiej zajmuje kilka lat, ale 
dzieciom i młodzieży poświęca 
się bardzo mało czasu, a to, co 
program studiów obejmuje, do
tyczy niemal wyłącznie kate
chezy, jak gdyby nauczanie re
ligijne stanowiło odrębną całość 
nie związaną ściśle z całością 
zagadnienia. Dlatego, gdy mówi 
się o chrześcijańskim wycho
waniu, to zwykle ogranicza się 
je do katechezy, polegającej na 
dostosowanym do wieku dzie
cięcego wykładzie zasad wiary. 
Tymczasem jako chrześcijań
skie wychowanie należy rozu
mieć wszystkie działania, mają
ce na celu doprowadzenie do 
tego, „aby człowiek Boży był 
doskonały, do wszelkiego dobre
go dzieła przygotowany” (II 
Tym. 3:17). Innymi słowami 
mówiąc, chodzi o to, aby czło
wiek był przygotowany do 
spełnienia zadań, wynikających 
z programu Ewangelii, przy po
mocy środków, jakimi dyspo
nuje Kościół. Katecheza zaś po
winna być jednym z instrumen
tów, do tego celu prowadzą
cych. Cel wychowania chrześci
jańskiego bywa formułowany w 
sposób następujący: ma dopro
wadzić do „wychowania ewan
gelickiego chrześcijanina”. Ta
kie stwierdzenie, choć jasne i 
proste, nie da się utrzymać, po
nieważ ogranicza perspektywy 
myślenia i przyczynia się do 
tworzenia rodzaju chrześcijań
skiego getta. Celem wychowa
nia musi być ukształtowanie ta
kiego sposobu myślenia i postę
powania, aby człowiek był 
świadomy, że wiara nie jest 
jedną spośród innych wartości, 
takich jak filozofia, nauka, 
sztuka, rodzina, praca zawodo
wa, sport itd., lecz j e d y n ą  
wartością, która pozwala chrześ-
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cijaninowi na wyrobienie w so
bie stosunku do wszystkich in
nych wartości.
Takie określenie ma wymiar 
ekumeniczny, to znaczy, że nie 
zakłada ciasnych ram konfesyj
nych, kieruje do samego jądra 
ewangelicznego zwiastowania, 
czym otwiera perspektywy Koś
cioła przyszłości, jednego, świę
tego, powszechnego, apostol
skiego. Mieści się w tym okre
śleniu ogólna zasada wychowa
nia, którą każdy Kościół będzie 
realizował środkami sobie właś
ciwymi. Kościół wyznaniowy 
nie ma bowiem być celem, lecz 
instrumentem w służbie Ewan
gelii. Tę służbę wykonujemy 
wspólnie, niezależnie od wyz
nania. Mało też jest dziedzin, 
które by się bardziej nadawały 
do ekumenicznego współdziała
nia niż wychowanie. Zrozumie
nie tego faktu już dawno zys
kało sobie prawo obywatelstwa 
wśród ludzi poważnie myślą
cych o wychowaniu, czego do
wodem jest istnienie organiza
cji międzynarodowych o eku
menicznym charakterze, które 
nie tylko powstały o wiele 
wcześniej niż Ekumeniczna Ra
da Kościołów, ale nawet utoro
wały drogę współczesnemu ru
chowi ekumenicznemu.
Propagowanie tej myśli należy 
na naszym terenie do zadań Ko
misji Wychowania Chrześcijań
skiego przy Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, która od szere
gu lat czyni wysiłki w tym kie
runku. Ostatnio mamy do od

notowania nową próbę w tej 
dziedzinie, jaką był kurs dla 
nauczycieli Szkół Niedzielnych 
i religii, zorganizowany w 
dniach od 29 czerwca do 4 lip- 
ca br. Do ośrodka, udostępnio
nego przez Kościół metody- 
styczny w Klarysewie koło 
Warszawy, na pięciodniowy 
kurs przybyło 25 osób z 6 Koś
ciołów, należących do PRE. 
Dwa Kościoły, niestety, nie de
legowały swoich przedstawicie
li. Brak ten odbił się na prze
biegu samego kursu, a przede 
wszystkim same Kościoły poz
bawił wzbogacenia o niewątpli
we wartości, przydatne w waż
nej dziedzinie codziennej pra
cy. Ponadto jest on potwierdze
niem przekonania, że waga za
gadnienia nie jest należycie do
ceniana.
Wykłady prowadzili przedsta
wiciele kilku Kościołów: ks, 
Jan Karpecki (przewodniczący 
Sekcji Szkół Niedzielnych, kie
rownik kursu), ks. sup. Jan Kus 
(opiekun kursu z ramienia Kość. 
metod.), inż. K. Bednarczyk, 
mgr Józef Mrózek, ks. Alek
sander Kircun, ks. Bogdan 
Tranda oraz przybyły ze Szwaj
carii, wybitny specjalista w tej 
dziedzinie, autor kilku książek, 
ks. Emanuel Jung, wiceprezes 
Światowej Rady Wychowania 
Chrześcijańskiego, której sie
dziba znajduje się w Genewie. 
Tematyka obejmowała takie za
gadnienia, jak: historia Szkoły 
Niedzielnej, chrześcijańskie wy
chowanie, istota i cel wycho
wania religijnego, specyficzne

cechy religijności dziecięcej i 
młodzieńczej, organizowanie 
wycieczek i kolonii, biblistyka 
itp.
Na szczególną uwagę zasługują 
wykłady ks. Emanuela Junga, 
który wypełnił główną część 
programu przy pomocy ks. Ja
na Karpeckiego, na bieżąco, 
bardzo biegle tłumaczącego te 
wykłady na język polski.
Ks. E. Jung wykładał psycholo
gię wieku dziecięcego w posz
czególnych fazach rozwoju dzie
cka, metodę poglądową, sztukę 
opowiadania historii biblijnych. 
Wspólne opracowywanie lekcji 
dla dzieci starszych i młodszych 
wprowadziło uczestników w 
subtelny świat myślenia i od
czuwania dziecka. Żywo i bar
wnie posługując się rysunkami 
i wykresami, nieraz bardzo 
prostymi, wykładowca przedsta
wił, jak należy starannie przy
gotować lekcję. Pokazując fla- 
nelogramy i wyświetlając paski 
filmowe, przestrzegał przed na
dużywaniem tych pomocy, aby 
dzieci nie nużyć i nie zrażać. 
Po każdym wykładzie następo
wała dyskusja, w której udzie
lał cennych wskazówek ze swo
jego 40-letniego doświadczenia. 
Podobne kursy, dobrze przygo
towane, powinny odbywać się 
o wiele częściej i gromadzić 
większą liczbę uczestników. 
Oprócz korzyści w postaci sumy 
wiedzy, uczestnicy wynoszą 
doświadczenia z zakresu współ
życia ekumenicznego, porozu
mienia i zbliżenia między Koś
ciołami.

Wykłady ks. Emanuela Junga 
były bardzo żywe i barwne
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M Ł O D A  J E D N O T A
Rozważania „13”, nad wyrażeniem za pomocą współczesnych pojęć prawd 
zawartych w Apostolskim Wyznaniu Wiary, dobiegają końca. Jesienią nasi 
młodzi dyskutanci obiecują podsumowanie, a Redakcja — sformułowanie 
własnego w tym zakresie stanowiska. Jednocześnie, jak zwykle, apeluje
my o wypowiedzi do naszych Czytelników.

Wiemy o istnieniu takiej mo
żliwości, ale jednocześnie Bóg, 
w swym ogromnym miłosier
dziu, zachował do swej wyłącz
nej decyzji określenie momen
tu, kiedy to następuje. Dlatego 
każdy człowiek ma prawo sobie 
powiedzieć: póki jest życie, po
ty jest nadzieja.

G rzechów  odpuszczenie „13

Zarówno Biblia (Genesis 3), jak 
i nasze najbardziej podstawowe 
doświaczenia pouczają nas, że 
rozróżnianie dobra od zła rodzi 
się w człowieku wkrótce po uzy
skaniu przez niego umiejętności 
posługiwania się świadomością. 
Podstawowe instynkty: samoza
chowawczy i zachowania gatun
ku wskazują, że dobre jest to, 
co służy ku pożytkowi nam, na
szym najbliższym, naszemu ple
mieniu, wreszcie całemu gatun
kowi, wszystkim ludziom. Ze 
stosunków społecznych, warun
ków współżycia w ludzkiej gro
madzie wynika wyższość działa
nia dla dobra innych nad dzia
łaniem dla dobra własnego. 
Wreszcie poznanie Boga rodzi i 
ugruntowuje przekonanie, że 
dobre jest działanie zgodne z 
wolą Bożą.
Każde świadome popełnienie zła 
rodzi w nas poczucie winy i 
oczekiwanie kary, czy to przez 
prosty skutek (dziecko wylało 
ulubioną potrawę, a więc nie 
będzie jej jadło), czy przez 
„uzupełnienie skutku” karzącą 
ręką sprawiedliwości (dziecko 
wylało nie łubianą zupkę, do
stanie klapsa od mamy). Nawet 
największy przestępca stara się 
usprawiedliwić (bodaj przed sa
mym sobą) swoje czyny, czyli... 
szuka przebaczenia.
Takie przebaczenie, uwolnienie 
od lęku przed karą, przyniósł 
wszystkim ludziom Chrystus. 
Wskazał drogę, którą, poprzez 
miłość, można stać się Jego czą
stką, świadomym, wolnym wy
konawcą tego, co przeznaczone. 
I jednocześnie, na miejsce 
ogromnego kodeksu praw, 
szczegółowych przepisów okre

ślających co jest, a co nie jest 
zgodne z Wolą Boga, wskazał 
najprostszą, ogólną zasadę i dwa 
przypadki jej przekroczenia. 
Pierwszy z nich towarzyszy 
nam przez całe życie (por. Mat. 
26:41). Słabość! Walka z nią, to 
treść naszego życia, to dążenie 
do doskonałości. W słabości 
przestajemy czuwać, czy stale 
kroczymy po drodze wskazanej 
przez Chrystusa, w słabości us
prawiedliwiamy postępowanie, 
dyktowane własną wygodą — 
„wyższymi” racjami. W słaboś
ci przestajemy się sprawdzać w 
Biblii. Wreszcie, nie będąc wie
rzącymi, w słabości swej. rezy
gnujemy z (mniej lub bardziej 
uświadomionych) poszukiwań 
Boga. Ten właśnie grzech, gdy 
go poznajemy, gdy wywołuje w 
nas sprzeciw, wolę działania, 
pragnienie poprawy, ten grzech 
może być darowany. To jest 
chyba właśnie mechanizm życia 
i aktywności — pragniemy żyć, 
pragniemy być dobrzy i Bóg 
nam to umożliwia.
Drugi skrajny przypadek prze
kroczenia Woli Boga, uświado
miony nam przez Chrystusa 
(Mat. 12:31), jest przeciwień
stwem pierwszego. Przestajemy 
wierzyć w sens dobra, przesta
jemy szukać usprawiedliwienia, 
miłość zastępujemy nienawiś
cią. Świadomie występujemy 
przeciw ucieleśnieniu Dobra, 
jakim jest Bóg w swej postaci 
stale wśród nas obecnej, w po
staci Ducha. Zostają przecięte 
psychiczne więzy łączące nas z 
całością gatunku i z samym ży
ciem, następuje to, co nieod
wracalne — śmierć (Rzym. 
6:23).

W I A D O M O Ś C I

■  Na początku czerwca br. grupa 
duchownych z Kościołów zrzeszo
nych w  Polskiej Radzie Ekum enicz
nej udała się z w izytą przyjaźni do 
NRD. W czasie rozmów przeprow a
dzonych z delegacją polską bp AL- 
brecht Schónherr — przewodniczący 
Unii Kościołów Ewangelickich w 
NRD — dał w yraz pragnieniu da l
szego zbliżenia między Kościołami 
NRD i Polski. Bp Schónherr wspo
m inając w inę chrześcijan i Kościo
łów w NRD wobec narodu polskiego 
w przeszłości stw ierdził, iż obecna 
granica państw ow a na Odrze i Ny
sie „jest w pełni uznaw ana przez 
Kościoły w NRD’? jako nienaruszal
na i ostateczna. Przewodniczący 
delegacji polskiej, ks. prezes Jan  
Niewieczerzał, ze swej strony pod
kreślił, że w izyta przyjaźni w NRD 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
stosunków między chrześcijanam i w 
obydwu krajach. W izyta delegacji 
polskiej trw ała  tydzień.

■  Członkowie Greckiego Kościoła 
Prawosław nego należący do arch i
diecezji północno - i południow oam e
rykańskiej, przew ażającą większoś
cią głosów przyjęli wniosek o uno
wocześnieniu obowiązkowego języka 
liturgicznego. Język grecki — do
tychczas używany w liturgii — bę
dzie zastąpiony angielskim  lub in
nym językiem, używanym  przez 
większość m ieszkańców poszczegól
nych części tej archidiecezji. P rzed
stawiciele ponad 1,8 m in w yznaw 
ców praw osław ia m ieszkający na 
terenie tej ogromnej prow incji koś
cielnej wypowiedzieli się również za 
gruntow ną rew izją tekstów  litu rg icz
nych, niezm ienionych od r. 1453, tj. 
od upadku Konstantynopola.
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