
M I E S I Ę C Z N I K  R E L I G I J N O - S P O ł E C Z H Y
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICYZMOWII EKUMENII

10
71

Rok XV (XXIX)

V-

mm*
W  - i %ЛЖ.



NASZYM ZDANIEM
Problem wolnego czasu

Chlubimy się we współczesnej epoce tym, że został zlikwidowany, a przy
najmniej znacznie ograniczony, wyzysk człowieka pracy. Dotyczy to zwłasz
cza społeczeństw, które postawiły na dobro jednostki ludzkiej, które mają 
silne i niezależne związki zawodowe, broniące praw zatrudnionych. Ograni
czenie możliwości wyzysku, zlikwidowanie pracy dzieci, należą do niew ąt
pliwych osiągnięć socjalnych XX wieku, bronionych przez odpowiednie nor
my prawne. Dawno już minęły czasy, kiedy w różnych warsztatach i fabry
kach widziało się dzieci zarabiające na codzienny chleb.
Wyzysk, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, przestał dziś być problemem, ale 
jak to się często zdarza, na jego miejscu zjawił się inny. Można by go na
zwać „problemem wolnego czasu“. Sprawa jest o w iele poważniejsza, niż 
wydaje się na pierwszy rzut oka. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi nie potrafi 
sobie czasu odpowiednio zorganizować. Przemysł rozrywkowy — poza kina
mi — praktycznie nie istnieje. Kluby sportowe stały się przede wszystkim  
wylęgarnią wyczynowców, gdzie liczą się jedynie rekordy. Trenerzy w y 
bierają spośród wielu kandydatów tylko tę młodzież, która rokuje nadzieje 
na przysparzanie punktów w  rozgrywkach. Architekci projektują nowe 
osiedla tak, jak by nie było wcale dzieci i młodzieży. Nie ma w nich boisk, 
ani placów do gier, ani klubów zainteresowań, majsterkowania. Czy można 
się w ięc dziwić, że coraz więcej młodzieży się nudzi? A nuda jest najlepszym  
sprzymierzeńcem głupich pomysłów, gruntem, na którym bujnie się krzewi 
łobuzeria — próg przestępstwa.
Mało komu przychodzi do głowy, że można przecież wolny czas wypełnić... 
pracą. Rodzice nie sugerują dzieciom takiej możliwości, przeciwnie, starają 
się jak najbardziej ułatwić im życie, uprzyjemnić wolny czas, często kosz
tem własnego przepracowania, wyrzeczeń, przysłowiowego zmiatania pyłu 
spod nóg. Rezultaty tego są łatwe do przewidzenia, choć tak rzadko z góry 
dostrzegane. Rozumowanie rodziców jest zwykle takie: myśmy m ieli ciężkie 
dzieciństwo, niech przynajmniej nasz Jasio zazna czegoś lepszego. W imię 
tego, nawet w domu nie wymagają choćby minimalnych świadczeń na rzecz 
rodziny, jak sprzątanie, zmywanie, aprowizacja. Mamusia wstanie o świcie, 
oczyści synusiowi buty, przygotuje drugie śniadanie, córeczce przyszyje 
oberwany guzik, wyprasuje bluzeczkę, a potem pędzi co tchu do tramwaju, 
aby się nie spóźnić do pracy.
Podobny sposób myślenia jest dość rozpowszechniony również w kierow
niczych kołach kościelnych. W trosce o młodzież stwarza się jej, często du
żym kosztem, warunki do wypoczynku na letnich obozach, których program 
polega głównie na... próżnowaniu, co najwyżej na turystyce, wędrówkach 
po górach, lasach, pływaniu po jeziorze, czasem kilku zapaleńców poświęci 
jedno popołudnie na pomoc przy zbiórce siana czy zboża. Można jednak 
inaczej, na przykład organizując pożyteczną pracę. Jedną z celowych in i
cjatyw tego rodzaju są robocze obozy, które odbywają się pod patronatem  
Światowej Rady Kościołów oraz innych międzynarodowych organizacji ko
ścielnych i świeckich. Młodzież nie tylko praktycznie uczy się tam ekume
nizmu, współżycia z różnymi ludźmi, obcych języków, nie tylko dyskutuje 
i pogłębia swoje wiadomości o Kościele, ale zostawia po sobie widomy ślad 
działalności, dowiaduje się, na czym polega zaangażowanie chrześcijanina 
w ludzkie, trudne sprawy.
Warto zrewidować nasz stosunek do pracy, która wcale nie musi koja
rzyć się z eksploatacją sil, z ciężkim trudem, z przykrą, nieuniknioną ko
niecznością. Pozwólmy naszym dzieciom zarobić sobie na buty, ubranie, na 
opłacenie miesiąca wakacji. Inaczej się szanuje rzecz kupioną za własne p ie
niądze, inaczej smakuje własny chleb, inna jest więź z rodziną, jeśli się 
przykłada rękę do jej utrzymania. Dlaczego nie zachęcić naszych dzieci 
do bezinteresownego niesienia pomocy, aby praca stała się środkiem do 
ulżenia czyjejś doli, źródłem satysfakcji ze spełnionego wobec potrzebują
cych obowiązku? W domu — niech to będzie najbliższa rodzina, w  zborze — 
osoby chore, samotne, stare, w społeczeństwie — domy rencistów, ośrodki 
opieki nad upośledzonymi dziećmi itp., na świecie — tereny dotknięte ży
wiołowymi klęskami, uchodźcy, cierpiący głód...
Potrzeb w  dzisiejszym świecie nie trzeba daleko iszukać. Biednych zawsze 
mieć będziecie — powiedział Jezus. Przy współczesnych środkach komu
nikacji wszędzie jest blisko. A rąk chętnych do niesienia pomocy ciągle brak.

CO W N U M E R Z E ?

Tegoroczna sesja Synodu Ewangelic
ko-Reformowanego, k tó ra  odbędzie 
się w dniach 6 i 7 listopada, obrado
wać będzie nad znaczeniem powsze 
chnego kapłaństw a w  Kościele refo r
mowanym. W zw iązku z tym  kon
tynuujem y druk m ateriałów  przygo
towawczych (w poprzednim  num e
rze a rt. ,,Kto kom u m a pom agać?“). 
Na s. 5 znajdzie Czytelnik studium  
biblijne na ten tem at pt. Lud Boży, 
napisane przez szeroko znaną au to r
kę prac z zakresu biblistyki, Suzan
ne de Dietrich, z francuskiego K oś
cioła reform owanego (w Polsce n a 
kładem  I. W. Pax ukazało się tłum a
czenie jej książki pt. „Boży plan  
zbaw ienia“).

Tymczasem zaś w naszej „parafii” 
jednockiej nadal dopuszczamy na 
kazalnicę osoby świeckie i to kobie
ty — na s. 3 kazanie B arbary  S tahl 
pt. Korekta. Modlitwa na s. 4 sta 
now i całość z kazaniem.

N ie zapom inam y o naszym  tem acie 
roku, o ewangelizacji, k tó ry  to  te 
m a t 'podejmuje Mieczysław K w ie
cień w  artyku le  pt. O zespołach 
ewangelizacyjnych, na s. 7. W spom
niane już studium  biblijne zawiiera 
rów nież elem enty zw iązane z ew an
gelizacją. Sądzimy, że oba artykuły, 
a także poprzednio przez nas druko
wane, przyczynią się do w zbudzenia 
szerszego zainteresow ania ew angeli
zacją i pomogą w organizowaniu 
skuteczniejszych akcji.

Jeżeli chcemy ewangelizować 'współ
czesne społeczeństwo, to m usim y się 
posługiwać językiem  i pojęciami, 
zrozum iałym i dla dzisiejszego słu
chacza. O taki w łaśnie język i poję
cia w ojuje grupa m łodych ludzi, w y
stępujących pod kryptonim em  „13” 
i publikujących w „Młodej Jednocie” 
zakończenie podsum owania swych 
dyskusji pt. O język współczesnych 
pojęć, s. 11. Podobne cele przyśw ie
cają reform atorom  katolicyzm u; o 
tych spraw ach pisze w swej książce 
ks. A. Bardecki, której recenzję, pt. 
Posoborowe przemiany katolicyzmu 
drukujem y na s. 12.

Czasopisma poświęcają w iele uw agi 
osobie o. M aksym iliana Kolbego. In 
teresującą rozmowę z tym, który 
przeżył Oświęcim dziięki Kolbemu, 
przeprow adził tygodnik K ultura, a 
my za nim  przedrukow ujem y w 
dziale Z prasy na s. 16.

NASZA OKŁADKA:
„Człowiek, żyjąc, musi plano
wać, marzyć, plany te i marze
nia realizować, ale prawdziwa 
jego droga, droga chrześcijani
na, polega na tym, by swoje 
plany, całą przyszłość złożyć w 
rękach i woli Boga...”
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BARBARA STAHL

K O R E K T A
A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub 
owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy han
dlowali i ciągnęli zyski, wy którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo 
czymże jest życie wasze?
Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.
Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zro
bimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; 
wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
Kto tedy umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

Jak. 4:13—17.

Oto tekst, iktóry — jak wszystko, co unaocznia 
nam własne słabe punkty i narusza błogi spokój 
i dobre samopoczucie — wcale nam się nie po
doba. Chętnie odwrócilibyśmy od niego wzrok, 
podobnie jak starzejąca się kobieta odwraca 
oczy od lustra, które bezlitośnie odbija każdą 
nową zmarszczkę na jej twarzy, zmarszczkę, 
której ona wolałaby nie dostrzec. Lustro odbija 
jednak rzeczywistość. Podobnie jest z naszym 
tekstem. Tu ktoś może zaprotestować: „Nie je
stem handlarzem, nie kupczę, nie ciągnę zysków 
z cudzej krzywdy. Niech mi więc nikt nie wma
wia, że ten tekst odnosi się do mnie”.
Z tym nie jest tak prosto. Tekst Jakubowy do
tyczy znacznie szerszej sprawy niż tylko chęć 
bogacenia się. Autor daje wzór pewnej posta
wy, niewłaściwej postawy, do zobrazowania któ
rej stosuje taki właśnie przykład. Dlatego wy
brany fragment listu rozpatrywać musimy w 
szerszym kontekście.
Mówi on o planowaniu. Jakże dobrze znamy to 
słowo., Czasy, w których żyjemy, są czasami 
wielkiego planowania. Planuje każdy — od rzą
dów i państw począwszy, na jednostce skoń
czywszy. Planujemy pracę w biurach i przemy
śle, planujemy urlopy, planujemy dzieci, planu
jemy wolne wieczory i popołudnia układając 
harmonogram zajęć. Młodzii ludzie snują plany 
wspólnej przyszłości, rodzice — kariery dziecka, 
student myśli o profesurze, a emeryci o nieza
leżnym życiu na starość. Planujemy bezwzględ
nie, twardo, ufni we własne nie kończące się 
możliwości i siły. Dotąd wszakże nie zaplanowa
liśmy własnej, (lub bliskich) śmierci, choroby, 
bezradności lub kalectwa.
Obok planowania są jeszcze marzenia. Różne 
i dziwne. Potrafimy równie silnie marzyć np. 
o samochodzie i własnym domu z ogródkiem, co
0 Królestwie Bożym. Tak to jakoś jednak się 
układa, że bardziej' skłonni jesteśmy do realizo
wania tych marzeń samochodowych (tu zaczyna 
się pod tym kątem planowanie naszego budżetu 
domowego, ilości dzieci itp.), niż tych o Króle
stwie. Lepszy wróbel w garści, niż kanarek na 
dachu...
1 w takiej sytuacji dochodzą do nas słowa: czy
nicie to wy, „którzy nie wiecie, co jutro będzie. 
Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, któ
ra ukazuje się na krótko, a potem znika”. Na 
rozmarzonych, zapatrzonych w przyszłość (ale 
nie w Przyszłość), słowa te działają jak kubeł

zimnej wody. Brutalna to kąpiel. Jakub mówi 
wyzywająco, więcej — jego wypowiedź wzbu
dza w nas opór i przekorę, wydaje się być 
sprzeczna z naturalnym dążeniem człowieka. 
Wydaje się burzyć ład w naszym życiu, więcej 
— na ten ład nie pozwala. Jakże bowiem czło
wiek może nie planować, jakże może biernie 
przyjmować wszystko, co go spotyka, jakże mo
że tkwić w bezczynności? Niczego by wówczas 
nie osiągnął, do niczego nie doszedł, niczego nie 
zbudował. Czy naprawdę postawa „jakiegoś 
mnie, Panie Boże, stworzył, takiego mnie masz” 
godna jest pochwały?
Nie o to w tym tekście chodzi. Następny wiersz 
wyjaśnia nieporozumienie: „Jeżeli Pan zechce, 
będziemy żyli i zrobimy to il owo”. Tu leży sed
no sprawy. Człowiek, żyjąc, musi planować, ma
rzyć, plany te i marzenia realizować, ale praw
dziwa jego 'droga, droga chrześcijanina, polega 
na tym, by swoje plany, całą przyszłość złożyć 
w rękach i woli Boga. Postawa chrześcijanina 
nile polega na tym, by dać się sterroryzować oba
wie i lękowi przed jutrem, przed śmiercią lub 
cierpieniem, nie polega na tym, by tkwić w 
bezczynności z powodu niepewności jutra, lecz 
to jutro tworzyć, tworzyć przyszłość w oparciu
0 własne plany i marzenia, z jedną wszakże — 
dość zasadniczą — poprawką: ja, Panie, planuję 
to tak, widzę w ten sposób, ale nie wiem, jak 
Ty ,to widzisz i czy tego chcesz. Powiedz mi, 
czego ode mnie wymagasz, a zmienię swoje pla
ny tak, by były w zgodzie z Twoimi.
Apostoł Paweł zaplanował swój; pobyt w Efezie. 
Miał zamiar ponownie odwiedzić ten zbór, lecz 
„pożegnawszy się, rzekł: Za wolą Bożą znowu 
wrócę do was. I odjpłynął z Efezu” (Dz. Ap. 
18:21). Człowiek, który o takiej postawie nie 
pamięta, jest wstrętnym pyszałkiem, który cheł
pi się czymś, co każdej chwili może mu być za
brane lub — więcej — czego w ogóle nie 
posiada.
W wierszu 16 Jakub piisze o przechwałkach. W 
tekście greckim występuje w tym miejscu sło
wo „alazoneia”, pierwotnie używane w odnie
sieniu do wędrownych szarlatanów, którzy ofe
rowali ludziom leki, które nie były lekami
1 chełpili się rzeczami, których nie byli w stanie 
wykonać. „Alazoneia” charakteryzuje człowie
ka, który rości sobie prawo do tego, czego nie 
posiada, i który chełpi się tym, czego nie może 
zrobić. W tym wypadku odnosi się ono do nas,
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czy do tych z nas, którzy zapominając, że nad 
człowiekiem i światem panuje Wola Stwórcy, 
roszczą sobie prawo — chełpiąc się tym — do 
decydowania o przyszłości, decydowania bez
względnego, bez brania pod uwagę „poprawki” 
na rzecz decyzji Boga.
Nie ma sensu przytaczać tu przykładów takiego 
postępowania, ani też przykładów nagłej — i dla 
człowieka chwilami brutalnej — interwencji 
Bożej. Wszyscy, którzy doświadczyli osobiście 
Mocy Bożej, wiedzą o własnej niemocy, słabości, 
bezradności, niemożności przeprowadzenia 
jakichkolwiek planów — wielkich lub małych — 
o ile nie zgadzają się one z Wolą Ojca. Człowiek, 
którego Bóg doświadczył lub doświadcza, nie 
wzdraga się przed słowami Jakuba: „Czym jest 
wasze życie? Parą jesteście...”
Pomyślmy przez chwilę o historii ludzkości. U- 
padek wielkich tego świata — wodzów, wład
ców — następuje często w jednej chwili, gdy 
w tak dobrze i z perspektywami zaplanowanym 
przez nich życiu pojawia się jeden element nie 
zaplanowany — własna śmierć. A my sami — 
„władcy” własnego życia, „wodzowie” naszych 
małych, prywatnych bitew, „budowniczowie” 
przyszłości swojej i bliskich — czy uwzględnia
my w planach miejsce na „poprawkę”?
Wybrany przez nas tekst kończy się ostrzeże
niem, chciałoby się powiedzieć — groźbą: „Kto 
tedy umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza

się grzechu”. Te słowa zdają się mówić: „Teraz 
już wiecie, jak należy postępować., Pokazano 
wam przecież, co jest dobro, a co zło. Prawda 
znajduje się przed waszymi oczami. Do was 
należy już tylko wybór. Co wybierzecie?” Kon
tynuując, można powiedzieć: dotarła do nas in
formacja, a więc — dzięki niej — wiemy, że ży
jąc dalej w przeświadczeniu o własnej mocy i 
sile, o własnej możności decydowania o przysz
łości, popełniamy grzech. Otrzymując prawdzi
wą informację, zdobywamy wiedzę. Taka wiedza 
o prawdzie, więcej — sama Prawda, została nam 
dana. Czy w konfrontacji z Nią będziemy się sta
rali wykpić od odpowiedzalności — niewiedzą? 
Tu nasuwają się słowa, które skierował do nas 
sam Jezus w przypowieści o szafarzu i czeladzi: 
„Ten (...) sługa, który znał wolę pana swego, 
a nic nie przygotował i nie postąpił według woli 
jego, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie 
znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze 
razów niewiele. Komu wiele dano, od tego bę
dzie się wiele żądać, a komu wiele powierzono, 
od tego więcej się będzie wymagać” (Łuk. 12:47. 
48).
Czy jest wśród ludzi taki, który przyzna, że 
otrzymał niewiele? Tak więc wszyscy otrzyma
liśmy wielkie skarby, z których przyjdzie się 
rozliczyć... Może już jutro.,.? Czy uwzględnili
śmy to w swoim, tak dobrze zaplanowanym, ży
ciu?

Szukając Twej woli
Ojcze,
Tw oja w,oła panuje nad św iatem , 
który tworzysz.
Twoje plany w yprzedzają czas 
o tysiąclecia,
Twoje zam iary w ypełniają się wtedy, 
kiedy zechcesz i jak  zechcesz.
W ielki jesteś, Ojcze, i dobry.
Miłością objąłeś swoje stworzenie, 
które postawiłeś na ziemi, 
aby żyło, planowało, 
pracowało i tworzyło przyszłość. 
Dałeś m u czas na dokonanie tego. 
Dziękujemy za ten czas Tobie, 
który jesteś poza czasem.
Dziękujemy Ci za każdy dar, 
ale prosim y o więcej: 
o um iejętność takiego działania, 
które się Tobie podoba, 
o zdolność takiego planow ania, 
k tóre się mieści w Twoim planie,
0 sztukę rozróżniania dobra od zła, 
Twojej woli od naszej.
Panie, nie dopuść, 
aby zm arnow ał się czas, 
który nam  dajesz!
Nie m a w śród nas takich, 
k tórzy mogliby powiedzieć, 
że otrzym ali niewiele.
O trzym aliśm y dużo, 
m aksm alnie dużo z tego, 
co mogłeś nam  dać:
C i e b i e  sam ego!
W osobie Jezusa Chrystusa 
Miłość zstąpiła na św iat.
1 poznał człowiek Praw dę.
Ojcze, pozwól nam  planować
w oparciu o tę Miłość i tę  Prawdę. 
Ojcze, pozwól nam  Nią żyć.
Amen.
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SUZANNE DE DIETRICH

L u d  B o ż y
studium biblijne
E x .  1 9 : 1 6 - 1

Dziwną historię ma słowo la
ik. Pochodzi od laikos, którego 
źródłem jest laos — lud. Wy
stępuje w Biblii konsekwentnie 
dla oznaczenia ludu Bożego, w 
przeciwieństwie do narodów, a 
więc do świata pogańskiego.
W języku polskim ,,laicki” na
brało znaczenia: nie związany z 
Kościołem — świecki, niedu- 
chowny — albo dyletant. Jeśli 
mówi się o kimś, że jest laikiem 
w medycynie, to znaczy, że się 
na niej nie zna. Innymi słowy, 
laik to ktoś n i e k o m p e t e n t 
ny.  W świecie katolickim lai
ka wyróżnia fakt, że nie jest 
kapłanem, a w świecie prote
stanckim, że nie jest teologiem. 
Ta negatywna treść słowa nie 
jest bez znaczenia. Ujawnia 
świadomy lub nieświadomy kle
rykalizm, który ustawia chrze
ścijan w dwóch płaszczyznach 
— w górnej kler, w dolnej lai
ków. Laicy nazbyt łatwo się z 
tym godzą. Duchowny, jego żo
na i dzieci bywają surowo są
dzeni, jeśli nie udaje im się o- 
siągnąć odpowiedniego stopnia 
doskonałości! O wiele mniej wy
maga się od ,,zwykłego laika”! 
Postaramy się wyjaśnić biblijne 
znaczenie słowa laik, czyli 
członek ludu Bożego.
Jako główny tekst wybraliśmy 
Exodus 19:1-6, ponieważ w kil
ku słowach ukazuje on istotę 
i zakres powołania Bożego lu
du: całego ludu oddzielonego dla 
Bożych celów. Jest rzeczą za
stanawiającą, że w I liście Pio
tra występują te same słowa w 
odniesieniu do Kościoła.
Historia Przymierza rozpoczyna 
się przypomnieniem wyzwole
nia z Egiptu. Bóg wziął kilka 
rozproszonych, niewolniczych 
szczepów i uczynił z nich naród 
(lud). Jemu więc zawdzięczają 
one swoją narodową egzysten
cję. Wziął je i nosił na skrzy
dłach orlich.

Buber taki komentarz daje w 
swoim . Mojżeszu: Wielki orzeł 
rozpościera skrzydła nad swymi 
pisklętami, chwyta jedno z nich, 
lękliwe ozy zmęczone, i na swo
ich skrzydłach unosi wysoko, aż 
w końcu ośmieli się ono samo 
za ojcem krążyć w powietrzu. 
Oto w jednym wydarzeniu ma
my wybór, wyzwolenie i prze
znaczenie. »Nosiłem was na 
skrzydłach orlich i wiodłem was 
do mnie...«. Stoją teraz u stóp 
świętej góry Bożej. To On do
konał łaskawego i wolnego w y
boru. Izraela nie wyróżnia nic 
szczególnego, co by ten wybór 
usprawiedliwiało. Po prostu po- 

•dobało się Bogu powołać go i 
zbawić. Świadomość powołania, 
zależnego wyłącznie od łaski 
Bożej, była głęboko zakorzenio
na w Izraelu, a przynajmniej w 
myśli jego Bożych ludzi. Takie 
jest pełne zńaćzenie w y b r a 
n i a  (Deut. 7:6-8).
Oczekiwany akt łaski Boga wy
maga jednak odpowiedzi — 
p o s ł u s z e ń s t w a  dla Jego 
przykazań. Przymierze nabiera 
formy umowy.
Na powagę stosunków ustano
wionych przez Boga wskazuje 
rodzaj prawnych określeń 
w Biblii. Dwie strony 
zawierają zobowiązanie w spo
sób uroczysty. Boża sprawiedli
wość oznacza J e g o  wierność 
zawartemu z ludem Przymie
rzu. Jest to jednak Przymierze 
specjalne. Izrael zna dwa rodza
je umów: między równymi so
bie dwiema osobami, dwoma 
szczepami, albo między nierów
nymi, wyższego z niższym, 
,,królewskie przymierze”, gdy 
król ustanawia zasady, a lud 
może tylko je przyjąć lub się 
zbuntować. Przymierze między 
Bogiem i ludem jest oczywiście 
przymierzem królewskim. Jest 
to, obwarowana określonymi 
warunkami, łaskawa propozy
cja. Będziecie szczególną moją 
własnością pośród wszystkich 
narodów, gdyż do mnie należy 
cała ziemia. Według Bubera, o- 
kreślenie szczególna moja wła
sność ma w hebrajskim spec
jalne znaczenie. Służy bowiem 
na określenie części ogólnej, 
dziedzicznej własności, oddzie
lonej i ofiarowanej komuś jako 
specjalna darowizna.
Jakie zaś jest znaczenie zwrotu 
„do mnie należy cała ziemia”? 
W tej samej chwili, gdy Bóg

oznajmia o swoim szczególnym 
panowaniu nad Izraelem, przy
pomina swemu ludowi, że jest 
uprawnionym Panem całej zie
mi. Z tego wynika pewien zwią
zek pomiędzy powołaniem Izra
ela a całym światem. Izrael ma 
być miejscem na ziemi, gdzie 
uznaje się i rozumie panowanie 
Boga. Dlatego lud wybrany ma 
za zadanie składać wobec naro
dów świadectwo.
Przypominamy sobie przymie
rze z Abrahamem: Przez ciebie 
ludy całej ziemi będą otrzymy
wały błogosławieństwo (Gen. 
12:3). ...Wy będziecie mi króle
stwem kapłanów i ludem świę
tym. Co należy rozumieć przez 
„królestwo kapłanów”? Buber 
zwraca uwagę, że ten zwrot he
brajski jest używany również 
w języku świeckim i oznacza 
tych, którymi król bezpośrednio 
dysponuje, „królewską druży
nę”. Teza Bubera polega na 
tym, że w czasach Mojżesza ka
płaństwo nie odgrywało jeszcze 
dominującej roli. Sugestia jest 
interesująca, ale argument nie 
bardzo przekonuje. Można jed
nak przyjąć to, że chodzi o bez
pośrednią zależność od króla, 
oddzielenie do jego wyłącznej 
służby.
Jeśli przyjmiemy tradycyjny 
przekład — „królestwo kapła
nów”, to co mamy przez nie ro
zumieć? W Starym Testamencie 
kapłan jest oddzielony do wy
łącznej służby Bogu. Staje 
przed Bogiem w imieniu ludu, 
jego ofiary składa na ołtarzu. 
Zwraca się do ludu w imieniu 
Boga. Za dużo będzie jednak 
powiedzieć o nim, że jest ,,po
średnikiem”. W księdze Exodus 
mówi się o Mojżeszu, który jest 
przecież człowiekiem świeckim 
(laikiem), jako o rzeczywistym 
„pośredniku” między Bogiem a 
Jego ludem. Kapłan jest jednak 
świadkiem Bożym, gdy zwraca 
się do ludu, a jednocześnie rze
cznikiem i reprezentantem lu
du, gdy zwraca się do Boga. Od
daje Bogu cześć, wyznaje grze
chy ludu jak swoje, w jego i- 
mieniu składa ofiary dziękczyn
ne i pokutne.
Gdy mówimy o Izraelu jako o 
narodzie kapłanów, mamy na 
myśli to, że jak kapłan jest od
dzielony do reprezentacyjnej 
funkcji wewnątrz narodu, tak 
Izrael jest oddzielony spośród 
narodów jako naród poświęco
ny, oddzielony do służby Bogu,
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oddzielony po to, aby dawał 
świadectwo. Świadectwo od
dzielonej społeczności ma pole
gać na tym, że w słowach i czy
nach manifestuje panowanie i 
łaskę Boga.
Myśl tę ponownie podkreślają 
słowa: „naród święty”. Czy 
„święty” oznacza to, co oddzie
lone do służby Bożej, Bogu po
święcone? Tylko bowiem On 
jest święty.
Sprzymierzonemu z sobą ludowi 
nadaje Bóg konstytucję, która 
obejmuje wszystkie dziedziny 
życia. Innymi słowy, odnowie
nie stosunków z bogiem pocią
ga za sobą odnowienie stosun
ków między ludźmi, pociąga za 
sobą powstanie społeczności. 
Dlaczego tak się dzieje?
Biblia ukazuje ten świat jako 
świat z e r w a n y c h  z w i ą z 
ków.  Historia upadku przed
stawiona w Genezis 3 jest 
ilustracją tego faktu. Gdy czło
wiek domaga się niezależności, 
staje się swoim własnym boż
kiem, zrywa z Bogiem. Jedno
cześnie jednak zrywa też ze 
swoimi bliźnimi'. Należymy do 
świata egoistów, zadających so
bie wzajemnie ból i cierpienie. 
Genezis 3 przytacza jeszcze 
trzeci rodzaj zerwanych stosun
ków, mianowicie między czło
wiekiem a światem. Praca, ra
dosne szafarstwo dobrami zie
mi, stała się ciężkim trudem; 
zniknęło nawet samo pojęcie 
szafarstwa.
Celem przymierza jest uzdro
wienie związków: między Bo
giem a człowiekiem, między 
człowiekiem a jego bliźnim, i 
między człowiekiem a światem. 
Widać to bardzo dokładnie w 
treści Prawa, które mówi o pra
cy i wypoczynku, o stosunkach 
w rodzinie, w plemieniu, mię
dzy panem a niewolnikiem. In
teresuje się również uprawą ro
li. Całe życie człowieka powinno 
być poddane Bogu. Sabat i świę
ta podkreślają Boże panowanie 
nad c z a s e m ,  a Ziemia O- 
biecana ma być znakiem Jego 
panowania nad p r z e s t r z e 
ni ą.  Nie da się przeprowadzić 
żadnej linii podziału między 
tym co „święte”, a tym, co 
„świeckie”, między życiem kul
towym, a powszednim. Dlatego 
żądanie poświęcenia i posłu
szeństwa, niezależnie od tego. 
czy odnosi się do laika, czy do 
duchownego, jest takie samo. 
Podobnie jak w Izraelu, ludzie

jednak ciągle dążą do oderwa
nia tego, co „religijne” od tego 
co „świeckie”. Wszyscy proro
cy będą temu dążeniu wytaczać 
śmiertelny bój.
Chociaż żądanie posłuszeństwa 
dotyczy wszystkich jednakowo, 
Lud Boży posiada świadomość 
zróżnicowania funkcji, a zależ
nie od tego ■— zróżnicowania 
obowiązków i odpowiedzialno
ści. Każdy odpowiada przed Bo
giem nie tylko, ani nawet nie 
w pierwszym rzędzie, za swe 
prywatne życie, ale przede 
wszystkim za to, w jaki sposób 
wywiązał się z powierzonych 
przez Boga zadań. Mamy tu do 
czynienia z koncepcją życia za
wodowego, jako specyficznej 
dziedziny, w której posłuszeń
stwo Bogu znajduje swój kon
kretny wyraz. Wystarczy po
myśleć o surowych sądach wy
głaszanych przez proroków 
(których motorem działania 
jest kodeks zawarty w przymie
rzu) wobec niesprawiedliwych 
królów, kupców fałszujących 
wagę, sędziów wydających 
stronnicze wyroki, ziemian eks
ploatujących rolę i gnębiących 
najemnych robotników.
Jaką naukę dla Kościoła można 
stąd wyciągnąć?
I List Piotra (2:5.9) przytacza 
właśnie ite słowa z Exodus 19:6. 
Wszyscy wierzący mają się bu
dować w dom duchowy, kapłań
stwo święte; ...jesteście rodem 
wybranym, królewskim kapłań
stwem, narodem świętym, lu
dem nabytym... niegdyś nie by
liście ludem, ale teraz... Tutaj 
znowu główna myśl dotyczy 
wybrania, łaskawego wybrania 
i poświęcenia. Każde słowo za
sługuje na bliższe przestudio
wanie. Jesteśmy „rodem w y
branym”; rodem narodzonym z 
góry, obcymi w tym świecie, 
związani ze sobą więzami sil
niejszymi niż rasa, naród, zie
mia — w potocznym znaczeniu 
tych słów.
„Królewskie kapłaństwo”. Rów
nież tutaj zaszła zasadnicza 
zmiana, ponieważ Chrystus stał 
się Królem i Najwyższym Ka
płanem. Król — został podnie
siony „na prawicę Bożą”, co o- 
znacza, że uczestniczy w kró
lewskiej władzy. Został panem 
nad wszelkimi władzami i 
zwierzchnościami tego i tamte
go świata (Kol. 1:15-20). Ko
ściół uznaje Jego panowanie; 
jest ono rzeczywistością, cho

ciaż świat je odrzuca. W dniu 
ostatecznym wszyscy ludzie — 
„narody” — będą przed Nim 
odpowiadać. Królem i Sędzią 
ludzkości jest Syn Człowieczy 
(Mat. 25), Ten, który przyszedł 
na świat pod postacią sługi. On 
ocenia i sądzi świat.
Najwyższy Kapłan — stoi przed 
Bogiem jako ten, przez którego 
Bóg pojednał świat ze sobą; 
składa ofiarę i jednocześnie jest 
ofiarowywany. Jest więc naj
wyższym Orędownikiem. Skoro 
do nas odnosi się nazwa „kró
lewskie kapłaństwo”, znaczy to, 
że jesteśmy „drużyną królew
ską”, przez wiarę uczestniczącą 
w Jego władzy, jeżeli wstępuje
my na Jego drogę, drogę cier
piącego Sługi, posłusznego aż do 
śmierci (por. Flp. 2; II Tym. 
2:11.12 — jeśli z Nim umarli
śmy, z Nim też żyć będziemy; 
jeśli z Nim wytrwamy, z Nim 
też królować będziemy). Znaczy 
to również, że na Jego, naszego 
Najwyższego Kapłana, ofiarę 
odpowiadamy ofiarowując sa
mych siebie. Mamy składać „o- 
fiary duchowe” (I Ptr), albo — 
używając słów św. Pawła 
(Rzym. 12:1) — mamy przez 
miłosierdzie Boże składać ciała 
nasze jako »ofiarę żywą«, świę
tą, miłą Bogu, bo taka winna 
być nasza »rozumna służba Bo
ża«. Żądanie jest bezwarunko
we. Przypominają się tutaj sło
wa z Listu do Hebrajczyków 
(10:5.7): Nie chciałeś ofiar krwa
wych i darów, aleś ciało dla 
mnie przysposobił... Tedy rze
kłem: oto przychodzę, aby w y
pełnić wolę Twoją, o Boże, jak 
napisano o mnie w zwoju księgi. 
Jak On ofiarował się wypełnić 
wolę Bożą w swym ciele, tzn. 
w całym ziemskim życiu, tak i 
my, wszyscy wierzący, musimy 
poświęcać całe życie w ciele. Ta
ka jest pierwsza cecha naszej 
kapłańskiej funkcji — ro
z u m n a  s ł u ż b a  Boż a .  
Jak On oręduje za światem, tak 
i my, w Jego mocy, mamy mo
dlić się za świat, zanosić błaga
nia, modlitwy, dziękczynienia 
za w s z y s t k i c h  ludzi, po
nieważ Bóg chce, aby wszyscy 
ludzie byli zbawieni. Tak wy
gląda druga cecha naszej funk
cji kapłańskiej, wymagana od 
w s z y s t k i c h ,  którzy wie
rzą. Nasza kapłańska funkcja 
polega wreszcie na tym, że je
steśmy w świecie i wobec niego 
p r z e d s t a w i c i e l a m i  Bo

6



ga. Jak mnie posłałeś na świat, 
tak i ja posłałem ich na świat; 
i za nich poświęćam siebie sa
mego, aby i oni byli poświęceni 
w prawdzie (Jan 17:19-20). 
Królewskie kapłaństwo polega 
na dawaniu świadectwa (I Ptr 
2:9). I to żądanie również odnosi 
się do w s z y s t k i c h  chrze- 
ścijan. Każdy odpowiada za sie
bie, ale także za drugą osobę, 
której nie ostrzegł lub której 
nie opowiedział o cudownych 
dziełach Bożych. Każdy laik, je
żeli zna Chrystusa, ma za za
danie ewangelizować tych, któ
rych Bóg stawia na jego dro
dze.
Królewskie kapłaństwo oznacza 
więc, że istotnym celem naszego 
życia jest wielbić i czcić Boga. 
Mamy zanosić do Boga modlit
wy przyczynne i błagania za 
świat. W świecie i wobec świata 
działać słowem i czynem na 
rzecz Boga jako Jego świadko
wie, zwiastunowie Jego dzieła. 
Mamy żyć w świecie nie jako 
samotne jednostki, lecz jako 
członkowie wspólnoty. Wspól
nota zaś musi być żywym przy
kładem obietnicy Boga, że zbu
duje jedność z chaosu. Aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Oj
cze, we mnie, a ja w Tobie, 
aby i oni w nas jedno byli, aby 
świat uwierzył, żeś Ty mnie po
słał. Istnieje w Kościele i zbio

rowe, i indywidualne świadec
two; jednego od drugiego nie 
można oddzielać. Wezwanie do 
„świętego kapłaństwa” oznacza, 
że każdy członek Kościoła po
święca siebie całkowicie, nie 
wyłączając żadnej dziedziny ży
cia. Oznacza to również poświę
cenie zbiorowe całej społeczno
ści, która powstaje do życia 
przez moc Ducha.
Przede wszystkim jest to, oczy
wiście, społeczność odkupio
nych grzeszników, którzy często 
jeszcze zachowują się jak ludzie 
„cieleśni”. Idealizowanie Ko
ścioła — czy to pierwszych wie
ków, czy współczesnego — wy
nika z braku poczucia realizmu 
i ducha biblijnego.
Pomimo to nie powinniśmy po
mniejszać znaczenia, jakie ma 
moc zmartwychwstania działa
jąca w Ciele Chrystusowym na 
ziemi. Powinniśmy odrzucić to, 
co Bonhoeffer nazywa „tanią 
łaską”. Powinniśmy energicznie 
potwierdzać, że j e s t e ś m y ,  
my laicy i duchowni, Chrystu
sowym „królewskim kapłań
stwem”, oddzielonym do kró
lewskiej służby, i że dlatego ża
dna dziedzina naszego życia nie 
może legalnie być wolna od Je
go panowania.
Dla laików, którzy wykonują w 
świecie swój zawód, słowa te 
brzmią twardo. Często skarżą

się — jak sądzę, słusznie — że 
ci, którzy pracują bezpośrednio 
w służbie Kościoła, po prostu 
nie zdają sobie sprawy, z czym 
musi się dzisiaj stykać człowiek 
zajęty pracą zawodową czy 
społeczną.
Tutaj właśnie zwiastowanie No
wego Testamentu przewyższa 
Stary. Bóg przychodzi, w Chry
stusie, do nas jako Bóg miło
sierdzia, który wie, z jakiego 
prochu powstaliśmy, i bierze na 
siebie ciężar naszych win. Mu
simy dzień po dniu bojować, 
aby poznać Jego wolę w odnie
sieniu do naszej konkretnej sy
tuacji, ale także musimy żyć w 
świadomości Jego przebaczenia, 
wiedząc, że jeśli nasze serce nas 
potępia, Bóg większy jest niż 
serce nasze i On nasze upadki 
wziął na siebie.
Upodobnienie się do Chrystusa 
oznacza wzrastanie, przy czym 
nie my sami siebie upodobnia
my, lecz poddajemy się upodo
bnieniu przez łaskę, przez Du
cha, który dokonuje w nas swe
go dzieła. Dzięki temu możemy 
żyć, jako chrześcijanie, w du
chu radości, prostoty i miłosier
dzia, spoglądając wytrwale ra
czej na Chrystusa, niż na siebie 
samych.

tłum. ks. B. Tranda

MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

O zespołach ewangelizacyjnych

Sekcja Ewangelizacji, działająca w ramach Komisji Wychowania Chrześcijań
skiego PRE, wyzwoliła w  związku z konferencją w  Zelowie (1—3 V br.) 
serię inicjatyw prasowych poświęconych ewangelizacji, a także poruszyła 
trochę środowiska poczuwające się do (odpowiedzialności za ewangelizację 
w Kościołach członkowskich Rady. Niniejszy tekst również wykorzystuje ma
teriały przygotowawcze do wspomnianej narady w Zelowie.

Dlaczego podejmujemy temat zespołu ewangeli
zacyjnego? W poprzednich rozważaniach (por. 
Jednota 9/71 oraz artykuł M. Brzózki „Rola 
świeckich w ewangelizacji” — w nr 3/71) pod
kreślono wspólną odpowiedzialność świeckich 
i duchownych chrześcijan za zbór i cały Ko
ściół, „za jego żywotność, pracę, świadectwo, 
potrzeby i rozwój”. Tak więc pytanie powyższe 
jest w pełni uzasadnione.
Prześledźmy teraz, co Pismo Święte mówi na

temat zespołowego działania podczas ewangeli
zacji. Chrystus Pan zwiastował Ewangelię oso
biście, zwłaszcza w pierwszym okresie swej 
działalności. Jednakże już w tym czasie powo
łał zespół uczniów (było ich czasami 500, cza
sami 70 lub 72). Z ich grona wybrał 12 aposto
łów, i nie przerywając swojej służby, dosyć 
wcześnie zaczął wprowadzać ich do pracy. Po 
Jego śmierci i zmartwychwstaniu mogło więc 
przystąpić do dalszego głoszenia Dobrej Nowiny
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0 zbawieniu — jedenastu apostołów oraz grono 
uczniów i braci. W szczególnie ważnych mo
mentach swego życia i służby, Chrystus nie dzia
łał w pojedynkę: np. gdy uczył (Mat. 5:1), gdy 
uzdrawiał (Mar. 1:29, 5:37). Wysyłał uczniów 
swoich po dwóch do głoszenia Ewangelii (np. 
Mar. 6:7, Mat. 10:5, 11 :ł, Łuk. 10:1).
Nie wynika z Pisma Świętego, by apostoł Piotr, 
któremu Pan zlecił przewodnictwo wśród dwu
nastu i wśród uczniów (Mat. 16:18.19, Jan 21:15) 
miał prawo do autonomicznego występowania 
(choć to się czasem zdarzało z powodów życio
wych). Piotr był związany z pozostałymi apo
stołami i uczniami Pana — ,,Piotr z Jedenasto- 
ma” (Dz. Ap. 2:14; por. Mar. 16:14, Mat. 28:16, 
Łuk.. 8:1). Uczniowie z reguły występowali ra
zem  (np. Marek 11:11, 14:20, Łuk. 8:1, Jan 20:24 
— por. ,,Tomasz... jeden z Dwunastu” — I Kor. 
15:5). Tak więc apostołowie, a także wyznawcy 
Chrystusa w okresie apostolskim i poapostol- 
skim, występowali razem, a służbę zwiasto
wania Ewangelii starali się wypełniać w ma
łych grupach lub zespołach ewangelizacyjnych. 
Jeśli działali w pojedynkę, były to wypadki spo
radyczne. W Dziejach Apostolskich czytamy 
(jest to fragment przemówienia misyjnego Piot
ra w domu Korneliusza): ,,A myśmy świadkami 
tego... nam (tj. apostołom i uczniom), którzyśmy 
z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu..
1 przykazał n am  też, abyśmy ludowi głosili 
i składali świadectwo, że On jest ustanowionym 
przez Boga sędzią żywych i umarłych” (10:39.41. 
42; por. Mat. 28:19.20. i paralelne). W tym duchu 
działają także wyznawcy Chrystusa ogłaszając 
pierwsze decyzje o charakterze dogm?.tyczno- 
prawnym (Dz. Ap. 16:32). Apostoł Paweł, np. 
wspominając w liście do Filipian zasługi sióstr 
Ewodii i Syntychy, napisał: ,,Wszak one dla 
Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Kle
mensem i innymi współpracownikami moimi” 
(4:3). W zakończeniu tego listu (4:21) tak pisze: 
„Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną”.
Jak widać z powyższych tekstów, apostołowie 
starali się przestrzegać zaleceń Chrystusa Pana, 
by nie pracować w pojedynkę i spełniali zada
nie zwiastowania Ewangelii w małych griipach 
ewangelizacyjnych (por. I Kor. 16:11. 12; II Kor. 
8:19.23; Gal. 1:2; 2:9).
Każda akcja, zwłaszcza większa akcja ewangeli
zacyjna, jak i każda praca w zborze musi być 
wykonana przez ludzi. Do wypełnienia zadania 
e wangelizacy j nego trzeba aktywności
w s z y s t k i c h  członków zboru, ale bezpośred
nie, techniczne przeprowadzenie każdego z nich 
jest z konieczności dziełem ewangelisty oraz 
g r u p y  ludzi bezpośrednio mu pomagających 
(1—2 duszpasterzy, chór lub zespół wokalny, 
1—3 pomocników, miejscowy przedstawiciel 
zboru, kaznodzieja świecki lub pracownik Szko
ły Niedzielnej itp.).
Podczas narady w Zelowie uczestnicy konfe
rencji uchwalili 13 tez na temat ewangelizacji. 
Teza 8 głosi: „W szeregach wiernych należy 
podnieść świadomość zadania ewangelizacyjne
go wobec otaczającego świata, zgodnie z nowo- 
testamentową zasadą powszechnego kapłaństwa

wiernych”. Wypowiedź ta, zupełnie jednoznaczr 
nie składająca odpowiedzialność za ewangeliza
cję na w s z y s t k i c h  .członków zboru, w ni
czym nie przeczy praktyce realizowania ewan
gelizacji przez niewielki z e s p ó ł  l u d z i .
W wielkich kampaniach (krucjatach) ewangeli
zacyjnych, organizowanych na szeroką skalę 
przez chrześcijańskie środowiska na Zachodzie, 
poza głównym ewangelistą, zazwyczaj bierze 
udział 2 lub 3 pomocniczych, którym towa
rzyszy zespół wspomagający: specjalnie wy
szkoleni duszpasterze, pedągodzy, psychologo
wie i socjologowie, prawnicy i lekarzć, eksperci 
ręprezentujący różne dziedziny misjologii i wie
dzy o ewangelizacji, chór, małe zespoły wokalne 
i soliści, a ponadto sztab techniczny (fotografo
wie, filmowcy, telewizja i radio) i pracownicy 
administracyjni (reklama, informacja, rejestra
cja, korespondencja). Służba tych ludzi jest p o
p r z e d z o n a ,  trwającymi nierzadko kilka mie
sięcy, modlitwami, a podczas samej akcji spe
cjalnie powołane w tym celu grupy modlitwą 
wspierają podjęte dzieło. Wówczas, w stopniu 
bez mała idealnym, realizuje się ewangeliczna 
zasada powszechnego kapłaństwa chrześcijan, 
choć techniczna strona przeprowadzania ewan
gelizacji przypada większej lub mniejszej gru
pie realizatorów.
Metoda ewangelizacyjnej pracy zespołowej w 
Kościele (zborze) przypomina na nowo odkrytą 
przez Reformację zasadę powszechnego kapłań
stwa. Poniżej przypominamy wypowiedzi Pisma 
Świętego na temat powszechnego kapłaństwa 
wiernych, w związku z naszym tematem. 
Klasyczne miejsce znajduje się w I Ptr. 2:5.9.10. 
Apostoł, któremu sam Chrystus Pan zlecił pie
czę nad braćmi, zwraca się do chrześcijan: „ja
ko kamienie żywe budujcie się w dom ducho
wy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe 
ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystu
sa ... Teraz jesteście ludem Bożym”. Drugie kla
syczne miejsce to Obj. 1:6 „I uczynił (Jezus 
Chrystus) nas rodem królewskim, kapłanami 
Boga i Ojca swojego” (por. 5:10; 20:6; Dz. Ap. 
26:18.20; Ef. 5:8; Kol. 2:15).
Myśl o powszechnym kapłaństwie wyznawców 
Jedynego Boga występuje oczywiście już w 
Starym Testamencie (np. Ozeasz 1:10; 2:23). 
Prawda o powszechnym kąpłaństwie wyznaw
ców Pańskich zobowiązuje więc nas wszystkich 
do trwania w wierze i do spełniania służby Bo
żej. W tej służbie z pewnością pierwsze miejsce 
przypada ewangelizacji, którą Chrystus zlecił 
Kościołowi i która jest permanentnym obowią
zkiem (zadaniem) Kościoła, aż do momentu pow
tórnego przyjścia Pana.
Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na dwa 
zagadnienia:
1) Ewangelista, którym może być, oczywiście, 
świecki członek zboru, musi być powołany przez 
Boga do tej służby. Ś w i a d o m o ś ć  p o w o 
ł a n i a  ważna jest także, gdy chodzi o innych 
członków zespołu ewangelizacyjnego (por. Ef. 
4:11).
2) Ewangeliści, powołani do służby, powinni być 
członkami określonych zborów, przez te zbory 
d e l e g o w a n i  do pracy i w s p o m a g a n i  
modlitwą.
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DLA N IETEO LOGÓW

Odpowiedzialne rodzicielstwo
Sprawa, nad którą powszechnie dzisiaj się debatuje, bywa okre
ślana jako świadome macierzyństwo, kontrola urodzeń, planowanie 
rodziny. Pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa jest o wiele szer
sze, obejmuje zagadnienia poprzedzające narodziny i występują
ce później. Odpowiedzialność wymaga dojrzałości wewnętrznej 
małżonków, ich odpowiedniego przygotowania do przyszłych po
ważnych zadań i wiąże się z postawieniem istotnych pytań oraz 
podjęciem decyzji przed obliczem Boga.

Wśród chrześcijan nie ma dzi
siaj zasadniczej różnicy zdań co 
do konieczności kontrolowania 
liczby urodzeń. Nie tylko chrze
ścijańscy lekarze, katoliccy i e- 
wangeliccy, stoją na tym stano
wisku, ale i zajmujący się ety
ką ewangeliccy teologowie, jak 
np. Karol Barth, Emil Brunner, 
czy N. H. Soe, a także konfe
rencja anglikańskich biskupów 
zgromadzonych w Lambeth 
(1930 r.). Również w Kościele 
katolickim uznano możliwość 
regulowania liczby narodzin. 
Mowa o tym w encyklice Casti 
conubii z roku 1930, a zwłasz
cza w encyklice Pawła VI 
Humanae vitae z roku 1968. 
Dzisiaj sytuacja społeczeństwa 
ludzkiego diametralnie zmieniła 
się w stosunku dO' dawnych wie
ków, kiedy istniało poważne 
niebezpieczeństwo wyludnienia, 
gdyby w jakikolwiek sposób u- 
dało się ograniczyć płodność. 
Śmiertelność niemowląt zmniej
szyła się wielokrotnie, dzięki 
czemu zwiększył się rzeczywi
sty przyrost naturalny, pomno
żony jeszcze o przedłużenie się 
przeciętnego wieku życia. Moż
na powiedzieć, że dawniejsza 
nieograniczona płodność, dzięki 
której uzupełniano braki spowo
dowane przez śmierć, została o- 
becnie zastąpiona ratowaniem 
życia ludzkiego. Rozwój medy
cyny, opanowanie epidemii, wy
nalezienie sulfonamidów, a po
tem antybiotyków, wyraźnie 
wpłynęło na gwałtowne zaha
mowanie liczby zejść śmiertel
nych, a to z kolei wywołało zja
wisko nazywane eksplozją po
pulacyjną, szczególnie groźną 
na kontynentach ubogich, jak 
Azja, a zwłaszcza Ameryka Po
łudniowa. Coraz szybsze roz
mnażanie się ludzkości, jeśli w 
jakiś sposób nie ustabilizuje się

na określonym poziomie, może 
prowadzić do takiego przelud
nienia, że nie będzie po prostu 
miejsca dla nowych ludzi.
Cały szereg wybitnych uczo
nych, jak Frederick H. Osborn
— amerykański specjalista do 
spraw demografii, prof. Arnold 
Toynbee — angielski znawca tej 
samej dziedziny, dr Walter C. 
Lowdermilk — cieszący się sła
wą znakomitego eksperta w za
kresie gleboznawstwa i spraw 
zagospodarowania ziemi, Sir Ju
lian Huxley — powszechnie 
znany biolog i dyrektor gene
ralny UNESCO w latach 1947— 
1948, lord Boyd Orr — dyrek
tor generalny FAO w latach 
1945—1948, laureat nagrody 
Noblu i zarazem światowej sła
wy specjalista do spraw żywno
ści oraz wielu późniejszych dy
rektorów różnych komisji ONZ
— wyrażało przekonanie, że 
maksymalna liczba ludzi, jaka 
mogłaby żyć na naszym globie 
we względnym jeszoze dobroby
cie, nie może przekraczać 6 mi
liardów. Dalsze zwiększanie się 
ludności świata prowadziłoby 
bowiem — ich zdaniem •— do 
coraz większych trudności go
spodarczych i politycznych, do 
zakrojonego na coraz większą 
skalę ograniczania swobody 
ludzkiej, przede wszystkim zaś 
do szybkiego kurczenia się prze
strzeni życiowej jednostek. Przy 
dalszym trwaniu tego procesu 
zaistniałaby wreszcie sytuacja 
lapidarnie przedstawiona w ty 
tule amerykańskiej książki 
traktującej o sprawach przelud
nienia, pióra Karola Saxa: 
„Tylko miejsca stojące!”1.
Wobec wymowy tych faktów 
można mieć wątpliwości, czy 
niekontrolowana płodność prak
tycznie przyczynia się do roz

woju rodzaju ludzkiego i czy 
niechęć do tzw. regulacji uro
dzeń ma istotnie na względzie 
dobro ludzkości. Nie od rzeczy 
będzie tu przypomnieć, że „o- 
stania z kampanii systematycz
nie podejmowanych dla podnie
sienia prokreacji i popierania 
wzrostu populacji nosiła cha
rakterystyczne znamię pogań
stwa i nacjonalizmu, i że ponad
to (cóż za paradoks!) była ona 
bezpośrednio związana z celami 
militarnymi, to znaczy prowa
dziła do śmierci”2.
Spójrzmy jednak na to zagad
nienie od strony wspólnoty mał
żeńskiej, uświęconej przykaza
niem Bożym, uświęconej i two
rzącej pełną jedność, niezależ
nie od tego, czy został zrealizo
wany jeden z celów tej wspól
noty — wydanie na świat po
tomstwa. Małżeństwo jest 
wspólnotą, do której istoty na
leży seksualne zjednoczenie. 
Należy jednak odróżniać akt se
ksualny jako jeden z czynników 
wspólnoty małżeńskiej, podkre
ślający i umacniający wzajem
ną miłość, od aktu seksualnego 
traktowanego jako cel sam w 
sobie.
„Akt seksualny sam w sobie, do
konany dla niego samego, jest 
aktem nieludzkim, odrzuconym 
przez przykazanie Boże, nieza
leżnie od tego, czy dokonuje się 
w małżeństwie, czy poza nim, 
z zapobieganiem czy bez zapo
biegania ciąży”3. Jest on więc 
uprawniony jako jeden z wyra
zów małżeńskiej miłości, ponie
waż jest czynnikiem umacniają
cym jedność wspólnoty.
Z drugiej strony, trzeba jednak 
powiedzieć, że skoro akt seksu
alny należy do istoty małżeń
stwa, to należy przyjąć jego 
konsekwencje — macierzyń
stwo i ojcostwo, i to jako dar 
Bożej miłości. Współżycie z in
tencją uniknięcia jego konsek
wencji trzeba traktować jako 
odrzucenie tego, co daje Bóg, 
który w swojej dobroci pragnie 
rozszerzenia i pogłębienia ro
dzinnej wspólnoty. Jedność 
małżonków prowadzi do zrodze
nia potomstwa, a zrodzone po
tomstwo umacnia jedność rodzi
ców’. Czy wolno więc chrześci
janinowi odrzucać dar Boga? 
Czy nie ryzykuje on, że w ten 
sposób sprowadzi niebezpie
czeństwo, zagrażające jedności i 
trwałości wspólnoty małżeń
skiej? Czy nie kieruje się wła
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sną wygodą, niechęcią do pod
jęcia rodzicielskich obowiąz
ków? Czy na jego decyzję nie 
wpływa chęć posiadania np. sa
mochodu? Ten kto wyrzeka się 
w małżeństwie dzieci, musi so
bie postawić takie pytania oraz 
wiele innych, i z całą powagą 
na nie odpowiedzieć w świado
mości, że czyni to w obliczu Bo
ga i że za swą decyzję jest przed 
Nim odpowiedzialny.
Z drugiej jednak strony, nieza
leżnie od samego aktu seksual
nego, istotnego dla małżeńskiej 
jedności, decyzja o zapłodnieniu 
musi być podjęta w sposób od
powiedzialny przez obie strony. 
Małżonkowie są bowiem przed 
Bogiem odpowiedzialni i za de
cyzję wyrzeczenia się potom
stwa, i za decyzję jego spło
dzenia i wydania na świat. 
Dochodzimy w ten sposób do 
zagadnienia odpowiedzialności 
rodziców, albo — jak sformuło
wano w tytule — do odpowie
dzialnego rodzicielstwa.
Odpowiedzialne rodzicielstwo to 
coś o wiele więcej niż powszech
nie spotykane pojęcie świado
mego macierzyństwa, kontroli 
urodzeń czy planowania rodzi
ny. Owszem, obejmuje ono i 
świadomość spraw związanych 
z macierzyństwem i ojcostwem, 
i panowanie nad płodnością, i 
i planowe powiększanie rodzi
ny, ale, oprócz tego, jeszcze coś 
więcej. Odpowiedzialność rodzi
cielska dotyczy nie tylko pyta
nia: czy, kiedy i ile posiadać 
dzieci, ale również okresu przed 
narodzinami i po narodzinach. 
Odpowiedzialność za swoje 
dzieci mogą przyjąć ludzie we
wnętrznie dojrzali, przygotowa
ni do roli rodziców, witający 
przyjście na świat potomstwa 
radośnie, jako dar od Boga, pra
gnący otoczyć je troskliwą opie
ką i przekazać mu to, co posia
dają najlepszego. Wychowanie 
bowiem rozpoczyna się nie od 
trzeciego czy pierwszego roku 
życia, ani nawet od chwili 
przyjścia na świat dziecka, ale 
już od chwili jego poczęcia, a 
właściwie nawet od pracy nad 
sobą jego rodziców.
Rodzice muszą mieć możność 
zdobycia koniecznego minimum

środków na utrzymanie swoich 
dzieci. Popularne powiedzenie: 
,,Skoro Pan Bóg dał dzieci, to 
da i na dzieci” — jest lekko
myślnym kuszeniem Pana Bo
ga. Dawniej, dla rolnika czy rze
mieślnika, dzieci oznaczały do
datkowe ręce do pracy, nato
miast dziś dla robotnika czy u- 
rzędnika oznaczają obciążenie 
budżetu nie tylko wyżywieniem 
i ubraniem, ale i wykształce
niem, które w czasach obecnych 
jest niezbędnym czynnikiem 
możliwości życia. Czy chrześci
janin, od którego wymaga się 
poczucia odpowiedzialności za 
siebie i za społeczeństwo, miał
by wyrzekać się go w stosunku 
do swych dzieci, zdając się na 
przypadek w kwestii tak waż
nej, jak dawanie życia?

Większość rodziców kieruje się 
w tych sprawach zdrowym roz
sądkiem i samorzutnie ograni
cza liczbę swych dzieci, ryzyku
jąc niekiedy poważnym konflik
tem sumienia, jeśli czynią to 
wbrew pouczeniom, jakie otrzy
mują w swej społeczności reli
gijnej, lub korzystają z zakaza
nych w niej środków zapobie
gawczych. Nieświadomość w tej 
dziedzinie, zwłaszcza nieświa
domość moralna, prowadzi do 
chwytania się środka ostatecz
nego i z gruntu niemoralnego, 
jakim jest przerywanie ciąży, 
dosyć lekkomyślnie zalegalizo
wane i szeroko stosowane w na
szym kraju. Jest to niemoralne 
nie tylko dlatego, że odbija się 
niekorzystnie na zdrowiu ko
biety, w niektórych przypad
kach pozbawiając ją na stałe 
możliwości wydania na świat 
potomstwa, ale również dlate
go, że wpływa niekorzystnie na 
rozwój fizyczny i psychiczny 
narodzonych później dzieci, któ
re muszą cierpieć w sposób nie 
zawiniony. Przede wszystkim 
jednak jest niemoralne jako u- 
śmiercanie poczętego życia. W 
niektórych społeczeństwach o- 
graniczano niegdyś przyrost na
turalny przez zabijanie części 
noworodków (np. Sparta). Obec
nie myślimy o takich prakty
kach z odrazą, ale przenosimy 
tę czynność na okres wcześniej
szy, bo wtedy oko nie widzi...

A przecież z płodu ludzkiego 
nie rozwinie się ani królik, ani 
pies. Życie zaś jest dla człowie
ka wartością nietykalną i to już 
od chwili poczęcia, a nie dopie
ro od urodzenia. Chrześcijanin, 
podejmując przemyślaną i od
powiedzialną przed Bogiem de
cyzję ograniczenia liczby swoich 
dzieci, musi postępować w taki 
sposób, aby nie dopuścić do za>- 
płodnienia, a więc w porozumie
niu z lekarzem zastosować naj
właściwszy środek zapobiegaw
czy.
Z punktu widzenia moralnego, 
środki zapobiegawcze nie są do
bre, ani złe, ale w możliwo
ściach człowieka leży zrobienie 
z nich użytku dobrego, albo złe
go, w zależności od tego, czy 
kieruje się celami altruistyczny- 
mi czy egoistycznymi. Jeżeli 
akt seksualny należy do natury 
małżeństwa, a jego jedynego 
celu nie widzimy w spłodzeniu 
potomstwa, to w przypadku, 
kiedy ważne względy tego wy
magają, stosowanie środków za
pobiegawczych jest słuszne i 
moralnie usprawiedliwione. Nâ - 
tomiast posługiwanie się nimi, 
aby uniknąć podjęcia rodziciel
skich obowiązków, trudów z 
tym związanych, konieczności 
rezygnowania z przyzwyczajeń 
i luksusu, słowem — dla wła
snej wygody, przeczy moralnej 
postawie jako odmowa przyję
cia od Boga Jego łaskawego1 da
ru. Podjęcie decyzji w sprawie 
akceptowania potomstwa, ogra
niczenia jego liczby czy nawet 
wyrzeczenia się go, wymaga po
czucia odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa, współmałżonka, 
dziecka, odpowiedzialności, któ
ra może być przyjęta tylko w 
obliczu Boga. Człowiek tym róż
ni się od innych istot żywych, 
że może podejmować decyzje 
natury moralnej, również w 
dziedzinie dawania życia, i na 
tym polega jego odpowiedzialne 
rodzicielstwo.

B. Tr. 1 2 3

1 A ntonina L e ń k  o w a : Oskalpo
wana źiemia. W arszaw a 1971, wyd. 
III, s. 35—36.

2 Emil B r  u n n e r, cyt. z a : K arl 
B a  r  t h, Dogmatiąue. G enewa 
1964, vol. 3, t. 4, cz. 1, s. 278.

3 Tamże, s. 278.

Przypominamy Czytelnikom o odnowieniu prenumeraty na rok 1972
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M Ł O D A  J E D N O T A

Drukujemy poniżej dokończenie podsumowania cyklu dyskusyj
nych artykułów „Trzynastki” poświęconych poszukiwaniu nowych 
form wyrazu dla odwiecznych prawd zawartych w Apostolskim 
Wyznaniu Wiary.

O język współczesnych pojęć
(Dokończenie)

CUDOWNOŚĆ NARODZIN 
CHRYSTUSA. Rozwój wiedzy 
nauczył współczesnego człowie
ka unikać słowa „niemożliwe”. 
To, co wydawało się niemożliwe 
sto lat temu, dziś przyjmuje się 
za oczywiste (zarówno zjawiska 
fizyczne — np. falowy charak
ter cząstki, jak i biologiczne — 
np. dzieworództwo). Ludziom 
żyjącym w czasach Jezusa, 
świetnie znającym proroctwa o 
przyjściu Mesjasza, niezbędny 
był „zastrzyk” doświadczeń u- 
macniających ich wiarę.

CIERPIENIE jest skutkiem 
sprzeciwu wobec otaczającej 
rzeczywistości. W człowieku ist
nieje sprzeczność między in
stynktem samozachowawczym, 
a szeroko pojętym instynktem 
zachowania gatunku., Działanie 
na rzecz innych ludzi odbywa 
się najczęściej kosztem narusze
nia własnego stanu posiadania, 
wygody itd. Jeśli wywołuje to 
w człowieku sprzeciw (świado
my lub podświadomy), rodzi się 
cierpienie. (Nie mylić z bólem 
fizycznym, który jest tylko for
mą naruszenia „własnego stanu 
posiadania”.)

NIEZWYKŁOŚĆ CIERPIENIA 
CHRYSTUSA. Jezus, jako Bóg, 
wiedział, co Go czeka. Mógł w 
każdej chwili zrezygnować ze 
swej „Ofiary Miłości”. Świado
mie zrezygnował ze swej Bo
skiej Mocy, dopuszczając do sie
bie nawet ten najstraszniejszy 
moment, jakim było odczucie, 
że Bóg Ojciec Go opuścił.

ZNACZENIE CIERPIENIA
CHRYSTUSA. Zakorzeniona w 
najgłębszych zakamarkach
ludzkiej, psychiki obawa przed 
cierpieniem oddziela w człowie
ku egoizm od altruizmu, zło od 
dobra. Uciekając przed cierpie
niem, człowiek będzie mimo to

cierpiał, a cierpiąc, będzie się 
bał większego cierpienia. Skarb 
wolnej woli, to podobieństwo do 
Boga, zostaje zmarnowany, 
gdyż człowiek już nie wybie
ra, ale czyni to, oo dyktuje mu 
strach. Chrystus swoim cierpie
niem jakby mówi do człowieka: 
„Kocham Ciebie, więc będąc w 
twojej postaci, przeszedłem 
wszystko, czego się bałeś i o- 
siągnąłem doskonałość. Ty je
steś słaby, ale wystarczy, byś 
pokochał mnie, pokochał dobro 
i uwierzył we wskazaną przeze 
mnie drogę, a twoja słabość i 
upadki pójdą w niepamięć, o- 
bawa, strach przestaną mieć nad 
tobą władzę, będziesz mógł zno
wu zrobić użytek ze swojej wła
snej woli i wybrać dobro”.

MIŁOŚĆ w swej najwyższej 
formie to stan, w którym pod
legła mu jednostka gotowa jest 
na wszystko, aby osiągnąć do
bro dla obiektu swej miłości.

SPRAWIEDLIWOŚĆ jest kon
sekwentną realizacją związku 
przyczynowo-skutkowego. Sku
tek może być pożyteczny lub 
szkodliwy, a więc może być „ka
rą” lub „nagrodą” dla jednost
ki, która go wywołała.

KARA, w potocznym tego sło
wa znaczeniu, to uzupełnienie 
skutku określonego czynu (mat
ka daje za karę klapsa dziecku, 
które, nie słuchając jej, sięgnę
ło po gorące żelazko i mogło 
się oparzyć); Bóg, który prze
cież nie potrzebuje uzupełniać 
przewidzianych przez siebie 
skutków, nie stosuje takiej ka
ry. Jej rolę przejmuje po pro
stu skutek.

PIEKŁO jest tworem czysto 
ludzkim, gdyż człowiek, sprze
ciwiając się Bogu, stwarza zło, 
a popadając w sprzeczność z o

taczającą rzeczywistością — 
cierpienie. Stan ten „zamrożo
ny” w chwili śmierci, staje się 
pozaczasowym (wiecznym).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Czło
wiek jest odpowiedzialny przed 
Bogiem za swoją postawę, a nie 
za skutki swego działania. Po
stawa ta jest właściwa wów
czas, gdy nie ma w niej już 
własnego „ja”, a postępki wyni
kają wyłącznie z naśladownic
twa Chrystusa.

ANIOŁY I DIABŁY są forma
mi działania Boga. Diabeł, jako 
kusiciel, jest po prostu obrazem 
zła (którego twórcą jest czło
wiek — istota mogąca sprzeci
wiać się Bogu) i jako taki jest 
nieodłącznym składnikiem wol
ności wyboru, otrzymanej przez 
człowieka od Boga.

ZMARTWYCHWSTANIE ma
znaczenie sprawdzianu przyna
leżności do społeczności chrze
ścijan (ci, którzy wierzą w Bo
ga i Jego zmartwychwstanie) 
lub tylko do tych, którzy po
dziwiają humanitarną treść 
chrześcijańskiej idei.

NIEBO to stolica Boga i miej
sce spotkania zbawionych. Znaj
duje się ono poza wszelką zna
ną nam „czasoprzestrzenią”. 
Bóg współcześnie daje się po
znać 'człowiekowi jedynie pod 
postacią Świętego Ducha.

KOŚCIÓŁ jest zbiorem wszyst
kich wierzących w Boga Trój- 
jedynego i wyciągających z tej 
wiary pełne konsekwencje, czyli 
tych, którzy chcą być naśladow
cami Chrystusa.

spo ł e c z n o ść  Św ię t y c h ,
to społeczność członków Kościo
ła wolnych w danej chwili (stan 
dynamiczny) od grzechu słabo
ści („Czuwajcie i módlcie się..”),
a więc zdolnych do spełniania 
roli świadomych narzędzi Bo
ga. W całym Kościele, w ka
żdej chwili istnieje społeczność 
świętych, czyli ludzi będących 
„cząstkami Chrystusa”, choć po
szczególni członkowie Kościoła 
mogą raz do tej społeczności na
leżeć, a raz nie.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE
przyniósł wszystkim członkom 
swego Kościoła Chrystus, uwal
niając ich od lęku przed karą
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WŚRÓD KSIĄŻEK

Posoborowe przemiany katolicyzmu

i obiecując żałującym uwolnie
nie od grzechu słabości.
SĄD OSTATECZNY. Człowiek 
umierając przechodzi w stan po- 
zaczasowy, a więc natychmiast 
znajduje się przed Sądem, wraz 
ze wszystkimi, którzy zmarli 
przed nim i po nim oraz ze 
wszystkimi, których Sąd zastał 
żywymi. Sąd ten będzie miał 
formę ,poznawczą'’: wszystko 
stanie się oczywiste, łącznie z 
„osądzeniem”, które nastąpiło 
już w momencie, gdy człowiek 
ostatecznie przyjął lub odrzucił 
wiarę wraz z jej; konsekwencja
mi. Konsekwencją tych stwier
dzeń i przyjęcia „modelu bez- 
czasowęgo” jest oczywistość po
wszechnego zmartwychwstania 
(konfrontacji ludzi takich, jaki
mi byli w momencie śmierci) i 
pozaczasowego, a więc wieczne
go życia ubawionych.
Rozważania „Trzynastki” wyni
kały z wewnętrznych potrzeb 
uczestników dyskusji. Opubli
kowanie wyników podyktowane 
zostało chęcią podzielenia się 
własnymi pomysłami z ludźmi 
mającymi podobne problemy i 
trudności. Przyjęto za pewnik, 
że Prawda jest jedna, a jako 
doskonała nie może być jedno
znacznie i w pełni wyrażona 
lub opisana ludzkimi słowami i 
pojęciami. Każdy człowiek mo
że ją poznać i wyrazić na mia
rę swojej psychiki, swych wia
domości, sposobu patrzenia na 
świat. Na przykład, pasterzom 
z pól pod Betlejemem wieść o 
Chrystusie została objawiona za 
pomocą cudownych znaków, a 
dworzaninowi etiopskiej królo
wej — słowami Filipa. I pa
sterze, i dworzanin otrzymali 
Prawdę, choć zupełnie różnymi 
drogami i w różnej skali. Nie 
oznacza to bynajmniej, że jed
na z tych dróg była gorsza, a 
druga lepsza. Każda z nich by
ła najlepsza dla danego odbior
cy., W każdym stuleciu rozum 
ludzki, bez względu na aktual
ny poziom nauki, umożliwia 
znalezienie logicznego wyjaś
nienia prawd przekazanych nam 
w spadku przez ludzi, do któ
rych mamy zaufanie, przez lu
dzi, którzy sami byli „na linii 
Bożego działania” i którzy nas 
uczą tęgo samego. Ich Prawda 
pozostaje obiektywna, a zasz
czepiona ludziom podlega cu
downej przemianie — w miłość.

„13”

Ks. d r Andrzej Bar,decki, od lat 
dw udziestu członek redakcji „Tygod
nika Powszechnego”, k ierow nik  jego 
działu religijnego, jest autorem  
książki: Kościół epoki dialogu (K ra
ków 1966). Zarysow ał w  niej obraz 
tzw. aggiornamento, czyli przem ian 
w Kościele katolickim  od m om entu 
zapowiedzi zwołania soboru na po 
czątku 1959 r. do połowy 1966 r. 
Słusznie trak tu jąc  Vatica.num II ja 
ko początek odnowy i innego stylu 
życia swego Kościoła, skupił uw a
gę na uchw ałach soborowych. Dał 
dobry, praiktyczny przew odnik dla 
duszpasterzy, objaśniający w pod
ręcznikowy sposób uchwały, dek re
ty, konstytucje od strony  teologicz
nej, historycznej, a zwłaszcza pas to 
ra lne j: Ideę przewodnią, oś k ry sta - 
lizacyjną i uk ład  treści zaczerpnął 
z encykliki, P aw ła VI Ecclesiam  
suam, o drogach współczesnej m isji 
Kościoła przez dialog w ew nątrzko- 
ścielny, dialog z innym i chrześcija
nami, z innym i religiam i i w końcu 
— z ogółem ludzi dobrej woli, z ca
łym  światem .
Teraz ks. Bardecki opublikow ał II 
tom swego podręcznika pt. Przełom , 
tom  niewiele krótszy od poprzed
niego i ograniczający się do tych 
dziedzin myśli i działania kościel
nego, w których proces przem ian 
jest już dostatecznie zaaw ansow a
ny. Pom inął natom iast św iadom ie te, 
gdzie sytuacja nie w ykrystalizow a
ła się jeszcze, gdzie zm iany dopiero 
narasta ją  (np. apostolstwo świeckich, 
dialog z niechrześcijanam i, i z a te 
istami). Zaczął od teologii soboro
wej, pow rotu do źródeł biblijnych, 
nowych problem ów i nowego języ
ka, by przez M iędzynarodową K o
m isję Teologów, encyklikę Mi/ste- 
rium  fidei i spraw ę katechizm u ho
lenderskiego zatrzym ać się na credo 
Paw ła VI z 30 czerwca 1968 r., w ień
czącym tzw. rok w iary, co słusz
nie uważa się za słup  graniczny, 
zam ykający etap posoborowego fe r
m entu w teologii katolickiej. N ajdo
bitniej zaznaczył tu  papież swój ści
sły związek ze sta rą  ortodoksją.
Za najw iększą zm ianę w  dotychcza
sowej h istorii Kościoła m ożna snad
nie poczytywać reform ę liturgii 
rzym skiej, jej unarodow ienie przez 
dopuszczenie języków ojczystych. 
Najdonioślejszy przełom  dokonał się 
w samym ry tuale  mszy, którą teraz

nazywa się W ieczerzą Pańską. Roz
budowano zwłaszcza liturgię Słowa 
Bożego, dopuszczono czynny udział 
w iernych i uczyniono przyjęcie K o
m unii m anifestacją tego udziału. 
Zreform owano kalendarz liturgiczny 
i liturgię poszczególnych sak ram en
tów.
Zmiany w  struk tu rze Kościoła spro
w adzają się do kolegialności na 
szczeblu biskupim , bez naruszenia 
jednak  p rym atu  papieskiego. W yra
ziło się to w  ustanow ieniu stałej 
instytucji Synodu Biskupów, jako 
ciała doradczego i opiniodawczego, 
który, zwoływany co dwa la ta , ze
brał się obecnie po raz trzeci, 30 
w rześnia br., w  Rzymie. Obok K o
legium  K ardynalskiego i K urii 
Rzymskiej sta ł się Synod Biskupów 
trzecim  organem  najwyższego rządu 
w Kościele, rządu m onarchicznego, 
uosobionego w  papieżu. Pomnożenie 
Kolegium K ardynalskiego i re fo r
m a K urii Rzymskiej m ają uboczne 
znaczenie. W ażniejsza może być rola 
K rajow ych K onferencji Episkopatu. 
K onsultatyw ne funkcje pełnić zaczy
nają  diecezjalne rady  kapłańsk ie i 
rady  duszpasterskie. Ustrój papalno- 
episkopalny Kościoła pozostaje w  
gruncie rzeczy, mimo wszystko, n ie 
naruszony.
Chyba najbardzie j podważone przez 
ducha czasu i zagrożone w ydają się 
być w  latach posoborowych: fo rm a
cja i tradycyjny  sta tu s  kapłana, n ie 
gdyś osobny s tan  duchow ny w  fe
udalnym  porządku społecznym. Nie- 
darm o w  program ie III  Synodu B i
skupów w łaśnie ta sp raw a stanow i 
główny punkt. Paląca to bolączka 
Kościoła, z k tórej wagi najm niej so 
bie rob ią w ierni w Polsce, nas bo
wiem  ona jeszcze n ie dotyczy, u nas 
księży n ie b rak  i powodzi im  się 
na ogół dobrze, lepiej niż innym  
kategoriom  pracow ników  um ysło
wych. Sobór zajął się „dow artościo
w aniem ” urzędu biskupiego; problem  
kapłaństw a po trak tow ał schem atycz
nie i konw encjonalnie. Kryzys za
wodu kap łana w świecie współcze
snym  jakoś uszedł uwagi ojców so 
boru. Problem  w ybuchł zaraz po so
borze. Uświadomiło go sobie dobit
nie drugie sym pozjum  biskupów  eu
ropejskich w Chur (1969 r.), k tóre 
zebrało m ateria ł analizujący sy tua
cję. Kryzys najjaiskrawiej u jaw nił 
się w  kw estii celibatu. Próbowano
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radykalnie rozwiązać go w  Holandii, 
gdzie dom inująca większość w ier
nych i, ipoważna część księży ośw iad
czyła się form alnie za uchyleniem  
przym usu celibatu jako w aru n k u  k a 
płaństw a. Jednak  papież obstaje 
tw ardo przy  s ta re j p rak tyce i epi
skopat tam tejszy  uległ naciskowi 
Rzymu, ryzykując skutki raczej u - 
jem ne i łatw o dające się przew i
dzieć. P ierw szy Synod Biskupów nie 
załatw ił spraw y (kryzysu kapłaństw a, 
zobaczymy, co zaproponuje trzeci. 
Jeszcze kłopo tli wszy dla Kościoła niż 
celibat okazał się problem  regula
cji urodzeń. U stosunkow ał się doń 
po swojem u P aw eł VI w najbardzie j 
kontrow ersyjnej encyklice Humanae 
vitae  z 25 lipca 1968 r. Właśnie, 
rzecz charakterystyczna, w śród po l
skiego episkopatu znalazła ona n a j
gorętszych apologetów, zorganizow a
no w  K rakow ie zbiorową apoteozę 
encykliki. Zgodnie z tym  stanow i
skiem, odosobnionym w  świecie n a 
wet katolickim , przedstaw ia ks. B ar- 
decki encyklikę jako autentyczną 
naukę Kościoła, odpow iadającą 
wszystkim  znamionom nieomylnego, 
zwyczajnego nauczania Kościoła. O 
posłuszeństwo encyklice lepiej nie 
pytać.
Trzecią część książki pośw ięcił autor 
sytuacji ekum enizmu. Rozpoczął od 
naszkicow ania trzech etapów  ruchu 
ekumenicznego, przed k tórym  sta 
nęły trzy główne zadania: jedność 
w miłości, jedność w  działaniu i jed 
ność w wierze. Realizacja pierwszego 
jest obecnie już poważnie zaaw an
sowana. Kolej zatem  na jedność w 
działaniu, zapoczątkowaną przez od
łam  ruchu ekumenicznego zw any 
Zycie i Czyn. Jedność w miłości, 
obok jedności w działaniu, wywrze 
zapewne zbaw ienny w pływ  na trze
ci, końcowy, najtrudniejszy  i zarazem 
decydujący etap: realizow anie je d 
ności w wierze. Zostały kolejno o- 
mówione dyrek tyw y dla w ykona
nia uchw ał soborowych o ekum eniz
mie, spraw a in te r komunii, m ał
żeństw  mieszanych, dialogu teolo
gicznego i Biblii ekum enicznej. 
Przyszłość chrześcijaństw a zależy w  
części od rezu lta tu  dialogu: katolic- 
ko-anglikańskiego, kato lioko-lu te- 
rańskiego, katolicko-praw osław nego 
i dialogu ze Św iatow ą R adą Kościo
łów. A utor przyznaje, że zjednocze
nie n a  płaszczyźnie wspólnego credo 
ciągle jeszcze, w  aktualnym  stan ie 
rzeczy, w ydaje się utopią. Poszcze
gólne Kościoły, zbliżając się coraz 
bardziej do Ewangelii, będą tym  sa 
mym zbliżały się do siebie (s. 289).
W zakończeniu posługuje się autor 
sform ułow aniam i kardynała  W ojtyły

w jego studium  Osoba i czyn  (1969), 
dotyczącymi postaw y solidarności i 
sprzeciwu. I tu  znajdujem y zdania, 
stanow iące jak  gdyby kw intesencję 
obu książek Bardeckiego: Ale jak  
należy w  konkre tnych  w anm kach  
realizować je j (Ewangelii) w skaza
nia? Glos decydujący należy tu  na
w et nie do poszczególnych przed
staw icieli hierarchii, lecz do Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła. Glos ten  
w yrażają obecnie dekre ty  II soboru 
w atykańskiego, a ich najbardziej au
tory ta tyw ną  interpretacją są oficjal
ne dokum enty  S tolicy Apostolskiej, 
a zw łaszcza encykliki, oraz w ypo
w iedzi Ojca św. W  tym  rów nież sen
sie stara zasada: Roma locuta, causa 
fin ita  (R zym  powiedział, sprawa  
skończona  — przyp. cytującego) za
chow uje nadal swą aktualność  (s. 
298).
Oto żelazna, klasyczna reguła sta 
rej ortodoksji, k tó ra  w nowej, po
soborowej szacie zwie się neointe- 
gryzmem. Form uły się zmieniły, isto
ta rzeczy pozostała nienaruszona. 
N ajm niej się tem u można dziwić w 
naszych rodzim ych stosunkach ko
ścielnych, gdy tradycyjny, od dwu-
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stu la t obowiązujący model m aso
wej religijności należy do n a jb a r
dziej konserw atyw nych w  świecie 
katolickim. Pow ojenna jednolitość 
wyznaniowa jeszcze go u trw aliła. 
Odpowiada m u zawsze powszechny 
konform izm  kleru. W tych w arun 
kach przew odnik d la  osób duchow 
nych musi przestrzegać obowiązu
jących norm  praw o wierności. Nie o 
nowość, oryginalność, śm iałość m y
śli, lecz o w ierność tradycyjnem u 
duchowi kościelnem u chodzi. Zna
m ienne, że konfrontacji zasad ii p ro 
gram ów z rzeczywistością próbow ał 
autor dokonać na jednym  zaledwie, 
dalekim  odcinku ekum enicznym  (w 
rozdziale VII), zaniechał natom iast 
w pozostałych rozdziałach. Zyskał 
na tym  nastró j optymizmu, w  jak im  
książka powstała. P rzełom  dokona
ny w  stosunkach m iędzyw yznanio
wych, niewiarygodnie szybki pokój 
i pojednanie m iędzywyznaniowe zda
ją  się ów optym izm  uspraw ied li
wiać.

Czesław Lechicki
Ks. Andrzej B a r d e c k i ,  P r z e ł o m .  K o 
ś c i ó ł  e p o l c i  d i a l o g u  I I .  K raków  1971. Spo
łeczny Instytut W ydaw niczy Znak, s. 302. 
Cena w  oprawie 48 zł.

W nr 27 z br. pisma „Informa- 
tion”, wydawanego przez Świa
tową Federację Luterańską, 
którego odpowiedzialnym reda
ktorem jest Friedrich König w 
Genewie, podano, że dotychczas 
z Polski wyjechały do Niemiec 
(po podpisaniu układu między 
PRL a NRF) 1502 osoby, w tym 
tylko 136 ewangelików. Przy 
tym nazwano opuszczających 
Polskę „Aussiedler” tj. wysied
leńcami. To określenie ,,wysied
leńcy” oznacza w tym wypadku 
coś wręcz przeciwnego, niźli 
jest istotnie. Polska tych ludzi 
wcale nie wysiedla, przeciwnie 
od wielu lat powstrzymywała

*

Szanowna Redakcjo!
W czerwcowym numerze Jed- 
noty została pięknie poruszona 
sprawa przyjmowania do ro
dzin dzieci osierociałych lub po
rzuconych. W związku z tym 
chciałam zasygnalizować czytel
nikom Jednoty, których ta spra
wa zainteresowała, że ukazała 
się książeczka pt. „Dom wresz
cie własny” napisana przez An-

i-ch od wyjazdu. Oni z własnej 
woli i chęci przenoszą się do 
Niemiec, nie są więc wcale wy
siedleńcami, ale ludźmi wywę- 
dro wu j ącymi (Auswanderer);
można by ich nazwać co najwy
żej przesiedleńcami (Umsiedler), 
ale nigdy nie wysiedleńcami 
(Aussiedler). Wprawdzie są ci 
przesiedleńcy przeważnie kato
likami, ale ze względu ma pew
ną liczbę także ewangelików 
wśród nich, uważamy za po
trzebne, by dla dobrego imienia 
naszej Ojczyzny stwierdzić pu
blicznie w prasie istotny stan 
rzeczy w danym wypadku.

Ks. dr Andrzej Buzek

nę Święcicką, autorkę innej ka
pitalnej wychowawczo książecz
ki, „Osiołek Łukasza”. Obie 
książki wydały Wydawnictwa 
Lekarskie. „Dom wreszcie wła
sny” wyszedł w 1971 roku- Po
zostaję z szacunkiem i życzli
wością

Helena Więckowska 
Warszawa
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

■  Kościół metodyistyczny obchodził 
jubileusz 50-leoia swojego istnienia 
i p racy  w  naszym  kraju . Lipcowo- 
sierpniow y num er „Pielgrzym a P o l
skiego” w całości poświęcony został 
tem u  w ażnem u w ydarzeniu w b ra t
niej społeczności. W okolicznościo
wym  artykule wstępnym , zaty tu ło
w anym  „M etodyści — społeczność 
e lita rna?” — superin tenden t gene
ra lny  tego Kościoła i, redak to r n a 
czelny „P ielgrzym a” — ks. Witold 
B en ed y k t o wic z, podsum ow ując do
św iadczenia polskich m etodystów , 
pisze m.in. tak : „...Pierwsi metodyści 
byli niecierpliwi.. Nie odwlekali dzia
łalności do chwili, gdy zostaną uzna
ni jako Kościół przez państw o. Na 
długo przed zorganizowaniem  się ofi
cjalnej ekum enii podejm ow ali pew 
ne in icjatyw y ekum eniczne, czasem 
szersze i śmielsze niż te, k tó re  były 
akceptow ane później. Nie posiadają
cy s ta tu su  Kościoła ukonstytuow ali 
się jako  Kościół, ale Kościół p ie l
grzym ujący, communio viatorum , 
będący m odelem  Kościoła w II po
łowie XX wieku. Pielęgnow ali 
»świątobliwość życia w  duchu P i
sm a Świętego« w prostocie ku ltu  i 
klarow ności zw iastow ania ew ange
licznego. Odnaleźli swą identyczność 
chrześcijańską w dobrowolnie w y
branej wspólnocie. W ybór ten  nie 
raz opłacali pogardą, bojkotowaniem , 
nietolerancją, prześladow aniem , ja 
k ich  doznaw ali ze strony  swoich ro 
daków  i braci. W ysunęli wszakże 
hasła i myśli, k tóre dziś z wolna się 
realizują...”.
■  W dniach 2—29 V III br. w Białym 
D unajcu k. Zakopanego m iał m iejsce 
obóz w akacyjny dla młodzieży K o
ścioła ewangelicko-reform owanego. 
Obóz zgromadził 30 osób, w w ięk
szości z W arszawy. Uczestniczyli w 
nim  również młodzi ludzie z Kościo
ła m etodystycznego i ewangelicko- 
augsburskiego. Podczas w spólnych 
zajęć i na  wycieczkach górskich m ło
dzież uczyła się zasad chrześcijań
skiego współżycia, m iała możność le 
piej się poznać i Zbliżyć w pracy i 
wypoczynku, we wspólnych nabożeń
stw ach  i w m odlitwie.
■  W dniach 28—29 VIII br., odbył 
się w W arszawie doroczny zjazd 
ogólnopolski młodzieży Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelicznego. Głó
w nym  tem atem  zjazdu, uwidocznio
nym  w refera tach  i podczas nabo
żeństw , było now e życie i nowa 
pieśń chrześcijan. W przerw ie m ię

dzy zajęciami zjazdowymi młodzież, 
k tórej część po raz pierw szy była 
w W arszawie, zwiedzała zabytki n a 
szej stolicy. Z arejestrow ano ponad 
250 uczestników spoza W arszawy.
■  Dnia 15 V III br. odbyła się 
wycieczka na  W esterplatte p rzedsta
wicieli młodzieży Kościołów zrzeszo
nych w W ojewódzkim Oddziale PRE 
w Koszalinie. W drodze na W ester
p la tte  młodzież zatrzym ała się w  la 
sach piaśniokich, gdzie złożyła w ią 
zanki kw iatów  przed pom nikiem  
ofiar hitleryzm u. W Gdyni zapoznała 
się z historią sta tków : „B urza” i 
„Dar Pom orza”, a w  Oliwie zwie
dziła katedrę. N astępnie grupa udała 
się na  W esterplatte, gdzie w ysłucha
ła re lac ji ks. S tefana M ościpana o 
bohaterskiej załodze. Uczestnicy w y
cieczki, oddali hołd bohaterom , Skła
dając przed pom nikiem  wieniec. W 
drodze pow rotnej zwiedzano zabyt
ki Gdańska. P rzew odnikiem  był tu  
Alojzy F inkę — k ierow nik  Oddziału 
Wojewódzkiego ChSS w  Słupsku, 
k tóry  również tow arzyszył grupie w  
czasie pochodu na  W esterplatte. 
Wycieczka była dla młodzieży nie 
tylko okazją do złożenia hołdu po le
głym bohaterom , ale rów nież lekcją 
historii, k tó ra  na pew no u trw ali się 
na długo w pam ięci m łodych ludzi. 
■' „W spólnota i postęp” (Communio 
et progressio) — pod takim  ty tu łem  
została opublikowana przez W atykan 
instrukcja pastoralna poświęcona 
m asowym środkom inform acji (pra
sa, radio, film , telew izja). Tekst do
kum entu, liczący ponad 70 stron m a
szynopisu, został przygotowany przez 
Papieską Kom isję do Spraw  Środ
ków Masowej K om unikacji i za
tw ierdzony przez papieża. Instrukcja  
„W spólnota i postęp” składa się z 
trzech części. Cz. I — to  swego ro
dzaju w stęp do teologii środków m a
sowego przekazu (mass media). O b
szerniejsza II część poświęcona jest 
roli tych środków w  postępie ludz
kości, a cz. III omawia zadania rzym - 
skokatolików w  dziedzinie mass m e
diów. „Tygodnik Powszechny” (nr 
21/71) zamieścił artyku ł redaktora 
naczelnego Jerzego Turow icza na po
wyższy tem at oraz fragm enty in 
strukcji pastoralnej „Communio et 
progressio”. Naszą inform ację opie
ram y na tym  w łaśnie artykule. Oto 
jego istotny fragm ent:
„Instrukcja proponuje Kościołowi 
nową politykę w  zakresie inform acji, 
potw ierdza praw o każdego członka

Kościoła do przekazyw ania i otrzy
m yw ania inform acji, żąda stałego, 
dw ustronnego przepływ u inform acji 
m iędzy h ierarchią i w iernym i, po
stu lu je ustanow ienie na wszystkich 
szczeblach hierarchii rzeczników 
prasowych, jak  też i szybkie, do
k ładne i uczciwe inform ow anie o ży
ciu i działalności Kościoła, w ypow ia
da się praktycznie (po raz chyba 
pierwszy w  dokum encie papieskim) 
przeciw  nadużyw aniu (tak częstym 
dotychczas) pojęcia sekretu, stw ier
dzając słusznie, że odm owa rzeczo
wej inform acji powoduje ty lko sze
rzenie się pogłosek czy inform acji 
nieścisłych, niepraw dziw ych i te n 
dencyjnych, ze szkodą dla Kościo
ła ”.
■  W dw óch am erykańskich Kościo
łach w ybrane zostały w  bieżącym ro 
ku kobiety na  najwyższe stanow iska 
kościelne. P ierw sza z nich, p. M arcus 
Rohlfs z Seattle (stan W aszyngton) 
w ybrana została jednogłośnie prze
wodniczącą Am erykańskiego K on
w en tu  Baptystów , podczas konferen
cji odbytej w  M inneapolis. Je s t to 
p ią ty  w ypadek w  historii te j spo
łeczności w yboru kobiety  n a  n a j
wyższe stanowisko kościelne. Z kolei 
p. Lois H. S tair (z W aukesha, stan  
Visconsin) w ybrana została n a  s ta 
nowisko m o d e r a t o r a  Z jedno
czonego Kościoła Prezbiteriańskiego. 
Je s t ona pierw szą kobietą, w  historii 
tego Kościoła, p iastu jącą najwyższy 
urząd.

■  W Kościele ewangelickim  w  B a
denii (NRF) w  przyszłości także ko 
biety będą mogły być w ybierane na  
urząd biskupa Kościoła krajowego. 
„Pastorem , zgodnie z duchem  kon
sty tucji kościelnej, może być także 
kobieta” — głosi now y paragraf. Ks. 
Heidland, k tóry  aktualnie p iastu je  
stanowisko biskupa Kościoła (krajo
wego w Badenii, zajął pozytywne s ta 
nowisko wobec te j decyzji podkre
ślając, że wg Nowego T estam entu 
poddaństw o kobiety mężczyźnie jest 
uw arunkow ane względam i czasowo- 
biistoryeznymi i nie może być in te r 
pretow ane w  kategoriach dzieła zba
wienia.

■  Abp M ichael Ramsey, zw ierz
chnik W spólnoty Kościołów A n
glikańskich, w  tegoroczne święto 
W niebow stąpienia Pańskiego w ygło
sił okolicznościowe kazanie na  ru 
inach  kościoła p.w. św. H alvarda w 
Norwegii. A rcybiskup dał w yraz 
swej głębokiej tęsknocie za rychłym  
urzeczyw istnieniem  pełnej w spólno
ty  sakram entalnej m iędzy anglika- 
nam i i luteranam i. Podczas tego n a 
bożeństwa abp Ramsey przystąpił do
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Wieczerzy Pańskiej w spólnie' z lu 
teranam i.
■  N a lotnisku H eathrow  k. Londy
nu, czynnym od 26 lat, przystosowa
nym do przyjm ow ania w szystkich 
typów samolotów, istnieje znany o- 
środek ekum eniczny, w którym  p ra 
cują trzej duchow ni: anglikanin, m e
todysta i rzym skokatolik. Na pełnym  
etacie pracuje tylko ksiądz anglikań
ski; pracy jednak starcza dla w szy
stkich: np. ty lko  w  roku 1970 z u- 
sług lotniska skorzystało 15 m in pa
sażerów. C entrum  ekum enicznem u w 
H eathrow  patronuje „Stowarzyszenie 
K apelanów  Przemysłowego Londy
n u ”, a p raca ośrodka podlega angli
kańskiem u biskupow i Londynu. 
Działalność księży cieszy się uzna
niem  pasażerów, z których w ielu po
trzebuje pomocy duchowej, w sparcia 
lub opieki. Katolicki duchowny za j
m uje się także spraw am i związkowy
mi, innem u podlegają spraw y celne, 
a trzeci opiekuje się im igrantam i. 
Obsługa lotniska w H eathrow  sk ła
da się z 50 tys. osób.

■  W tegorocznym program ie prac 
ośrodka ekum enicznego „Agape” w  
Italii (dyrektor „Agape” — past. 
Franco Giampiccoli odwiedził w tym  
roku Polskę) znalazły się trzy za
gadnienia, k tórym  poświęcone były 
obozy studyjne. Tem atem  czerwco
wego sym pozjum  było zagadnienie 
stosunku m iędzy objawieniem  a h i
storią. Lipcowy obóz studyjny po
święcony był tem atow i „Przyszłość 
pracy w  nowoczesnym społeczeń
stw ie”. W sierpniu br. m iało miejsce 
jedenaste spotkanie przedstaw icieli 
Europy i Afryki, podczas którego 
om awiano m.in. spraw y ku ltu ry  i 
wychowania.
■  Wig inform acji rad ia w atykań 
skiego, 15 w rześnia br. został 
o tw arty  w  Jerozolim ie insty tu t e- 
kumeniczny. Jako  w spólna własność 
praw osławnych, p rotestantów  i 
rzym skokatolików będzie służył b a 
daniom  naukowym . Profesoram i in 
s ty tu tu  będą w ybitni specjaliści z 
różnych instytucji i  w ydziałów  te 
ologicznych. K ierow nictw o spoczy
w ać będzie w  rękach  24 osobowej 
Rady W ykonawczej -(po 8 p rzedsta
wicieli trzech nurtów  chrześcijań
stw a); R ada ta  będzie w  pew nym  
sensie podlegać rektorow i uniw ersy
te tu  katolickiego N otre Damę w  
Illinois (USA). K ierow nik insty tu tu  
będzie w ybierany co 3 lata. Instytut, 
którego gm ach jest n a  ukończeniu, 
będzie m iał wsjpółną kaplicę i  ... trzy  
ołtarze, dla1 każdego z  w yznań po 
jednym. Nabożeństwa Słow a odby
w ać się będą wspólnie, natom iast n a 

bożeństwa kom unijne — oddzielnie 
dla każdego z wyznań.

■  Kościół Indii Północnych, k tóry  
się niedaw no ukonstytuow ał przez 
połączenie k ilku  m ałych Społeczno
ści kościelnych, na swoim p ierw 
szym Synodzie uchw alił apel sk iero 
w any do baptystów , lu te ran  i m eto
dystów, by przyłączli się do tego Ko
ścioła. Apel skierow any jest także do 
członków i h ierarch ii Kościoła rzym 
skokatolickiego, którzy zaproszeni 
zostali do uczestnictw a w życiu no
wego Kościoła w takim  zakresie, ja 
ki jest z ich strony  możliwy.

■  Don Luce (36), A m erykanin, ko re
spondent Światowej^ Rady Kościo
łów w W ietnam ie Płd., po praw ie 
13-letniej służbie został zmuszony 
9 m aja br. do opuszczenia granic tego 
k raju . W ładze w ietnam skie n ie p ro 
longow ały m u zezwolenia na dalszy 
pobyt. Don Luce opublikow ał w  u- 
biegłym  roku  w  p rasie  am erykań
skiej inform acje o to rtu row aniu  
przeciwników politycznych reżim u 
w ietnam skiego n a  w yspie Con Som 
w  ftzw. „klatkach tygrysich”. K on
ferencja A m erykańskiej Rady Eku
m enicznej (ARE), obradująca w 
kw ietn iu  ibr. w  Albamy, potępiła de
cyzję rządu  w ietnam skiego, n a  sku 
tek  k tórej Don Luce m usiał opuścić

Z P R A S Y
Zdarzyło się to trzydzieści lat temu. 
Z obozu w Oświęcimiu uciekł w ię
zień. Nie znaleziono go. Zgodnie z 
hitlerowskim zamiłowaniem do ładu 
i porządku należało przykładnie u- 
karać tych, co pozostali. Apel trwał 
długo: dwie noce i dzień stali w ięź
niowie bloku 14A, czekając na decy
zję tych, którzy mienili się wówczas 
panami życia i śmierci. Jak zwykle 
o skazaniu decydował przypadek, z 
szeregu występowali na śmierć ci, na 
których spoczął .wzrok oprawcy. I 
oto jeden ze skazanych, choć trzy
dzieści lat temu zapadł na niego w y
rok, żyje do dziś. Odszukał go w  
Brzegu, gdzie od dwudziestu pięciu 
lat pan Gajowniczek mieszka z m ał
żonką, Krzysztof Kąkolewski. W w y
niku spotkania i rozmów powstał re
portaż „Jak pan żyje?”, zamiesz
czony w  KULTURZE z dnia 15 
sierpnia br.
Oto przebieg wypadków w  Oświę
cimiu w relacji pana Gajowniczka.
N iektórzy ss-m ani noc Spędzili z n a 
mi, bijąc. Rólsł stos nieprzytom nych. 
Zaczęła się w ybiórka. Liczyliśmy n a

ten kraj. Deklarację tę uchwalili 
przedstaw iciele 27 protestanckich i 
prawosławnych Kościołów człon
kowskich ARE. Jej tekst został od
czytany n a  forum  kongresu USA 
oraz doręczony przewodniczącem u 
am erykańskiej delegacji biorącej u- 
dział w  negocjacjach w ietnam skich 
w  Paryżu.
■  Nowoczesne am erykańskie w yda
nie Biblii — „Good News for M odern 
M an” zajęło ostatnio pierw sze m ie j
sce na krajow ej liście bestsellerów  
wyprzedzając, dzięki 25 milionom 
sprzedanych egzemplarzy, kieszon
kowe wydaw nictw o na tem at w ycho
w yw ania niem ow ląt i dzieci (autor: 
dr Spock), k tóre sprzedano w ilości 
24,1 m in egz.
■  6 lipca br. w  Nowym Jorku  zm arł 
po ciężkiej chorobie słynny muzyk, 
w okalista i trębacz, zw any „królem 
jazzu” — Luis A rm strong (71). W po
grzebie (9 VII) wzięło udział, poza 
gronem przyjaciół zm arłego i w ielo
tysięcznymi rzeszam i zwolenników 
sztuki Arm stronga, szereg w ybitnych 
m uzyków jazzowych oraz oficjalna 
delegacja Białego Domu. Podczas po
grzebu, transm itow anego przez am e
rykańską sieć telew izyjną, śpiewano 
m.in. ulubiony sp iritua l A rm stronga: 
„Gdy święci idą do nieba...” Zm arły 
był członkiem Kościoła baptystów .

kogo w ypadnie. Oko F rietsoha p a 
dło n a  mnie, .potem w skazał ręką 
i wiedziałem , że po m nie i rzeczy
wiście w ypowiedziałem  te  słow a: 
„Mam żonę i  dzieci;, żal m i ich, że 
je osierocę”.
Nagle ruch: jakiś w ięzień w ystąpił 
z szeregu przede m ną, zd ją ł czapkę 
przed Frietschem , a  on pyta, czego 
więzień chce, w ięzień odpow iada: 
„on m a żonę i dzieci, m a dla' kogo 
żyć, ja  jestem  sam otny i chcę 
um rzeć za  niego”. „Za którego ty  
chcesz iść w ięźn ia” — zapytał 
Fnietsch. „(Za tego,” — odw rócił się 
więzień. W idziałem, że pa trzy  na  
mnie. Poznałem,, że to  ojciec Kolbe. 
Jak  to  się stało, że F rie tsch  usłuchał 
w ięźnia — nigdy tej, zaigadki się n ie 
wyjaśni. Nie w ierzyłem  sofbie, że 
znów będę żył.
—Pow iedział pan  „znów”. Od tej 

chw ili — jak  p an  żyje?
—W tym  życiu czekały m nie zaraz 

straszne chwile... Przechodziłem  ty
fus.
—Czy n ie  p rzek linał pań  tego, że 

pan żył?
—O, nie. Bardziej jeszcze chciałem  

żyć, żeby n ie zm arnow ała się ofiara 
ojca Kolbego, chroniłem  siebie dw a
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гагу bardziej. W ten  sposób ratow ał 
minie d rug i raz. On mi jeszcze dodał 
siły, myślę, że już z nieba. Jak  m o
głem zaprzepaścić jego życie? On 
przeznaczył je, żebym żył z m oją 
żoną i cieszył się synam i. Do nich 
szedłem przez lasy Schw erinem  w 
czasie ew akuacji: dwanaście d n i n ie 
dano nam  jeść a.ni pić. Żywiliśmy 
się traw am i i  pokrzywam i. Były up a
ły i one były suche. Potem  w ojska 
am erykańskie przeszły przez nas. 
K azali nam  w stać i iiść. Poszedłem. 
Zapisałem  się n a  transpo rt do Polski 
i  wróciłem.
Wrócił po to, by po kilku pierwszych 
minutach rozmowy z żoną dowie
dzieć się o śmierci obydwu synów, 
dla których został uratowany. A było 
to tak:
Jak  pan  w ie — w łącza się pan i Ga- 
jowniczek — byliśm y z mężem roz
łączeni. Mąż został aresztow any, gdy 
n a  rozkaz podziemnej organizacji 
przekraczał granicę z W ęgrami, ,i w y
wieziony do Oświęcimia, ja  zostałam  
z chłopcami. Zachow anie ich d la 
przyszłości uw ażałam  za najw ażniej
sze. Starszy, Bohdan, uczeń szkoły 
średniej, zam askow anej jako zaw o
dowa, kiedy n a  .początku roku dosta
w ał now e podręczniki m atem atyki, 
tego samego wieczora rozw iązyw ał 
wszystkie zadania. N a egzaminie 
konkursowym , w ypisując jeszcze n a  
tablicy  tem at zadania, podał (rozwią
zanie. (...) Pierwszego sie rpn ia zapy
ta łam  młodszego syna: „co taka' c i
sza” ? W tedy starszy  pow iedział: 
„mamo, ja  idę do pow stan ia”. Nie 
w iedziałam , że należy. „Nie puszczę 
cię”. ,„To skoczę z balkonu”. Był jesz
cze szóstego sierpnia. Przyszedł spać, 
straszny był jego sen, tak  tw ardy. 
M yślałam : n ie  obudzę go, ale on 
obudził się oo do sekundy i poszedł. 
J a  n ie  chciałam  ruszyć się z naszego 
domu, igdzie było piekło: „tu zgińmy, 
nasi bliscy choć będą w iedzieli gdzie 
nasz grób”. M yślałam o m ężu i synu. 
Ale wyszliśmy. P unk t zborny nazna
czony był d la  w szystkich bliskich 
u siostry m ojej w  Rawie M azowiec
kiej : idila m nie ii młodszego syna', dla 
starszego, d la  męża, cokolwiek by 
było — tam  się spotkamy. Była m ała 
nadzieja, strasznie mała. I w tedy,

pierwszy zjaw ił się Bohdan, który 
kanałam i w ydostał się n a  Bemowo. 
Nie w iedziałam  nic o mężu poza 
tym , że m ożna było m u przesyłać 
paczki. W połowie stycznia pojecha
łam  do Tomaszowa Mazowieckiego 
nadać kolejną paczkę. W 'drodze za 
trzym ano pociąg (...) i osadzili nas 
w  więzieniu. Po k ilku  dniach zauw a
żyliśmy coś, w  co n ie  mogliśm y uw ie
rzyć: strażn ików  n ie  było, bram y 
były uchylone. Kiedy przyjechałam  
do Rawy, synów  nie zastałam  w  do
mu. Po k ilkunastu  m inutach 'znala
złam  ich n a  polu pod lasem : leżeli 
obok siebie, w  jednej sekundzie 
u jrzałam  lich w śród m asy zabitych. 
Uciekli z  m iasteczka i dostali się pod 
ogień, k tórym  nadciągająca arm ia 
radziecka obłożyła ten  Odcinek. 
...Rozmawiamy ciągle z żoną, jak  by
łoby, gdyby oni żyli, a  gdybym  ja  
nie żył. S tarszy syn byłby inżynie
rem , pew nie znanym , i m oje nazw is
ko byłoby znane w  całej Polsce, 
przypuszczam, że byłby konstruk to
rem  sam ochodowym  (...), a  młodszy 
syn pracow ałby w  handlu  zagranicz
nym, na  jak ie jś  placówce w  Paryżu 
czy n a  Kubie, jak ie byłoby to  proste: 
m ieszkalibyście w  W arszawie i cza
sem w spom inalibyście m nie w  ja 
kim ś parku , daw no n ie  żyjącego, 
um arłego w  niew yjaśnionych oko
licznościach, w  obozie.
...Teraz Gajowniozek w yprow adza 
nas z m ieszkania (...), gdzie p o rtre t
o. Kolbego zna jdu je się w  centrum , 
jakby  n a  ołtarzu, n a  sąsiednich 'ścia
nach po rtre ty  synów, olejne obrazy, 
najw iększy: Znalezienie M ojżesza — 
w  przestrzeń Brzegu, jakby s ta ra jąc

się usprawiedliw ić, że n ie  um ie sie
bie ukazać — prezentu je przez u lu 
bione miejsce, jakby  n ie m iał n ic  o 
sobie do powiedzenia. S tara  się pod
kreślić swoją pobożność, mówi o 
człowieku, za  którego życie — on 
żyje, i w  jego życiu jest coraz więcej 
tam tego życia, w  m iarę  jak  w zrasta  
k u lt jako m ęczennika i  prochy m ę
czenników  spalonych w  Oświęcimiu 
staną  się — przez jego prochy — 
relikwią, życie G ajow niczka s ta je  się 
kontynuacją tam tego życia, część (by
tu  o. Kolbego jest w  n im  zaklęta, 
naw et w  chwili, gdy pokazuje rene
sansowego Jerzego P iasta  z  Brzegu 
w  kam ieniu. Żyje n ie  m ając  odpo
wiedzi: co ito znaczyło, co jesit zaszy
frow ane w  jego życiu, (dlaczego nie 
u jrzy  nigdy synów, dla k tórych  zo
sta ł zachow any przy życiu. A może 
— n ie  śm iem  m u powiedzieć — nie 
szło o niego, ty lko  o upodobnienie 
swojego życia do życia Chrystusa 
i było to  pragnien ie m ęczeństw a?
A może o. Kolbe chciał odebrać 
Niemcom poczucie, że życie jest n a j
w iększą w artością i że w ładza nad 
n im  jest najw yższą w ładzą? W yrze
czenie się życia m iało im  tę  w ładzę 
odebrać?

A może — dodajmy — ojciec Kolbe 
chciał udowodnić, że życie, które 
j e s t  największą wartością dla czło
wieka, można złożyć w ofierze za 
inne życie, za życie drugiego czło
wieka, którego kochamy tak jak Sie
bie lub nieco więcej? A może ojciec 
Kolbe niejednemu udowodnił, że w  
obliczu miłości strach i nienawiść 
są bezsilne?

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
Ludwika Gołkowska — zł 50.—; Ludwik Kasiarz — zł 50.;— 
Aleksandra Peters (NRF) — zł 100.;— dr Milena Piotrowska — 
zł 100.;— Tadeusz Wiśniewski — zł 100.;— Florentyna Zielińska — 
zł 20.— D z i ę k u j e m y !

Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jedno ta można przeka
zywać na konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 153—14—920651, 
bądź też przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: Admini
stracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świerczewskiego 
76a.

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w  PRL. 
Redakuje Kolegium. Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, al. Świer
czewskiego 76a (tel. 31-23-83). Prenumerata w kraju: roczna — 48 zł, pół
roczna — 24 zł, kwartalna — 12 zł, numer pojedynczy — 4 zł. Prenumerata 
zagraniczna dwukrotnie wyższa. Konto: PKO Warszawa. VIII O.M. Nr 

153-14-920651. Do nabycia również w e wszystkich placówkach Kościoła.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Cena 4 zł
Pr**owe Zakl. Graf. RSW „Prasa”, W -wa, Al. Jerozolim skie 125/127. Nakład 1800. Obj. 2 ark. druk. Zam. 2472. U-30.

16


