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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?
O młodzieży inaczej

Od pewnego czasu tematem dominującym w rozmowach towarzyskich 
i w różnego typu spotkaniach — jest młodzież. W naszym Kościele do
minacja ta spowodowana jest zapewne niedawnym Synodem, który wiele 
miejsca temu zagadnieniu poświęcił, a także ogólnym klimatem panują
cym w kraju, klimatem, który uczulił społeczeństwo na wiele do nie
dawna zaniedbanych dziedzin naszego życia. Coraz częściej i coraz głę
biej sięga się do takich zagadnień, jak etyka społeczeństwa, moralność, 
wychowanie dzieci i młodzieży, waloryzacja ideałów itd. itd. Sprawy te 
stawia się obecnie wyraźnie jako jedne z najważniejszych obok troski 
o szybki wzrost dobrobytu materialnego społeczeństwa. Wyraźnie zauwa
ża się dwutorowość działania: naród i państwo bogate, ale nie tylko bo
gactwem materialnym. Wiadomo przecież, że etyka społeczeństwa jest 
wyrazem jego zdrowia i siły państwa w nie mniejszym — a chyba nawet 
w większym — stopniu niż jakiekolwiek inne wskaźniki.
Wśród licznych dyskusji na tzw. tematy młodzieżowe wyodrębnić się dają 
trzy grupy głosów.
Pierw sza grupa skupia tych dyskutantów , którzy poza załam yw aniem  rąk i b iblij
nym  „biada!” nic m ądrzejszego w ym yślić nie są w stanie. Charakterystyczne jest 
przy tym , że jedyny w zorzec, jaki m ają do zaproponowania m łodem u pokoleniu — 
to oni sam i, a ściślej: ich m łodość — tak różna i odm ienna w  warunkach ekono
m icznych, w procesach historycznych i społecznych — od m łodości w spółczesnej 
m łodzieży.
Do drugiej grupy dyskutantów  zaliczylibyśm y niepopraw nych krótkow idzów , znaj
dujących na zaw ołanie gorsze niż w naszym  kraju przykłady postaw św iadczących
0 am oralności, cynizm ie, rozpuście, narkomanii, bezideow ości i braku zainteresow ań  
m łodzieży. Co gorsza, w szelkie tego typu przykłady postaw y negacji, aspołeczności 
lub po prostu zaniku podstaw ow ych praw etycznych g d z i e ś  t a m  w ś w i e c i  e, 
nasi niepoprawni krótkow idze skłonni są traktować jako zjaw isko pocieszające: 
u n a s  to jeszcze nie jest tak źle, t a m  dopiero państw o i K ościół m ają ręce 
pełne roboty!
Ta grupa widać nie zdaje sobie sprawy, że jedynie c z a s  jest tu mo
mentem działającym, chwilowo, na naszą korzyść. Ale ten c z a s ,  to dla 
całego naszego społeczeństwa — bez względu na przekonania polityczne
1 przynależność do jakiejkolwiek organizacji — dar bezcenny, który trzeba 
wykorzystać do maksimum. Ten czas został nam dany, abyśmy sami mogli 
uchronić siebie od smutnych — w skali prawie masowej — doświadczeń, 
jakie przeżyć musiała Europa zachodnia. Ten czas został także dany Kościo
łowi w Polsce, całemu chrześcijaństwu, które raz jeszcze ma szansę udo
wodnić, że ideały ewangeliczne i wypływające z nich normy etyczne, że 
sam Chrystus wreszcie — jest czymś stale żywym i niezmiennym, a jedno
cześnie zmieniającym i przetwarzającym zarówno pojedynczego człowieka, 
jak i całe społeczeństwa.
W róćmy jednak jeszcze do trzeciej grupy dyskutantów. Należą do niej ludzie, k tó 
rzy bronią m łodzieży zawsze i w szędzie, skłonni w ybielać nawet to, co jest białe. 
Winę za n ienajlepszy stan rzeczy (co przyznają) ponoszą zjaw iska ogólne, niem al 
niezaw inione przez nikogo, a to: cyw ilizacja i wzrost dobrobytu. Ciągną się za n i
m i: alienacja, frustracja, stressy i w szystkie inne, tak dzisiaj m odne ...cje i ...sje. 
Stąd już tylko krok do narkotyków , pijaństwa, rozpusty.
Oczywista, że zaszeregow anie w szystkich dyskutantów  — jak każde zresztą szuflad
kow anie — do trzech grup jest dużym  uproszczeniem , tym  niem niej jest zabiegiem  
koniecznym  ze względu na szczupłość m iejsca tej rubryki. Do spraw tych będziem y  
jeszcze powracać w specjalnych artykułach, om aw iających różne elem enty tego 
z ł o ż o n e g o  z j a w i s k a ,  jakim  jest problem m łodzieży — ze specjalnym  
uw zględnieniem  pracy i w ychow ania m łodzieży w Kościele.
Zwróćmy uwagę na użyte słowa: „złożonego zjawiska”. Otóż następny 
błąd, jaki zwykle popełniamy w  rozmowach o młodzieży, to zbytnie ge
neralizowanie. Mawiamy: młodzież jest zła, dobra, nijaka, zdemoralizowa
na, wspaniała, rozpustna, bezideowa... Należałoby raczej powiedzieć: 
dobra i zła, święta i gorsząca, pełna głębi i bezideowa, tchórzliwa i dziel
na. Drugie sformułowanie jest bliższe prawdy, gdyż odzwierciedla fakt, 
że to miliony jednostek składają się na pojęcie „młodzież”, te jednostki 
tworzą tysiące grup, a między nimi przedział jest wielki, jak przepaść. 
Dla przykładu w eźm y sytuację w którym kolw iek kraju na Zachodzie. Obok band 
hippi, narkom anów, w ykolejeńców -nieszczęśn ików , ekstrem istów  żyje także m ło
dzież pełna pogody, radości, ufności i w iary w  cudowną m ożliw ość twórczą czło
w ieka. Żyje m łodzież zdobywająca rzetelną wiedzę w  nadziei, że połączenie tej 
w iedzy z m iłością do c z ł o w i e k a  pozwoli k iedyś ludziom  żyć po człow ieczem u, 
i m ądrze, dobrze kierow ać ziem ią, na której przyszło im żyć.
Na tym  sam ym  Zachodzie żyje też młodzież, która przyznaje się do Chrystusa, 
w Jego im ieniu idzie do sw ych nieszczęśliw ych braci, aby pokazać im, że m ogą  
żyć po ludzku, jeśli sw oje człow ieczeństw o potraktują równie serio, jak potrakto
wał je Stwórca. Ciekawe, że tego rodzaju grup nie im ają się ani alienacje, ani 
stressy i frustracje, że cyw ilizacja nie zastaw ia na nie sideł, nie jest powodetfi 
kryzysów  psychicznych, lecz środkiem  do bardziej skutecznego działania.
A w Polsce? Obok bandytów i gwałcicieli z Nowego Dworu, obok mor
derców stolarza i taksówkarza, obok nierobów i leni, szukających najłat
wiejszej drogi do zdobycia pieniędzy, obok gagatków topiących swe stressy 
w butelce „jabcoka” lub uciekających od „okrutnej rzeczywistości” w  
świat oparów z rozgrzanego proszku „Ixi” czy „Javoxu” — istnieją setki 
tysięcy mądrych, głęboko traktujących swoje człowieczeństwo młodych lu
dzi, którym nie jest wszystko jedno, co zrobią z życiem, które mają tylko 
jedno, i nie jesit im wszystko jedno, co dzieje się z życiem drugiego czło
wieka. Niektórzy nazwą go po prostu bliźnim.
Linia podziału na „młodzież dobrą” i „młodzież złą” przebiega dziś 
w p o p r z e k  państw, ras, stanów, klas, zawodów, środowisk, przebiega 
także w poprzek Kościoła. Warto, abyśmy o tym pamiętali i wyciągnęli 
odpowiednie wnioski do postępowania.

Okres pasyjny powinniśmy prze
żyć w skupieniu, poświęcić go na 
refleksję nad własnym życiem, nad 
znaczeniem. jakie ma dla nas 
krzyż Jezusa Chrystus,a. Pytania do 
nas samych (s. 3), (to kazanie, na
pisane przez dr Andrzeja Siemia
nowskiego z Poznania, które po
może nam w postawieniu sobie za
sadniczych pytań podczas naszych 
rekolekcj i pasyj nyeh.
Znakiem zbawienia jest krzyż. Co 
to znaczy dla współczesnego czło
wieka — być zbawionym? Na 
czym właściwie polega zbawienie? 
Ks. Bogdan Tranda pisze O zba
wieniu współcześnie, na s. 5. Ter
min — zbawienie — jes,t niezwykle 
aktualny, cała sztuka jednak pole
ga na itym, aby go osadzić w 
realiach współczesnych.
Nicky Cruz opowiada na s. 13, jak
doszło do tego, że zaczął rozumieć, 
czym jest dla niego zbawienie.
W zakończeniu cyklu pt. Predesty- 
nacja (s. 6) znajdujemy następu
jącą konkluzję: wierzący rozumie 
predestynację jako wielką szansę 
ratunku, wybawinia od tego, co 
wywołuje niepokój i trwogę: od 
grzechu, a w konsekwencji od po
tępienia.

Jak więc widać, głównym tematem 
tego zeszytu jest zbawienie, które
go treść obejmuje hebrajski ter
min ,,szalom”, pokój w najszerszym 
znaczeniu, pokój z Bogiem i pokój 
z ludźmi.
Z powodu zakończenia wojny w 
Wietnamie zamieszczamy na s. 4 
modlitwę Na pokój w Wietnamie. 
Pozatem znajdzie Czytelnik obok, 
na s. 2, Nasze zdanie o współczes
nej młodzieży, na s. 11 Refleksje 
na temat śmierci, a na s. 10 dalszy 
ciąg wprowadzenia do Starego Te
stamentu, sylwetkę ks. Karola Die- 
hla (s. 7) oraz Przegląd ekumeni
czny (s. 14). W dziale Z prasy 
omówiono artykuł o Nowej etyce 
w nowym świecie, zamieszczony 
w „Kulturze”.

NASZA OKŁADKA:
To nie jest prawda, że nie 
trzeba nam, ludziom współczes
nym, ratunku, to nie jest praw
da, że możemy zbawić się sa
mi...
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ANDRZEJ SIEMIANOWSKI

Pytania do nas samych
Piszę te słowa w połowie stycznia. Jeszcze tu 
i tam słychać śpiew kolęd, tu i tam jarzą się 
na choinkach lampki. Dogasa czar świąt Boże
go Narodzenia. W tym czasie otwieram Pismo 
św. i czytam proroctwo starca Symeona: ,,Oto 
ten przeznaczony jest na upadek i na powsta
nie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprze
ciwiać się będą. Również twą własną duszę 
przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły 
serc wielu” (Łk. 2: 34—35).
Wiemy, że ów znak, ,,któremu sprzeciwiać się 
będą”, to Chrystusowy krzyż, ,,który jest głup
stwem dla tych, którzy giną” (Paweł: I Kor. 
1:16).
I tak jest dobrze. Rozważając jakikolwiek fakt 
z historii Bożego Objawienia trzeba widzieć go 
na tle całej tej historii. Narodzenie Pana, Jego 
nauczanie, śmierć krzyżowa, zmartwychwsta
nie, zesłanie Ducha św. — każdy z tych po
szczególnych faktów może być właściwie po
jęty* przeżyty wówczas i tylko wówczas, gdy 
jest rozpatrywany i przeżywany na tle cało
ści. Tymczasem jakże często, poddając się łat
wym nastrojom, rozpatrujemy poszczególne 
zdarzenia świętej historii w izolacji od innych. 
Poddajemy się czarowi betlejemskiej nocy za
pominając, że cały jej sens związany jest z 
tym, co zdarzyło się na Golgocie; cieszymy 
się darem zmartwychwstania nie myśląc o 
tym, że jest on przede wszystkim potwierdze
niem faktu, iż cała nauka Chrystusa — wszy
stko to, co nam w niej odpowiada i jest przez 
nas chętnie akceptowane, i to, co w niej jest 
dla nas twarde i niechętnie przez nas przyj
mowane — jest przekazem samego Boga. 
Tendencja do widzenia i rozpatrywania jedno
stkowych, wyizolowanych faktów, myślowo 
wyrywanych przez nas z większych całości, 
jest jednym z objawów ludzkiej słabości. Za
gniewani na kogoś jesteśmy skłonni nie wi
dzieć w nim tego, co jest dobre. Rozpatrując 
historyczne zdarzenia nie dostrzegamy epoki, 
w której one zaszły. Czytając określone teksty, 
nierzadko wyrywamy poszczególne zdania z 
całości i, pozbawiwszy je naturalnego tła, usi
łujemy je interpretować. Kto wie, czy jedną 
z głównych przyczyn rozdarcia społeczności 
chrześcijan nie jest to, że wpatrując się w je
den punkt, w jakiś wycinek — przeoczamy ca
łość.
W okresie pasyjnym, rozpatrując tajemnicę 
Chrystusowego Krzyża, zadajemy sobie pyta
nie, dlaczego dla wieku krzyż stał się znakiem 
sprzeciwu, dlaczego krzyż jest ,,dla Żydów

wprawdzie zgorszeniem a dla pogan głupst
wem?” (Kor. 1:22). I usiłując odpowiedzieć 
sobie na to pytanie, stwierdzamy, że inni, ci, 
którzy postępują tak, jak starożytni Żydzi lub 
jak Rzymianie, diżiałają tak a tak, myślą w 
ten a w ten sposób, i — ostatecznie — wyda
jemy o nich jakiś sąd. Zajmujemy się przede 
wszystkim nimi i na nich zrzucamy całą od
powiedzialność. Dostrzegamy tylko wycinek 
złożonego zagadnienia. Tymczasem w pytaniu: 
dlaczego dziś krzyż dla wieku jest znakiem 
sprzeciwu — chodzi i o to, w jakim stopniu 
współcześni nam Żydzi i Rzymianie są właś
nie tacy jacy są, gdyż my jesteśmy tacy a ta
cy. Krótko — pytanie dotyczące ich jest py
taniem dotyczącym i nas.
Często za św. Pawłem powtarzamy: „zwiastu
jemy Chrystusa, który jest mocą Bożą a mąd
rością Bożą” (1 Kor. 1:24). Ale nie wystarczy 
automatyczne powtarzanie tych słów. Trzeba 
bowiem zapytać siebie, jak zwiastujemy Chry
stusa i dlaczego to czynimy? Być może, często 
czynimy to tylko mechanicznie, werbalnie, z 
przyzwyczajenia. Nie zadajemy sobie trudu, 
aby samemu przemyśleć i przeżyć prawdę 
krzyża. Przychodzimy w Wielki Piątek do koś
ciołów, by tylko zadość uczynić tradycja. 
Pewna, bardzo z siebie zadowolona, osoba wy
znała kiedyś, że dla niej dzień bez Komunii 
św. i dobrej kawy jest bardzo smutny. Z pew
nością owo wyznanie wzbudzi w wielu z nas 
zdziwienie, niesmak a może po prostu obu
rzenie. Ale — zapytajmy znów samych sie
bie — przeciw czemu protestujemy i czym 
się oburzamy. Może tylko i wyłącznie nieszczę
śliwym doborem słów a nie samą postawą, 
której te słowa są wyrazem. Bo sami — być 
może — i dobrą kawę, i np. miły spacer, wy
borowe towarzystwo i... naszą wiarę w Chry
stusa praktycznie (wbrew słowom) osadzamy 
na tej samej skali wartości.
Zapytajmy siebie uczciwie, czy spraw Bożych 
nie traktujemy tak, jak traktujemy to wszyst
ko, co pozwala nam rozerwać się, odpocząć, 
zapomnieć o szarzyźnie codzienności. Czy 
świątyni nie czynimy miejscem swoistego re
laksu? A jeżeli tak jest, to mlie dziwmy się, że 
dla innych w ł a ś n i e  p r z e z  n a s  nauka 
o Ukrzyżowanym jest głupstwem lub zgorsze
niem. „Albowiem z waszej winy, jak napisano, 
poganie bluźnią imieniu Bożemu” (Rzym 2:24). 
Z waszej, to znaczy naprawdę z n a s z e j .  
Słowa św. Pawła są twarde i przeraźliwie 
aktualne.
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K. I. Gałczyński, w swym pięknym utworze 
,,Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich”, 
skarżył się:

„Nie mogę. Zrozum. Jestem mały 
urzędnik w wielkim biurze świata 
a Ty byś chciał, żebym ja latał 
i wiarą mą przenosił skały.
Nie mogę. Popatrz: ta ma dzieci 
śliczna kanapa i dywanik 
i lampa z abażurem świeci 
i gwiazda malowana na nim 
gwiazdka normalna, świeci ziemsko 
a Ty byś zaraz — betlejemską!

Posadę przecież mam w tej firmie 
kłamstwa, żelaza i papieru.
Kiedy ją stracę, kto mnie iprzyjmie? 
Kto mi da jeść? Serafin? Cherub?”

Powiedzmy sobie szczerze — słowa poety są 
nam bliskie. Wołamy za nim: „Nie mogę!”. A 
czy naprawdę nie mogę? A może nie chcę? 
Nie próbuję móc. Być może on, drugi czło
wiek, którego osądzamy, naprawdę nie może. 
Ale ja? Odpowiadajmy przede wszystkim za 
siebie — a nie za innych. Spróbujmy zrobić 
wszystko, aby nasze rekolekcje pasyjne były 
rekolekcjami udanymi...

Na pokój w Wietnamie
Nareszcie,
po tylu latach bezprawia, 
gwałtów, rozlewu bratniej krwi, 
dałeś nam, Boże, nadzieję, 
że ludzie w Wietnamie, 
kraju dalekim, a bliskim  
wspólnotą ludzkiej egzystencji, 
cierpień, tęsknot, łez i śmierci, 
będą mogli żyć w pokoju, 
spoglądać w niebo bez strachu, 
lecz z radością, że świeci słońce, 
a deszcz zwilża suchą ziemię.

Do Ciebie, Boże, modlimy się 
za siostry,
za matki opłakujące synów, 
za synów bez rąk, bez nóg, 
za strzępy ludzkie — krzyk oskarżenia. 
Panie, zmiłuj się nad nami!

Modlimy się do Ciebie, Boże, 
za ludzkie serca i dusze, 
zatrute jadem nienawiści, 
za ręce przywykłe do zabijania, 
za umysły, które straciły 
sens życia i wiarę w człowieka. 
Panie, zmiłuj się nad nami!

Modlimy się do Ciebie, Boże,
za ludzi, którzy doprowadzili
do podpisania aktu pokoju,
za polityków podejmujących decyzje,
aby władzy swej używali
dla dobra i pomyślności narodów.
Ześlij nam Twój pokój, Panie!

Modlimy się i za nas, 
abyśmy wiedzieli, że mamy żyć 
zgodnie z Twoją wolą, 
a wolą Twoją jest miłość; 
abyśmy wiedzieli, że ilekroć 
sprzeciwiamy się Twej woli, 
tylekroć
godzimy w pokój bliźniego.
Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
ześlij nam Twój pokój, 
wysłuchaj nas, Panie!
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Ks. BOGDAN TRANDA

O zbawieniu współcześnie

Podczas dyskusji w pewnym gronie jeden z 
jej uczestników postaiwdł dość zasadnicze py
tanie: na czym właściwie polega zbawienie?
O zbawieniu mówi się w Kościele nieustannie, 
odmienia się to słowo przez wszystkie przy
padki, tak że w końcu, jak zwykle bywa w 
podobnych okolicznościach, umyka nam właś
ciwy sens pojęcia. Postawienie więc zasadni
czego pytania staje się rzeczą nieuniknioną, 
a odpowiedź wcale nie jest tak prosta, jak 
mogłoby się wydawać. Najpierw zapada kło
potliwe milczenie — jakże można pytać o 
sprawy tak oczywiste? — a potem przychodzi 
refleksja i okazuje się, że jeśli odpowiedź nie 
ma być stereotypowa, to trzeba na nowo ją 
przemyśleć i sformułować w sposób przeko
nujący, co wcale nie jest łatwe.
Już samo pytanie może zawierać różnorodną 
treść w zależności od tego, czego szuka pyta
jący: postawienia rozmówcy w kłopotliwej sy
tuacji, zaspokojenia ciekawości, czy ratunku i 
wyzwolenia, czyli samego właśnie zbawienia. 
Najwłaściwszą odpowiednią w niektórych przy
padkach będzie zwyczajne milczenie, zgodne 
z ewangeliczną zasadą nieponiewierania tym, 
co święte (Mat. 7:6). Kiedy indziej pytanie za
sługuje na rzeczową i wyczerpującą odpowiedź, 
choćby pytający kierował się po prostu cieka
wością. Najczęściej tak właśnie postępujemy 
w Kościele — zaspokajamy ludzką ciekawość, 
albo jeszcze gorzej — odpowiadamy na nie po
stawione pytania. Ani w pierwszym, ani tym 
bardziej w drugim przypadku nie możemy 
oczekiwać zaangażowania całej ludzkiej istoty, 
wpływu na życie, bo sprawa rozgrywa się je
dynie w powierzchownych warstwach intelek
tu, nie mobilizuje woli, przechodzi właściwie 
obok, po prostu nie obchodzi nas.
Lepszą lub gorszą odpowiedź może otrzymać 
każdy pytający, nie jest to jednak równozna
czne ze znalezieniem zbawienia. Chodzi tu bo
wiem o ratunek, a nie o pytania i odpowiedzi, 
chodzi o samo życie, a nie o pojęcia i przeko
nania. Dlatego zwyczajny analfabeta może na 
temat zbawienia wiedzieć więcej od uczonego 
filozofa. Radość i smutek, szczęście i niedolę, 
wzloty i upadki, miłość d nienawiść przeżywa 
każdy człowiek niezależnie od stopnia wy
kształcenia.
Chodzi o ratunek. To nam wyjaśnia, dlaczego 
w sytuacjach zagrożenia wzrasta liczba ludzi 
szukających wiary i Kościoła, a maleje — 
gdy wszystko układa się pomyślnie. W czasie 
wojny na podwórzach warszawskich .domów 
pojawiło się mnóstwo świętych figur i kapli
czek. Poczucie zagrożenia wywoływało potrze
bę szukania religijnej pociechy i pomocy bóst
wa. Kraje skandynawskie znane są w świecie

z religijnej obojętności, wywołanej dobroby
tem materialnym, poczuciem pewności, bra
kiem zagrożenia.
Wielu ludzi współczesnych zatraciło zrozumie
nie sensu zbawienia, a stało się to między in
nymi dlatego, że pojęcie powstawało w zupeł
nie innej epoce, gdy warunki życia całkowicie 
różniły się od dzisiejszych i ludzie na co dzień 
znali poczucie zależności d niepewności swojej 
egzystencji.
Jest rzeczą charakterystyczną, że pytanie o 
zbawienie z całą siłą narzuca się człowiekowi 
w chwilach zagrożenia, i wtedy przestaje już 
być pytaniem akademickim, nabiera cech py
tania egzystencjalnego, bo chodzi o naszą egzy
stencję, chodzi o samą możliwość życia.
Lud Starego Przymierza przez czterdzieści lat 
musiał błąkać się po pustyni, pomrzeć musieli 
wszyscy, którzy pamiętali garnki pełne mięsa 
i ustabilizowane, choć niewolnicze, życie w 
Egipcie. Dopiero nowe pokolenie, które na
uczyło się żyć z dniia na dżień manną i prze
piórkami, które w wielu trudnych sytuacjach 
nauczyło się polegać wyłącznie na Bogu Jah
we, mogło wejść do Ziemi Obiecanej. Dla nich 
Bóg nie był abstrakcją, pojęciem oderwanym 
od rzeczywistości. Wiedzieli, że wszystko, od 
samego początku, zawdzięczają Bogu Jahwe. 
„Jam jest Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli” — to jest 
podstawowe twierdzenie, rozpoczynające Deka
log. Jahwe wyzwala, On jest Zbawicielem. To 
przekonanie weszło w krew i w sposób myś
lenia Izraela. Od hymnu Mojżesza na drugim 
brzegu Morza Czerwonego: „Jahwe jest moją 
mocą i moją chlubą! Jemu zawdzięczam moje 
ocalenie” (II Mojż. 15:2), aż po Magnifikat 
Marii: „Wieilbi dusza moja Pana i rozradował 
się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim” — 
natchniony człowiek Starego Testamentu wy
sławiał Boga za zbawienie.

Ewangelia ukazuje wokół Jezusa ludzi szuka
jących u Niego pomocy, ratunku. Przychodzą 
chorzy, ślepi, głusi, chromi, przynoszą spara
liżowanych, wzywają Go do umierających. 
Janowi Chrzcicielowi, pytającemu o Mesjasza, 
Jezus każe tak właśnie odpowiedzieć: „Ślepi 
odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci 
zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są 
wskrzeszani, a ubogim Ewangelia jest zwiasto
wana. Błogosławiony, kto slię mną nie zgorszy” 
(Mat. 11:5—6). Znaczy to, że wyzwolenie od 
bólu, choroby, niedoli, opuszczenia, a także 
głodu, smutku, prześladowania — należy do 
dzieła zbawienia. Ale nie to, oczywista, jest 
całym zbawieniem. „Nie potrzebują zdrowi 
lekarza, lecz ci, co się źle mają” — słyszymy
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Jezu&a w domu celnika Mateusza. „— Nie 
przyszedłem wzywać sprawiedliwych lecz 
grzeszników” (Mat. 9:12—13). W tym jednym 
zdaniu jest właściwie powiedziane wszystko: 
chory potrzebuje lekarza, ginący — ratunku, 
grzesznik — odkupienia. Cały człowiek (po
trzebuje zbawienia.
Poczucie potrzeby zbawienia dzisiaj zmalało, 
ponieważ zwiększyło się poczucie bezpieczeń
stwa (czy słusznie, to inna sprawa) i przeko
nanie, że wszystko zawdzięczamy swoim rę
kom (dosłownie i w przenośni). W przeciwień
stwie do dawnych czasów, nie Bóg ratuje nas 
z opresji, itylko straż pożarna, pogotowie ra
tunkowe, milicja, toteż coraz rzadziej pojawia 
się egzystencjalne pytanie: co mam czynić, 
abym był zbawiony? Co najwyżej, pojawia się 
pytanie akademickie: na czym właściwie po
lega zbawienie?
Czy poczucie bezpieczeństwa jest uzasadnione? 
Czy religijna niemal wiara we wszechmoc 
nauki nie jest .przesadna? Czy na każdym kro
ku nie widzimy opłakanych skutków działal
ności człowieka? Nie lekceważmy wielkich 
sukcesów ludzkiej myśli, nie bagatelizujmy 
wspaniałych osiągnięć techniki, ale też nie

spoglądajmy z zachwytem, jak cielę na malo
wane wrota, na jedną tylko stronę zagadnie
nia. Dostrzegajmy i to, że coraz mniej jest 
ziemi uprawnej, że coraz mniej jest wód zdat
nych już nawet nie do picia, ale do kąpieli, 
powietrze coraz bardziej zatrute wyziewami 
przemysłu i spalinami samochodów, że ginie 
coraz więcej gatunków fauny i flory, że ziemi 
zagraża... człowiek.
Tak, całe stworzenie wespół wzdycha i wespół 
boleje, i to stworzenie, wraz z człowiekiem, 
oczekuje wyzwolenia iz niewoli skażenia (Rzym. 
8:21.22). Póki nie nastąpi zbawienie, poty każ
de działanie człowieka naznaczone jest pięt
nem skażenia. Cokolwiek byśmy robili, nawet 
w najlepszej intencji, to nie jest wolne od 
piętna grzechu.
To nie jest prawda, że nie trzeba nam, lu
dziom współczesnym, ratunku, to inie jest 
prawda, że możemy zbawić się sami. Jeszcze 
chyba nie było takich czasów, kiedy bardziej 
trzeba było człowiekowi zbawienia niż dzisiaj. 
Termin — zbawienie — jest niezwykle aktu
alny, cała sztuka jednak polega na tym, aby 
go osadzić w realiach współczesnych.

DLA NIETEOLOGÓW

P re d e sty n a c ja

(VI)

W serii artykułów o predestynacji staraliśmy się, nie wchodząc na te
reny filozofii i nie krępując się poglądami autorytetów teologicznych ok
resu Reformacji, przedstawić biblijny pogląd na to trudne zagadnienie. 
Cźy udało nam się dostatecznie jasno wywiązać z zadania — zechcą 
Czytelnicy ocenić. Jeśli nasuwają się jakieś wątpliwości lub pytania, pro
simy do nas napisać.
Zajmijmy się tymczasem jeszcze raz naszym tematem, który nasuwa 
szczególne trudności w kwestii odrzucenia i potępienia, co chrześcijanin 
musi jednak brać serio pod uwagę. Wierzący rozumie predestynację 
przede wszystkim jako wielką szansę ratunku, wybawienia od tego, co 
wywołuje niepokój i trwogę: od grzechu, a w konsekwencji od potępie
nia. W biblijnym pojęciu przeznaczenia nie ma nic z fatalistycznej bier
ności, lecz jest w ielki dynamizm zbawionych, którzy pragną oddać Bogu 
chwałę.

Ikonografia przedstawiaj ąca
sceny sądu i strącenia do pie
kieł, tzw. odpustowe kazno
dziejstwo dla tanich efektów 
malujące pełne grozy wizje 
płomieni piekielnych, satyra 
chętnie posługująca się sylwet
kami pociesznych diabełków — 
sprawiły, że kara wieczna na
biera w powszechnym odczuciu 
nieco groteskowych kształtów. 
Pomimo pewnych trudności, ja
kie się w związku z tym nasu
wają, chrześcijanin znający 
Pismo Święte musi z całą po
wagą odnieść się do tekstów, 
które mówią o odrzuceniu i po
tępieniu. Należą one do całości 
Objawienia i bez nich mieli
byśmy fałszywy obraz Boga i 
człowieka.

N ie j ednernu trudno pogodzić 
się jednak z obrazem Boga za
wistnego, karzącego niepra
wości ojców na synach w trze
cim i czwartym pokoleniu 
(Exod. 20:5), skwapliwie więc 
przychyla się do opinii przed
stawiającej Go jako srogiego, 
mściwego władcę, ale w prze
kazie stanotestamentowym, bo 
w Nowym Testamencie ma On 
być tylko dobrotliwym i miło
siernym Ojcem. Niezupełnie to 
się zgadza z prawdą, ponieważ 
Stary Testament doskonale zna 
miłosierdzie, żeby zacytować 
tylko zakończenie wspomnia
nego wyżej II przykazania: 
„Bóg... czyniący miłosierdzie nad 
tysiącami tych, którzy mnie 
miłują i strzegą przykazania me

go” (Exod. 20:6), i przypomnieć 
treść proroctwa Ozeasza, które 
kończy się konkluzją: „uleczę 
ich niewierność i umiłuję z 
serca, bo gniew mój odwrócił 
się od nich. Stanę się jakby 
rosą dla Izraela, tak że roz
kwitnie jak lilia i jak topola 
zapuści korzenie” (Oz. 14:5-6). 
Analogicznie można powie
dzieć, że w Ewangelii mamy 
wyraźne sceny sądu, choćby w 
przypowieści o pszenicy i ką- 
kolu: „Pośle Syn Człowieczy 
swoich aniołów i zbiorą z kró
lestwa Jego wszystkie zgorsze
nia i tych, którzy popełniają 
nieprawość, i wrzucą ich do 
pieca ognistego. Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów” 
(Mat. 13:41-42).
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Zgodnie z dialektyką barthow- 
ską trzeba powiedzieć, że Bóg 
jest i sprawiedliwy, i miłosier
ny, a człowiek jednocześnie 
grzeszny i usprawiedliwiony 
(simul iustus et peocator — 
Luter). Nie można mówić o Bo
żej dobroci i nie wspominać o 
Jego sprawiedliwym gniewie, 
bio tylko na tle surowej spra
wiedliwości uwypukla się cała 
wielkość Jego miłości.
Wizja gniewu Bożego wywołu
je niepokój a nawet trwogę. 
Czy dlatego mielibyśmy odżeg
nywać się od wszelkiej myśli 
o odrzuceniu i potępieniu? 
Skoro Objawienie o tym mówi, 
skoro sam Jezus, ucieleśnienie 
miłości, nie waha się przedsta
wić Ojca jako ogrodnika odci
nającego suche gałęzie, a siebie 
jako sądzącego w dniu osta
tecznym wszystkie pokolenia, 
to nie mamy prawa pocieszać 
się, że jakoś tam będzie, że 
sprawy w końcu dobrze się 
ułożą, bo przecież Bóg jest mi
łością. Tymczasem Bóg nie da 
się z siebie naśmiewać (Gal. 6: 
7). Chodzi bowiem o sprawy 
śmiertelnie poważne.
Granica między potępieniem a 
zbawieniem, odrzuceniem a 
wybraniem przebiega nie mię
dzy poszczególnymi ludźmi, z 
których jedni odwiecznie ska
zani są na wieczną kaźń, a 
drudzy przeznaczeni na wiecz
ną szczęśliwość. Granica prze
biega w poprzek duszy każde
go człowieka. Chrześcijanin 
musi wiedzieć, że jako grzesz
nik jest odrzucony i nie zasłu
guje na nic innego, jak tylko

na potępienie, ale przez ofiarę 
Jezusa zbawiony jest od grze
chu i kary. Pod krzyżem uś
wiadamia sobie wielkość i nie- 
wybaczalność grzechu, który 
prowadzi do śmierci sprawied
liwego, i jednocześnie łaskę da
rowaną mu w ofierze Odkupi
ciela. Właśnie dzięki niepoko
jowi, a nawet trwodze, może 
grzesznik docenić wielkość łas
ki wybrania w Jezusie Chry
stusie i zyskać pokój z Bo
giem.
Nie ten więc jest wybrany, kto 
odkrył „wody spokojne”, lecz 
ten, kogo Bóg ,,prowadzi ścież
kami sprawiedliwości dla imie
nia swego” (Ps. 23:1—3). Czło
wiek, który całkowicie zaufał 
swemu Panu, nie polega już 
na swojej własnej sprawiedli
wości, ale wszystko złożył w 
ręce Zbawiciela; dopóki trwa w 
tym stanie, może być pewny 
zbawienia. Niespokojny w su
mieniu, zatrwożony o swój los, 
gdy staje wobec łaski oczysz
czającej, może powiedzieć z ca
łą prostotą: wiem, komu za
wierzyłem (II Tym. 1:12). Pro
wadzi go Duch Boży, jest 
dzieckiem Boga, jako adopto
wany syn, i potrafi wołać: Ab- 
ba, Ojcze! Wie, że Bóg współ
działa we wszystkim ku dob
remu z tymi, którzy Go miłują 
(Rzym. 8:14.15.28). 
Predestynację, odwieczny wy
bór w Jezusie Chrystusie, ro
zumie wierzący jako jedyną, 
wielką szansę ratunku, wyba
wienia od tego, co wywołuje 
niepokój i trwogę: od grzechu. 
Chrystus wyzwolił nas, abyś

my żyli w wolności. Powołani 
do wolności, z miłością mamy 
służyć jedni drugim (Gal. 5:1. 
13).
Wybór i powołanie, jak widzi
my, są w Biblii słowami pra
wie jednoznacznymi. Przezna
czeni są powołani, a powołani 
są usprawiedliwieni i w kon
sekwencji dziedziczą chwałę 
Bożą, czyli zbawienie i życie, 
a więc wolność. Dar, który 
otrzymujemy od Boga w Jezu
sie Chrystusie, polega na uwol
nieniu od grzechu, śmierci i 
lęku, ale także na wolności 
działania, na zdolności do słu
żenia z miłością dzięki zyska
niu podobieństwa do obrazu 
Syna Bożego (Rzym. 8:29), któ
ry pojmował swoje zadanie jako 
służbę — „jestem wśród was 
jako ten, który służy” (Łuk. 
22:27).
W biblijnym pojęciu przezna
czenia nie ma nic z fatalistycz- 
nej bierności. Przeciwnie, w 
przekonaniu o odwiecznej, mi
łosiernej decyzji Boiga kryje 
się wielki dynamizm, który 
cechował reformatorów, a 
zwłaszcza Kalwina i jego śro
dowisko.
Jeżeli ktoś widzi w predesty- 
nacji źródło moralnej obojęt
ności, jakiś kwietyzm, ten nie 
ma pojęcia o tym, na czym 
polega łaska Boga, który przez 
Ducha swego daje wierzącemu 
nowe życie, nowe siły. „Ci, co 
zaufali Jahwe, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły, 
biegną bez zmęczenia, bez znu
żenia Mą” (Izaj. 40:31).

B. Tr.

K a r o l

G o t f r y d

D i e h l

Coraz częściej słyszy się dzisiaj o 
aktyw nej współpracy różnych Koś
ciołów chrześcijańskich, o zaw iera
nych porozum ieniach, uniach i po
łączeniach. Na tem at zbliżenia m ię
dzy Kościołami reform acyjnym i w 
Europie d o w ypracow aniu płaszczy
zny dla przyszłej wspólnoty koś
cielnej, czym zajm owała się konfe
rencja w  Leuenbergu, pisaliśm y w 2 
i 9 num erze ,Jednoty” z ubiegłego 
roku. Dziś chcielibyśmy p rzedsta
wić sylw etkę człowieka, który na 
początku ubiegłego w ieku wiele la t 
życia poświęcił zbliżeniu i w spól
nem u działaniu dwu Kościołów: 
ew angelicko-augsburskiego i refo r
mowanego w Polsce — sylwetkę 
ks. K arola Diehla.

Karol G otfryd Diehl urodził się 15 
kw ietnia 1765 roku w Lesznie 
W ielkopolskim. Był synem z d ru 
giego m ałżeństw a siodlarza leszneń- 
skiego, Jana H erm ana, z K rystyną 
Elżbietą Kescbner. Po ukończeniu 
gim nazjum  Je dno ty w Lesznie, 
studiował na uniw ersytetach w 
Halle i F rankfurcie  n. Odrą, pc 
czym, ordynow any na duchownego 
25 lutego 1787 r., do roku 1791 
spraw ow ał urząd pasterza zboru 
ew angelicko-reform ow anego w Poz
naniu. W lipcu 1791 roku objął 
placówkę w arszaw ską i rozw inął 
szeroką działalność duszpasterską i 
organizacyjną nie ty lko w tym  
zborze, ale w całym ówczesnym 
Kościele ewangelickim  na ziemiach
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polskich. W ielki ta len t organiza
cyjny, wiedza i niezrów nana p ra 
cowitość w ysunęły go w krótce na 
czoło działaczy kościelno-społecz- 
nych. W masie spraw , którym i się 
zajm ował, urzędowych i społecz
nych, gubi się gdizieś jego życie 
pryw atne. O m ałżeństw ie jego z 
Anną M arią Ebert (1776—1821) w ia
domo tylko tyle, że z tego związ
ku urodziło się 7 dzieci, z których 
tylko 3 córki przeżyły ojca. I to 
w łaściwie wszystko, co wiemy o 
jego pryw atnych spraw ach, pod
czas gdy lista w ykonanych przez 
niego prac społecznych, zajm ow a
nych godności i funkcji jest ogrom
na...
Już po roku pracy ks. Diehla w 
W arszawie zostaje założony nowy 
cm entarz przy ul. M łynarskiej 
(1792). W 1796 r. pastor uzyskuje z 
kasy królew skiej stałą dotację dla 
zboru, a w 1804 r. — zasiłek na 
gruntow ne odnowienie i rozbudowę 
skrom nego kościółka oraz na w y
budow anie domu parafialnego. W 
tym  sam ym  roku rozpoczyna p ro 
wadzenie lekcji religii w nowo 
założonym gim nazjum . Będąc jed 
nocześnie jednym  z jego opieku
nów — licznymi pism am i walczy w 
obronie polskiego stanu posiadania. 
Uzyskana w 1806 r. godność kró- 
lew sko-pruskiego kaznodziei n a 
dwornego pom aga znacznie w dzia
łaniu tem u zręcznem u i wpływo
wem u jałm użnikow i, który odtąd 
dociera nie tylko do możnych p a
rafian, lecz także do m onarchów, 
w yjednując dotacje na rzecz p a ra 
fii i całego Kościoła. W działaniu 
ks. K. Diehla nie mogło zbraknąć 
m iejsca na pracę społeczną. Od 
1801 r. był członkiem — założone
go w celu zwalczania nędzy i żeb
ractw a — Tow arzystwa Dobroczyn
ności, gdzie jako „opiekun przo
duj ący” przez długie la ta  rozwijał 
gorącą działalność hum anitarną. 
W śród społeczeństwa polskiego 
cieszył się ks. Diehl w yjątkow ą 
powagą i uznaniem . Nic też dziw
nego, że D ekretem  Komisji Rządzą
cej Księstw a W arszawskiego zosta
je na początku 1807 r. powołany na 
członka Izby Edukacyjnej, w k tó 
rej zasiada w raz ze Staszicem, Kop
czyńskim, Lindem. Obowiązkowoś
cią, koleżeństwem  ujm uje otocze
nie i choć, jak  w spom inają jego 
współcześni, nie był elokwentny, 
trafnością i sensownością w ystą
pień zjednyw ał sobie szacunek i 
uznanie współnadnych.
Czasy K sięstw a W arszawskiego pod 
berłem  króla saskiego, Fryderyka

Augusta, są dla Kościołów ew an
gelickich pomyślne. Zostaje upo
rządkowana organizacja kościelna 
i powołane konsystorze d ep a rta 
mentowe — w arszaw ski, kaliski, 
bydgoski, poznański, płocki a łom 
żyński. Powołany w 1807 r. na P re 
zesa Konsystorza Ew angelicko-R e
formowanego departam entu  w ar
szawskiego, bierze na siebie ks. 
Karol Diehl trudny  zarząd szkół i 
funduszów zborów ewangelickich. 
Z niestrudzoną energią zabiega u 
władz o uregulow anie praw  w łas
ności poszczególnych zborów. Nie 
zapomina też o zabezpieczeniu du 
chowych potrzeb Kościoła. Stosunki 
zadzierzgnięte z członkam i K onsy- 
storza berlińskiego w ykorzystuje z 
powodzeniem na w yjednyw anie w 
pruskich uniw ersytetach stypendiów  
dla polskich studentów  teologii. 
S tudiującym  wysyła polskie książki 
i gorąco zachęca do pracy nad  ję 
zykiem polskim na obczyźnie. Nie 
można zapominać, jak  poważną 
spraw ą było w ypracow anie polskie
go charak teru  Kościoła reform ow a
nego nie tylko ze względu na p a 
nujące stosunki polityczne, ale zw ła
szcza dlatego, iż wyznawcy w w ię
kszości pochodzili z różnych k ra 
jów Europy — Szw ajcarii, N adre
nii, F rancji czy naw et dalekiej 
Szkocji. I n iew ątpliw ą zasługą ks. 
Diehla jest fak t, że na początku 
XIX  wieku przynajm niej reform o
w any zbór w arszaw ski m iał cha
rak te r zdecydowanie polski. 
W ykorzystując swe stanowisko, 
w ierny tradycjom  Desana i jego 
tendencjom  zjednoczeniowym, dą
ży ks. K arol D iehl do stw orzenia 
wspólnego Konsystorza obu wyznań 
ewangelickich — jednej władzy 
kościelnej z uwzględnieniem  odrę
bności wyznaniowych. Na początku 
1808 r. objeżdża zbory Księstwa, 
gorąco przekonując o konieczności 
wspólnego działania. Podyktow ane 
to było koniecznością chwili — u- 
mocnieniem ewangelie yzmu pol
skiego i nadaniem  mu narodowego 
charakteru . Opinie seniorów po
szczególnych departam entów  są 
niem al jednobrzm iące: „...chwaleb
ny projekt... z radością i na jlep 
szym przekonaniem  popieramy... 
żeby jak  najprędzej przyszedł do 
skutku dla wspólnego dobra...”. N ie
stety — niezdecydowanie m in istra 
Łuszczewskiego oraz sprzeciw  W ar
szawskiego Konsystorza Ew angelic
ko-Augsburskiego — sta ją  na p rze
szkodzie w realizacji tych zam ie
rzeń. Nie wiemy, co spowodowało 
negatyw ną odpowiedź tego osta t

niego i co kryje się za ostrymi 1 
nie uzasadnionym i (co w ykazywał 
w swej replice ks. Diehl) sform u
łowaniam i: „... zgromadzenie ew an
gelickie augsburskiego w yznania w 
W arszawie, z daw nego .przekona
ne doświadczenia, że zachw ianie 
jego spokojnośei zawsze w tenczas 
zaczęło się, kiedy złączenie jakie z 
kościołem szwajcarskiego w yznania 
miało być uskutecznione — oba
wia się, żeby takow e złączenie się 
przez Konsystorz G eneralny rychlej 
lub później do sm utniejszego tylko 
mogło prowadzić rozłączenia. ... Nie 
może być przeświadczonem, żeby 
złączone siły dla u trzym ania do
brego porządku w kościołach swo
ich potrzebne były”.
Może zaważyły tu  spraw y narodo
wościowe, może osobiste am bicje, 
może obaw a przed silną indyw idu
alnością p ro jek tan ta , a może — 
wreszcie — niechęć do pasterza 
parafii, k tóra od k ilku  la t docho
dziła swych praw  do części sta re
go, wspólnego cm entarza przy ul. 
Mylnej. Mimo w ięc jeszcze jednego 
wspólnego poparcia pozostałych 
konsyistorzy departam entow ych, sy
gnowanego w  Kaliszu 4 lutego 
1810 r. — spraw a zawisła w po
w ietrzu, a niewiele późniejsze w y
darzenia, związane z upadkiem  
Napoleona i zwycięstwem Rosji, 
też jej nie przyśpieszyły.
W tym  samym roku ks. K arol D iehl 
został w ybrany seniorem  general
nym wszystkich Kościołów refo r
mowanych w Księstwie, jednocze
śnie otaczając opieką zbory refo r
m ow ane zaboru austriackiego i 
przyjm ując pełnom ocnictwo w szy
stkich niem al zborów augsburskich 
do działania zjednoczeniowego.
W naw ale prac kościelnych i spo
łecznych znalazło się miejsce na 
działalność polityczną. W 1809 r. 
został ks. Diehl deputowanym  4 
cyrkułu warszawskiego do sejmu. 
Na sejm ie w 1811 r. w yróżnianego  
k ilkakrotnie różnymi funkcjam i i 
w ybrano członkiem Komisji P ra 
w odaw stw a Cywilnego. W dyspu
tach sejmowych, a także piórem , 
gorąco bronił napoleońskiego ko 
deksu cywilnego, podkreślając jego 
znaczenie w zrów naniu praw  poli
tycznych dla wszystkich obywateli, 
bez względu na stan  i wyznanie. 
W dniach klęski Napoleona w ydał 
drukiem  odezwę „Do duchow ień
stwa ewangelickiego w Polsce”, 
wzywając je do poparcia spraw y 
polskiej, a wszystkich ewangelików 
— do ofiar na rzecz wolności naro 
du. Nawiązał też korespondencję ze
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zborami litewskim i, zachęcając je 
do wspólnej akcji. Mimo osobistego 
zagrożenia dw ukrotnie odrzuca 
propozycję objęcia stanow iska kaz
nodziei nadwornego w  Berlinie i w 
poczuciu odpowiedzialności za losy 
Kościoła zostaje w W arszawie, za
biegając o zabezpieczenie bytu  du
chownych.

W 1815 r. został ks. Diehl człon
kiem Tow arzystwa Przyjaciół N a
uk. W tym samym roku powołano 
go do dalszej współpracy we w ła
dzach oświatowych K rólestw a Pol
skiego w uznaniu gorliwości, z jaką 
dotąd spełniał bezinteresow nie licz
ne i trudne obowiązki. Jego m e
m oriał zaważył decydująco na u- 
tw orzeniu faku lte tu  teologii ew an
gelickiej w Uniw ersytecie W ar
szawskim, w 1818 r.

I znów wytężona praca... Nie za
pomina, oczywiście, proboszcz o 
swojej parafii, k tórą już trzeci 
dziesiątek la t kieruje. Energiczny i 
władczy adm inistra tor nie może i 
nie potrafi poprzestaw ać tylko na 
w ykonyw aniu funkcji kaznodziei, 
jak  tego dom agała się O rdynacja 
kościelna z roku 1776 i 1777. Od 
wielu już la t (od 1800 r.) kolegium 
kościelne praktycznie nie istnieje, a 
pastor Diehl w poczuciu odpowie
dzialności, z poświęceniem i um i
łowaniem  zajm uje się wszystkimi 
spraw am i podległej mu prafii, k tó 
ra  jem u zawdzięcza uzyskanie do
statecznych środków m aterialnych 
do dalszej egzystencji. W latach 
1818—20 zostaje zbudow ana nowa 
plebania, a w kościele zainstalo
wane nowe organy. S tare „organki” 
przekazano zborowi krakow skiem u. 
W 1823 r. ks. D iehl uzyskuje daro
wiznę posesji pod budowę nowego 
kościoła — „Działyńskie”, z p ięk
nym  pałacem  (dotychczasową sie
dzibę rozwiązanej loży masońskiej). 
Z jego inicjatyw y pow staje biblio
teka parafialna, założona p ierw ot
nie jako biblioteka teologiczna dla 
duchownych. W pracy duchowej 
pomaga m u od 1822 r. ad iunk t — 
ks. Ja n  Mozes.

Widząc w ks. Diehlu swego przy
wódcę duchowego, Jednota M ało
polska obiera go w 1822 r. swym 
seniorem. Pozostaje on też senio
rem  swej rodzimej Jednoty W iel
kopolskiej, k tóra darzy go pełnym  
zaufaniem  i k tórej spraw am i za
rządza do końca życia. W uznaniu 
w ielkich zasług dla k ra ju  ks. K. 
Diehl otrzym uje w  roku następ 
nym szlachectwo z herbem  „Pie
cza”.

Oczywiście, nie przestaje być w ier
ny idei połączenia Kościołów ew an
gelickich. Po śmierci A leksandra I, 
k tórą uczcił „Kazaniem  na obchód 
żałobny...” (wydanym drukiem ), u- 
żył wpływów S tefana G rabow skie
go, pełnomocnego m in istra  polskie
go w Petersburgu, aby uzyskać 
zgodę cara M ikołaja na przedsta
wiony przez siebie i S. B. Lindego, 
a zaaprobow any wreszcie w Radzie 
Stanu, p ro jek t utw orzenia Konsys- 
to rza Generalnego obu wyznań. 
Tak długo w ypracow yw ana idea za
częła przybierać realne kształty. 
Jeszcze dwa la ta  m usiał ks. Diehl 
czekać na owoc swych w ielolet
nich zabiegów. Wreszcie, w dniu 2 
lipca 1828 r., Konsystorz G eneralny 
obu wyznań, z dwoma prezesam i — 
ks. Karolem  Diehlem i Sam uelem  
Bogumiłem Dindem — został zain
stalow any.
Na nowym stanow isku nie zapomi
na ks. Diiehl o spraw ach swego zbo
ru. Już w roku następnym  obronił 
plac i pałac Działyńskich przed 
zajęciem, m otyw ując to projektem  
budowy nowego kościoła i założe
niem szkoły dla dziewcząt. W tro s
ce o zabezpieczenie m aterialne w y
jednuje ze S karbu P aństw a stałą 
zapomogę, w wysokości 100.000 zł 
rocznie, na  potrzeby Kościołów e- 
wangelickich. Nie mogąc podołać 
pracy parafia lnej i tak  rozlicznym 
i odpowiedzialnym funkcjom , w ystę
puje do zboru i Konsystorza o 
przydzielenie mu drugiego pomocni
ka. Zostaje nim  w  1828 r., obokks.
J. Mozesa, przybyły z K rakow a 
zięć ks. Diehla — ks. Ludw ik Tei- 
chm ann. Gn też będzie następcą

swego wielkiego teścia, nie zawsze 
jednak mogąc podołać wszystkim  
obowiązkom, k tóre dla tam tego nie 
stanowiły problem u.
Niie wiemy, jaka była przyczyna 
nagłego w yjazdu ks. K arola Diehla 
do Poznania po w ybuchu P ow sta
nia Listopadowego. Być może po
wodem było zaangażowanie w 
spraw y narodu, którem u pozostał 
wierny, którem u tyle la t pracy po
święcił. W yjechał zabierając akta 
i rachunki zboru warszawskiego, 
które znajdow ały się pod jego w y
łączną opieką, a których brak  przy
czynił wiele kłopotów jego n astę
pcom. W Poznaniu zm arł nagle 18 
kw ietnia 1831 r. i pochowany zos
ta ł na cm entarzu w Orzeszkowie.

Ksiądz K arol Diehl należał bez- 
przecznie do najw ybitniejszych je d 
nostek swej epoki. W ielkie też były 
jego zasługi dla polskiego Kościoła 
ewangelickiego. Niestety, tak  długo 
i mozolnie w ypracow yw ane dzieło 
— Konsystorz G eneralny obu w yz
nań ew angelickich — zaczęło chy
lić się do upadku, gdy zabrakło  w y
bitnego twórcy. W prawdzie Kbnsy- 
storz został rozw iązany dopiero w 
lutym  1849 roku, ale już w  1835 r. 
rozpoczęła się akcja m ająca na ce
lu jego rozbicie. Pobudki, jakie po
wodowały ks. Diehlem, zostały 
szybko dostrzeżone przez rosyjskie
go zaborcę jako zagrożenie spoko
ju państwa. Nie mógł się ostać 
twór, w  którym  widziano siłę poli
tyczną i ostoję polskości. Odtąd u- 
padek Generalnego Konsystorza 
był już tylko kw estią czasu...

Opr. ks. Jerzy Stahl

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
Emil Folwarczny — zł 52; Aniceta Rudzika — zł 50; Wiktor 
Voit — zł 50; Alfreda Kamińska — zł 70; Helena Pruss — zł 50; 
Ewelina Michałowska — zł 50; Jan Matula — zł 40; N.N. — 
zł 52; Milan Żalisz — zł 52; OO Dominikanie Krakowscy — 
zł 800; ks. Franciszek Madeja — zł 50; N.N. — zł 400; dr Sabina 
Szczęsna — zł 50; Nina Fajans — zł 50; Ludwika Gołkowiska — 
zł 40; Lidia Mundił — zł 50; Wanda Rochacka — zł 50. D z i ę 
k u j e m y !

Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa VIII Oddział Miejski, nr 153- 
-14-920651, bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 
00—145 Warszawa.
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O B I B L I I

Pismo Święte
Odcinek 3 Katechizmu Holenderskiego

Czy rozbrzm iew ające w Izraelu 
słowo ulotniło się bezpowrotnie? 
Po większej części tak. Coś z niego, 
samo jądro, w ykrystalizow ało się 
jednak w  pismach. Słowo zostało 
spisane. Mamy więc w śród nas coś 
aż tak  świętego. Boże objawienie 
z pustymi stoi na naszej półce z 
książkami. Słowo Boże przekazane 
nam.

Kiedy inastąpiło owo spisywanie 
słowa? M niej w ięcej od czasów 
DaWida (1000 przed Chr.), a po
tem  w  okresie całej historii Izraela. 
S tary T estam ent stanow i zbiór 
pism, nad którym i pracowano przez 
tysiąc la t. Poszczególne księgi też 
często nie były inapisane za jednym  
razem. N iektóre pow staw ały powoli 
jak katedry, k tóre wznoszono przez 
wieki. Przykładem  tego jest Księga 
W yjścia: bez zróżnicowania za
mieszczono w  miej przepisy praw a 
powstałe przed Dawidem i po ok
resie niewoli. Jest to  księga praw a 
rosnąca razem  z rozw ijającym  się 
narodem. Również Księga Psalmów 
jest takim  zbiorem  narastającym  
równolegle do procesów rozwojo
wych marodu. Między najstarszym  
i 'najm łodszym psalm em  zachodzi 
różnica ośm iuset la t. S tary  Testa
m ent odzw ierciedla całą długą 
egzystencję narodu. Można by rzecz 
porównać ze zbiorem  pism  zaw ie
rających wszystko, co zostało kie
dykolwiek inapisane w  języku ja 
kiegoś narodu (dla nas byłaby ito 
książka zaw ierająca „K azania Świę
tokrzyskie” obok tekstów  Reja, 
M ickiewicza i Baczyńskiego). Róż
nica polega ina tym , iż literatu ra 
Izraela zdecydowanie jest zorien
tow ana w  k ierunku jego w ielkiej 
siły napędow ej, k tó rą stanowi 
zbawcze zainteresow anie Boga n a
rodem i światem. Z tego powodu 
S tary Testam ent odznacza się w ięk
szą jednością (...)

GATUNEK LITERACKI 
(W jakim sensie należy opowiada

nia pojmować dosłownie?)

Po tym , co powiedziano wyżej — a 
co do  zrozum ienia Pism a św ko
nieczne nie jest — rozpatrzm y głę
biej pew ną rzeczywistość o znacze
niu bardziej bezpośrednim  dla do

brego zrozum ienia P ism a św., a 
mianowicie fakt, że w  S tarym  Te
stamencie w ystępuje w iele gatun
ków literackich. Nad tym  zagadnie
niem zatrzym am y się nieco dłużej. 
Przez gatunek literacki rozum iem y 
sposób posługiwania się językiem. 
Język p raw a czy arch itek tu ry  jest 
inny niż język utw oru  poetyckiego. 
W jednym  przypadku idzie o to, 
by aoś dokładnie opisać, w  drugim  
chodzi o pew ien apel, odezwę. Po
wieść stanow i inny gatunek lite
racki niż relacja. W pierw szym  
przypadku m am y do czynienia z 
opowiadaniem przedstaw iającym  
praw dę o życiu, ukazującym  ludzi 
takimi, jakim i oni są, choć opisy
wane w ydarzenia nigdy n ie miały 
miejsca. W w ypadku drugim  cho- 
dżi o precyzyjne zestaw ienie i pod
sum owanie faktów , jakie się w y
darzyły w  rzeczywistości, i to n ie
zależnie od tego, czy człowiek w y
raża się w  nich w  sposób przeko
nujący, czy też nie.

W życiu codziennym sam i posługu
jemy się różnymi gatunkam i lite 
rackimi, często o tym  n ie wiedząc. 
Ten, kto był św iadkiem  nieszczę
ścia, w  którym  straciło  życie  dziec
ko, opowie o  jednym  i tym  samym 
w ydarzeniu inaczej policji, inaczej 
rodzicom, k tórych m usi o tym  po
wiadomić, a jeszcze inaczej swej 
w łasnej żonie. M amy 'tu do czy
nienia z trzem a rodzajam i wypo
wiedzi i za każdym  razem  rzeczy 
zrelacjonowane zostają w  różny 
sposób, jedne spraw y zostają 
opuszczone, inne uwypuklone. Róż
ni ludzie m ają  też upodobanie w 
różnych gatunkach literackich. 
Opowiadania jednego przypom ina
ją sw ą zwięzłością i bezbarw noś
cią raporty  policyjne, inny używa 
określonych przejaskraw ień, ażeby 
w ten  sposób w prow adzić w  opo
w iadanie coś z życia, związać je z 
sytuacją, w  jakiej w ydarzenia m ia
ły miejsce. Nie znając ludzi, 
można popełnić pomyłkę. W 
pierwszym w ypadku może nam  się 
wydawać, że opow iadający nie jest 
zainteresow any tym, co relacjonu
je, w drugim  powiemy, iż osoba 
relacjonująca kłamie. A tym cza
sem chodzi po prostu  o w ybór ga
tunku literackiego.

Wszystko, cokolwiek się mówi i p i
sze, osądzać należy biorąc pod 
uwagę dany gatunek literacki. W 
przeciwnym  w ypadku dochodzi do 
nieporozumień. G atunki literackie 
mogą się różnić w  zależności od 
rodziny, grupy społecznej czy n a 
w et okolicy. Nawet w naszej m a
łej ojczyźnie (Holandii — przyp. 
tłum acza) drobne słówko „tak” nie 
wszędzie oznacza to samo. W jed 
nej okolicy znaczy ono: „tak, ro
zum iem ; no, zobaczymy”. Każdy o 
tym wie, ludzie rozum ieją się w za
jemnie. W innych stronach „ tak” 
oznacza: „tak, owszem, zrobi się”. 
Jeżeli w ięc ktoś liczył będzie na 
„tak” w  znaczeniu ostatnim , a 
otrzym a w  odpowiedzi pierwsze, 
zrodzi się nieporozumienie. Czło
wiek będzie darem nie czekał na 
spotkanie, które uważał za um ó
wione.
Różne gatunki literackie związane 
są rbakże z epoką. Jedno słowo n a 
szych czasów może w  sobie kryć ła 
dunek duchowy te j samej miary, 
co piękne i długie zdanie sprzed 
lat trzydziestu. Gdy nie zdajem y 
sobie z tego spraw y, nie możemy 
też zrozumieć, jakie są intencje 
tych, co do nas mówią.
W zrozum ieniu Starego Testam entu 
rzeczywiście zachodziły nieporozu
mienia. Skoro tak  m ałe odległości 
w przestrzeni i w czasie, jak  trzy 
sta kilomeibrów i trzydzieści lat, 
już powodują krótkie spięcia w 
sposobach porozum iew ania się, ileż 
możliwości opacznego pojm owania 
powoduje dystans między Starym  
Testam entem  a nami. Inna strona 
św iata i dwa do trzech tysięcy lat 
w stecz!
Nieporozumienia zdarzały się w h i
storiografii. Ludzie skłonni byli ro
zumieć opowiadanie na sposób im 
współczesny, w sensie mniej lub 
więcej dosłownej relacji. Ale nie 
zawsze takie jest znaczenie gatun
ku biblijnego. Opis stworzenia, na 
przykład, ze swymi sześciu dniami, 
jest utw orem  poetyckim . Opis ten 
ma w yrażać prawdę, że wszystko 
pochodzi z ręk i Bożej. Forma, w 
jakiej to czyni, jest olśniewającym  
wynalazkiem , nie m a nic w spólne
go z suchym sprawozdaniem . W ie
dział coś już o tym  w X III w. 
m in . św. Tomasz.
Dopiero niedaw no uświadomiono 
sobie, iż opow iadania o Adamie i 
Ewie nie należy pojmować jako ra 
portu. Tu chodzi, jak  już powie
dzieliśmy, o człowieka. Dawniej 
też wiedziano o tym. Ale z braku 
innych źródeł za historyczne uwa-

10



żano także im iona i szczegóły. Od
nosi się ta  do Księgi Rodzaju, po
cząwszy od rozdziału 2 do 11.
W rozdziale dw unastym  pow raca
my znów do historii. Dokonuje się 
to jednak w ten sposób, w jaki h i
storię rozum iał naród iz rae lsk i: 
chodziło o wydobycie i podkreśle
nie wielkich, zasadniczych zrębów 
wydarzeń. Na czym one polegają, 
powiedzieliśmy jiuż w yżej: funda
m entalne w ydarzenia, to stwórcze 
przym ierze Boże, ludzkie w iaro- 
łomstwo, napraw ianie stanu rzeczy 
przez Boga. Izrael przeżył to wszy
stko w toku swej historii. W yda
rzenia te szły w parze z w ielkim i 
w ew nętrznym i dośw iadczeniam i, 
podobnie jak  każdy doniosły fakt 
w ludzkim  życiu. Doświadczenia i 
przeżycia są częścią faktów. Każde 
w ydarzenie jest jak  góra lodowa 
na morzu: jedna dziesiąta w ystaje 
ponad zwierciadło wody, dziewięć 
dziesiątych kry je się pod spodem. 
Doświadczenie w ew nętrzne stanow i 
większą część zdarzenia. G rupka 
uciskanych i ściganych nomadów 
uchodzi suchą stopą przez morze, 
wysuszoną przez w iatry  odnogą 
Morza Czerwonego. O potężnym 
tym doświadczeniu nie przestaw ał 
opowiadać cały naród. Nie znano 
jednak wówczas takiego psycholo
gicznego opisu przeżycia w ew nętrz
nego, jaki zna powieść współczesna. 
Ten gatunek literacki nie istniał.
W jaki więc sposób możliwe jest 
przekazanie owych dziewięciu dzie
siątych góry lodowej, w yrażenie 
przeświadczenia, że Jahw e pośpie
szył z pomocą? Orwo n iezatarte 
przeżycie zam knięto w słowach, 
tworząc w ielką opowieść. To był 
najbardziej rozpowszechniony w ów 
czas i najw łaściw szy gatunek lite
racki. Zew nętrzne fakty w yolbrzy
miono, by oddać spraw iedliw ość 
wielkości przeżytego doświadczenia. 
Pow stały w ten sposób nieśm iertel
nie piękne opowieści, k tóre w łaś
nie dzięki tej przesadzie lepiej od
tw arzają i uobecniają zdarzenia h i
storyczne niż mogłaby to zrobić 
czysta dokum entacja.
I tak  np. w  Księdze W yjścia 17:8— 
—13 opisana jest bitwa, jaką n a 
ród stoczył z Am alekitam i. M oj
żesz stał na górze z w yciągnięty
mi ram ionam i. Kiedy opuszczał 
ręce — Izrael cofał się, gdy je pod
nosił — Izrael zyskiwał przewagę. 
Pod wieczór Mojżesz był tak  zmę
czony, że opadające ram iona za
częło podtrzym ywać dwu mężów. 
Jak  tra fn ie  jest tu  oddana sy tua
cja: ustanowiony przez Jahw e

wódz podtrzym yw ał ich w walce. 
Całe w ew nętrzne i zew nętrzne do
świadczenie zaw arte jest w ob ra
zie męża z rozpostartym i ram iona
mi.
Otóż Stary Testam ent zaw iera całe 
m nóstwo takich wspaniałych po
mysłów. W idzieliśmy, iż nad pow
staw aniem  ksiąg pracowano przez 
długie stulecia. Dzięki tem u pro
cesowi liczne pomysłowe opisy zna
lazły się obok siebie. I tak, czyta
m y  w opow iadaniu o przejściu 
przez Morze Czerwone, jak  w iatr 
wschodni osuszył odnogę m orską 
(Wyjścia 14:21): m am y tu do czy
nienia z ingerencją Bożą przez zna
ne zjawisko przyrody. Późniejsi 
poeci — psalm iści i narratorzy  — 
wynaleźli jednak inny  sposób dla 
oddania tego samego doświadcze
nia : z lewej i praw ej strony sta 
nęły m urem  wody. I to opowiada
nie przyjęło się i umieszczono je 
tuż za poprzednią w ersją  (Wyjścia 
14:22). To powtórzenie w większym

R E F L E K S J E

Znam pewnego chłopca, który 
mając 7 lat, w dniu 1 listopa
da przyszedł po powrocie z 
cmentarza do matki i zapytał: 
„Mamusiu, powiedz mi, jakie 
kwiatki chciałabyś, żebym ci 
przynosił na twój grób?”. 
Matka leżała przeziębiona w 
łóżku i to pytanie cokolwiek ją 
zaskoczyło, ale malec wcale nie 
przewidywał jej rychłego zgo
nu, tylko po prostu chciał się 
dowiedzieć na przyszłość. 
Słyszał wielokrotnie, że ludzie 
umierają, że nikt nie żyje wie
cznie, więc podszedł do prob
lemu śmierci jako do czegoś 
zupełnie oczywistego, co jest 
nieuniknione. To dziecko, 
zresztą niezwykle uczuciowe, 
zadało swoje pytanie w sposób 
całkowicie naturalny i wzru
szająco szczery, pełne troski o 
tę, którą bardzo kochało. 
Opowiadano mi o rodzicach, 
którzy w obecności swej có
reczki nie pozwalali poruszać 
tematu śmierci, traktując go 
jak coś nieprzyzwoitego. Czy 
postępowali słusznie? Jakże

stopniu sprawia, że ta  historia 
ocalenia ludu s ta je  się praw zorem  
ocalenia w ogóle.
Zdumiewać nas może swoboda, z 
jaką dokonywano takiej rozbudo
wy. Ale działo się to  w  obrębie 
gatunku literackiego, który nie 
jest naszym. Swoboda ta  pozostaje 
w związku z głębokim  poczuciem 
jedności dziejów. Ludzie byli głę
boko przeświadczeni, że w  przesz
łości działał ten sam Bóg, który 
działa i teraz. Uważali zatem, że 
można daw ne opowiadania wzbo
gacać opisem okoliczności znanych 
z w łasnego życia. I tak , odstępstw o 
od Boga na pustyni przedstaw iono 
jako „taniec wokół złotego cielca”. 
Pisarz z okresu królestw a znał tę  
w łaśnie form ę odstępstw a — ku lt 
cielca. Inaczej nie um iał i nie 
mógł w yjaśnić swoim czytelnikom, 
o co chodziło. A postępując tak, 
stworzył symbol odstępstw a ak tu 
alny po dziś dzień.
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można w taki sposób chronić 
dziecko przed tym, co jest nie
uniknione, i co wskutek takiej 
postawy może kiedyś wywołać 
u niego prawdziwy szok! Czy 
nie należy raczej, przygotowu
jąc dziecko do życia, jak naj
wcześniej oswajać je z myślą, 
że życie ma swój kres? Oczy
wiście nie zabieramy małego 
dziecka na pogrzeb, ani nie 
wprowadzamy go do pokoju, 
w którym znajduje się zmarły. 
Ten widok mógłby wywołać 
wrażenie grozy i nieobliczalne 
skutki na przyszłość. Starsze 
dziecko, powiedzmy 10-letnie, 
wychowane w świadomości, że 
ciało złożone w trumnie już 
nie cierpi, i że to tylko proch 
wraca do ziemi, a nie cały 
człowiek — będzie przeżywało 
pogrzeb inaczej. Nie uwolni to 
go wprawdzie od bólu, jaki 
wywołuje rozłąka z kimś bli
skim, ale pozwoli patrzeć bez 
trwogi w cudzy grób.
„Młody może, stary musi” — 
powiedziała kiedyś pewna sta
ruszka, dodając ze smutkiem:

Nikt nie jest sam
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„A przecież nikt nie chce 
umierać, każdy boi się śmier
ci!”. Te jej słowa przypomina
ły mi się w trakcie czytania 
„Jeźdźców” J. Kessela:
„A czego się tak bałeś — za
pytał stary. — Śmierci — od
powiedział kowal. — Nie
potrzebnie — łagodnie rzekł 
starzec. — Łatwo tak mówić — 
kowal odpowiedział gwałto
wnie, ale grzecznie — łatwo, 
gdy się jest tak blisko śmierci 
jak ty, dziadku. — Nie tak bli
sko, jak ty, mój synu — od
powiedział starzec — ponieważ 
ty się jej boisz (...) Śmierć 
ludzka jest w tym lęku i tylko 
w nim!”.
Wydaje mi się, że w tych 
słowach kryje się dużo praw
dy. Nie sama śmierć, zwykła, 
nieunikniona kolej losu, ale 
nieustanny lęk przed nią jest 
rzeczą najstraszniejszą! Ludzie 
na ogół nie poruszają tego te
matu, starają się o tym nie 
myśleć.
„Śmierć jest zawsze wstąpie
niem w otchłań i ciemność, na 
równi dla niewierzących, jak i 
dla wierzących, bo wszyscy je
steśmy ludźmi i we wszystkich 
jest niewytłumaczalny lęk pro
chu wracającego do ziemi. 
Różnica jest tylko ta, że w 
wierzących tli się nadzieja, iż 
to, co w człowieku stanowi o 
osobowym istnieniu, natrafi w 
owej otchłani i ciemności na 
ramiona Ojca, który jest” — 
czytam w „Poczcie Ojca Mala- 
chiasza”, w bardzo interesują
cej książce Tadeusza Żychie- 
wicza.
Ktoś powiedział do mnie: 
„— Skoro i tak mam umrzeć, to 
po co w ogóle żyję?”. Inny do
rzucił: „— Boję się nieoczeki
wanej śmierci, nie chciałbym 
umrzeć nagle, tak bez przygo
towania!”.
Przede mną na biurku stoi róża, 
wyjątkowo piękna, o aksamit
nych płatkach. Przypomina mi 
kwiaty, które stały na stoliku

przy moim łóżku w szpitalu, 
w parę dni po operacji, po któ
rej obawiano się, że już się nie 
obudzę. W takim momencie 
odkrywa się piękno świata nie
jako po raz drugi. Nigdy nie 
zapomnę ani woni, ani piękna 
tych róż, dotykanych deli
katnie słabą jeszcze wtedy dło
nią! Odwiedzili mnie przyja
ciele: było lato, wrócili z ur
lopu; opalone, młode, jasne 
twarze — jakże wydali mi się 
piękni! Bliscy ludzie i te 
kwiaty, smak wody, życzli
wość, serce i miłość — odkryte 
jak gdyby na nowo, nabrały 
pełniejszej wartości. Jakże żal 
człowiekowi żegnać to wszyst
ko na zawsze!
Patrzę dziś na moją różę na 
biurku. Wiadomo, że musi 
zwiędnąć, ale czy dlatego nie 
warto, by istniała? Podobnie 
jest z ludzkim życiem. Pew
nie, że kiedyś się skończy, ale 
warto żyć i to tak żyć, żeby 
ktoś drugi czuł, że jestem mu 
potrzebny, że chcę czegoś w 
tym życiu dokonać. W planie 
Bożym znajduje się i nasze 
życie, i nasza śmierć. Czasem 
tak trudno to zrozumieć, gdy 
np. odchodzi nagle ktoś bardzo 
młody. A może jednak i ta 
śmierć ma czemuś służyć, ma 
swój sens? Ktoś mi powiedział, 
że boi się nagłej śmierci, ale 
czy można się kiedykolwiek 
całkowicie przygotować do niej 
tak, by nie stała się dla nas 
zaskoczeniem? Jeżeli nie zau
fam całkowicie miłosierdziu 
Bożemu, cóż mnie uwolni od 
lęku?
Ludzie spowiadają się w róż
nych momentach swego życia, 
np. teraz, w okresie pasyjnym. 
Ale jak my to robimy? 
Jean Sulivan w swej książce 
„Po stronie cienia” doskonale 
opisuje, jak nawet spowiadają
cy się człowiek stara się sam 
przed sobą znaleźć zawsze ja
kieś usprawiedliwienie, tym
czasem:

„Prawdziwa spowiedź powinna 
stać się próbą śmierci; u kresu 
można już nie udawać, bo już 
nie trzeba oszczędzać siebie... 
Człowiek przestaje się bronić, 
wyznaje”.
Bóg i tak wie o nas wszystko, 
i dlatego, że wie wszystko, nie 
może nas sądzić w sposób, w 
jaki czynią to ludzie, którzy 
widzą jedynie pozory. On wie, 
On jeden wszystko rozumie, 
On jeden kocha nas więcej niż 
ktokolwiek tutaj, i to stanowi 
całą naszą nadzieję!
Weźmy do ręki Nowy Testa
ment, gdzie w Liście do Heb
rajczyków czytamy: „(Jezus) 
wyzwolił wszystkich tych, któ
rzy z lęku przed śmiercią przez 
całe życie byli w niewoli... A 
że sam przeszedł przez cierpie
nia i próby, może dopomóc 
tym, którzy przez próby prze
chodzą” (Hebr. 2:15, 18). Nie 
musimy już tkwić w niewoli 
strachu, bo nikt z nas nie po
zostaje już całkowicie sam, ani 
w tym życiu, ani w momen
tach konania — Jezus, w któ
rego wierzymy, towarzyszy 
nam!
Ludzie drżą zwykle przed każ
dą nieznaną sytuacją: Tutaj 
przynajmniej wiem jak jest, 
choć nie jest dobrze, ale skąd 
mogę wiedzieć, jak będzie 
t a m!!!
Nie sposób dobrze żyć bez za
ufania do Boga i Jego opieki, 
nie sposób umierać spokojnie, 
gdy Mu się nie zaufa. Gustaw 
Morcinek w swych wspomnie
niach zatytułowanych „Listy 
spod morwy” tak pięknie o 
tym pisze:
„Cóż to jest śmierć? — Śmierć 
jest ogromnie prosta. Dla mnie 
jest ona tym samym, co przej
ście z jednego pokoju do dru
giego. Na progu trochę się 
zawaham, bo nie wiem, co za
stanę w drugim pokoju. Lecz 
wierzę, że coś stokroć radoś
niejszego, co w słowach trud
no w y p o w i e d z i e ć W. T.
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Nicky

Cruz

opowiada

(VIII)
Wilkerson zaczął kazanie. W głębokiej ciszy, 
jaka zalegała salę, przemawiał około piętnastu 
minut, ale do mnie nie docierało ani jedno 
słowo. Ciągle myślałem o tym uczuciu dziw
nego ciepła, jakiego doznałem, gdy wręczałem 
zebrane pieniądze. Jednocześnie byłem zły na 
siebie, że nie prysnąłem z całym łupem. Coś 
jednak się we mnie odezwało i coraz silniej 
dawało znać o sobie. Było to jakby uczucie 
dobra, szlachetności, sprawiedliwości. Uczucie, 
jakiego nigdy dotąd nie doznawałem.
Jakieś poruszenie za mną przerwało tok moich 
myśli. Wilkerson w pewnym momencie swego 
przemóuńenia powiedział, że powiniśmy się 
wzajemnie kochać. To znaczy, że Portorykań- 
czyic ma kochać Włocha, Włoch — Murzyna, 
a Murzyn powinien kochać białych, słowem: 
wszyscy powinniśmy się kochać.
Augie zerwał się ze swego miejsca za moimi 
plecami:
— Ty chyba bzika dostałeś! Chcesz, żebym 
kochał tych makaroniarzy? Popatrz no tylko 
na to!
Wyciągnął ze spodni koszulę, podniósł ją do 
góry i pokazał wielką, czerwoną bliznę na swo
im boku.
— Dwa miesiące temu jeden z tych brudnych 
makaroniarzy wpakował mi tu kulę. Myślisz, 
że ja o tym zapomnę? Uziemię tego drania, 
jak tylko go spotkam!
Spośród Włochów zerwał się jeden chłopak i 
gwałtownym ruchem rozpiął koszulę:
— Widzisz to? — palcem dotknął poszarpanej 
blizny, która biegła dookoła ramienia i koń
czyła się na piersi. — To jeden z tych śmier
dzących czarnuchów tak mnie poczęstował 
brzytwą. Dobra, ja ich pokocham... żelazną 
rurką!
Gdzieś z tyłu podniósł się czarny chłopak i 
głosem pełnym jadu zawołał:
— No co, makaroniarzu, może zaraz spróbuje
my?
Sala nagle naelektryzowała się nienawiścią. 
Czarny chłopak z gangu Kapelanów zerwał się 
i przewracając krzesła starał się przedostać do 
sektora, gdzie siedział gang Phantom Lord. 
Czułem, że zanosi się na grubszą rozróbę. 
Jakiś fotoreporter zbiegł na dół i zaczął robić

zdjęcia. Izrael widząc to mruknął do trzech 
chłopców, którzy siedzieli z samego brzegu:
— Bierzcie go!
Jednemu z chłopców udało się wyrwać foto
grafowi kamerę i rzucić ją na podłogę. Gdy 
ten pochylił się, by ją podnieść, ktoś kopnął 
ją tak, że poleciała na środek podłogi. Fotograf 
na czworakach za nią. Już sięgał ręką, gdy 
ktoś inny znowu kopnął aparat w kierunku 
ściany. Fotograf podniósł się i biegł za kame
rą, ale zanim się do niej zbliżył, z całej siły 
kopnięta — rozbiła się o betonową ścianę i 
rozpadła na kawałki.
Wszyscy wstali ze swoich miejsc. Czuło się, 
jak rośnie napięcie nienawiści. Ogólna bójka 
rozpoczynała się na serio. Nagle poczułem 
wielką chęć spojrzenia na Wilkersona. Stał na 
podium spokojnie, z pochyloną głową. Dłonie 
trzymał przy piersiach tak mocno splecione, 
że widać było białe plamy na kostkach. Wi
działem, jak poruszały się jego wargi. Modlił 
się. Coś ścisnęło mnie za serce. Dookoła 
zwariowany tłum szalał, a ja w milczeniu za
stanawiałem się. Ten mikrus stal bez cienia 
lęku wśród oszalałej zgrai młodzieży, nie 
drgnął mimo grążącego mu niebezpieczeństwa. 
Skąd on brał swoją siłę? Dlaczego się nie bał, 
jak wszyscy dookoła? Czułem się zawstydzo
ny, zakłopotany, winny. Wszystkiego, co wie
działem o Bogu, nauczyłem się patrząc na tego 
człowieka. Pomyślałem sobie o moich dawniej
szych doświadczeniach. Kiedyś rodzice zabrali 
mnie, jeszcze jako dziecko, do kościoła. Było 
pełno ludzi. Ksiądz coś mamrotał, a zebrani 
śpiewem odpowiadali. To była żałosna godzina. 
Zupełnie mi to nie odpowiadało. Już nigdy 
więcej tam nie poszedłem.
Ciężko usiadłem w krześle. Szał na sali nie 
cichł ani na chwilę. Izrael stał i wrzeszczał do 
dalszych rzędów:
— Spokój! Spokój! Posłuchamy, co kaznodzie
ja ma nam do powiedzenia!
Członkowie Mau Mau usiedli. Izrael dalej 
wzywał do spokoju. Jak mgła wstająca z mo
rza powoli wchodzi na ląd, tak cichły coraz 
dalsze rzędy, aż do tylnej ściany, a potem za
milkły też balkony. Zapadła śmiertelna cisza. 
Coś dziwnego ze mną się działo. Myślałem o 
mojej przeszłości. Przypomniałem sobie dzie
ciństwo, nienawiść do matki, pierwsze dni w 
Nowym Jorku, gdzie czułem się jak dzikie 
zwierzę wypuszczone z klatki. Wydawało mi 
się, jakbym siedział w kinie, przed oczami 
ukazywały mi się obrazy niedawnej przeszło
ści. Widziałem dziewczęta, pożądanie, seks. 
Widziałem ciosy nożem, rany, nienawiść. Nie 
mogłem tego wytrzymać, ale pamięć przywo
dziła mi przed oczy caraz nowe obrazy. Im 
więcej sobie przypominałem, tym bardziej 
czułem się winny i zawstydzony. Bałem się 
otworzyć oczy, żeby ktoś, zajrzawszy w nie, 
nie ujrzał, co się ze mną dzieje. Czułem wstręt 
do siebie.

cdn.

13



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

ZE Ś W I A T A

■  Znany ewangelista, Billy G ra
ham , ipodał wiadomość, że od 16 do 
25 lipca 1974 odbędzie się w  Lozan
nie m iędzynarodow y kongres św ia
towej ewangelizacji. Dr Donald 
Hoke, Japończyk, został m ianow any 
dyrektorem  koordynacyjnym  kon
gresu.

|  Dr E. C. Blake i d r Filip Pot
ter, daw ny ii obecny sekretarz ge
neralny ŚRK, w ystosowali list do 
prezydenta U rugw aju, Juana M arii 
B ordanerry’ego, w zyw ając go do 
przestrzegania p raw  człowieka. Po
inform owani o sytuacji w  tym  k ra 
ju przez grupę delegowanych przez 
nich osób, piszą w konkluzji swego 
listu : „Licząc na żywione przez 
P ana chrześcijańskie przekonania, 
wysyłam y ten  list i prosimy Boga, 
by dał Panu m ądrość i siłę dla 
położenia kresu nadużyciom, które 
rzucają posępny cień n a  życie w ie
lu rodzin i przyszłość U rugw aju”.

■  Prof. Georges Casalis opubliko
wał w Ekumenicznym Biuletynie 
prasowym  spraw ozdanie z wizyty 
w U rugw aju. Spraw ozdanie to daje 
dram atyczny opis sytuacji, którą 
au tor spraw ozdania określa jako 
„skrajny .terror”.

H  W kam eruńskiej miejscowości 
M arak pow stała protestancka 
w spólnota zakonna, założona przez 
dziesięć afrykańskich  sióstr. Posta
nowiły one prowadzić wspólne ży
cie, k ierując się inspiracją Ew an
gelii, w ielbiąc Boga i poświęcając 
się służbie bliżniim. Nowiejuszki bę
dą przyjm ow ane na okres siedmiu 
lat próby, ale śluby nie będą przez 
nie sk ładane przed upływem  25 ro
ku życia.

|  W Szw ajcarii pow stała fundacja, 
k tórej celem jest powołanie do ży
cia now ej radiostacji m isyjnej w 
tym  kraju . Zwrócono się do władz 
państw owych o przyznanie koncesji 
na okres trzydziestu lat, aby można 
było w ybudow ać stację  nadawczą o 
mocy 215 kW, działającą na falach 
krótkich. S tacja będzie obejmować 
swoim zasięgiem Szw ajcarię i kraje  
sąsiednie, to  znaczy teren  zamiesz
kały przez około 200 milionów lu 
dzi. P rogram  nadaw any będzie w

języku francuskim , niem ieckim  i 
włoskim.

■  Święty Synod greckiego Kościo
ła prawosławnego nie zdołał w y
czerpać program u obrad z powodu 
atm osfery w ielkiego napięcia, w 
jakiej odbywały się obrady. M etro
polita Augustinos, stojący na czele 
opozycji wobec arcybiskupa H iero
nim osa, tw ierdzi, że Synod nie za j
m uje się najw ażniejszym i dla grec
kiego Kościoła spraw am i, a takim i 
— według niego — są, na przy
kład, w olnom ularstw o, herezje — 
w szczególności „herezja ekum eni
czna” — i problem y m oralne. W 
wyniku in terw encji m etr. Augusta- 
nosa Synod zajął się spraw ą m a
sonerii i jednom yślnie odnowił jej 
potępienie (z 1933 r.). Każdy z bis
kupów podpisał osobistą deklarację, 
że n ie  jest członkiem W ielkiej Lo
ży greckiej.

■  Kom isja Iustitia  et P ax hiszpań
skiego Kościoła katolickiego opu
blikow ała dokum ent w yrażający

Z K R A J U

■  Sekcja ew angelizacyjna PRE 
zorganizowała w W arszawie eku
meniczną ewangelizację (1—3 grud
nia 72) nt. „Za kogo m nie uw aża
cie?”. P row adzili ją  trzej kazno
dzieje: ks. A leksander K ircun
(bapt.), ks. Bogdan T randa (ref.) i 
ks. dr Aleksy Znosko (praw.). Śpie
w ały chóry praw osław ne i baptys
tów. Przez trzy  dni w  kościele 
ewangeM cko-reformowanym, gdzie 
ew angelizacja się odbywała, gro
madzili się członkowie różnych w y
znań z terenu W arszawy. O rganiza
torzy stara li się odejść od schem a
tu i w tym  celu po przem ów ieniach 
pierwszego dnia zebrano od słucha
czy pytania, na które kaznodzieje 
odpowiadali drugiego dnia. Nabo
żeństwo w  trzecim  dniu miało dwie 
części. Pierw sza odbyła się w koś
ciele, gdzie przem ów ienia miały 
charakter podsum owania, a  druga 
część odbyła się w sali parafialnej, 
gdzie w ym ieniano myśli w  bezpo
średniej dyskusji.
H  W styczniu cały św iat chrześci
jański obchodził Tydzień M odlitwy 
o Jedność Chrześcijan. W W arsza
wie i w ielu innych miejscowościach 
naszego k ra ju  odbywały się nabo-

zastrzeżenia wobec istniejących w 
tym kraju  struk tu r politycznych. 
Dokument żąda przestrzegania praw  
obywatelskich, potępia zaw rotną 
zwyżkę cen i przypadki m arno traw 
stw a oraz korupcji w organach ad
m inistracji. Kom isja stw ierdza, że 
Hiszpanie m ają praw o do społe
czeństwa „bardziej dem okratyczne
go”.

■  8 stycznia zakończyła saę w B ang
koku (Syjam) trw ająca 11 dni kon
ferencja nt. „Zbawienie dzisiaj”, 
zorganizowana przez ŚRK. Poprze
dnia taka konferencja nt. „M isja 
na sześciu kontynentach” odbyła się 
10 lat tem u w Meksyku. Wówczas 
jednak nie było w idać tylu przed
stawicieli Trzeciego Św iata co w 
Bangkoku, gdzie stanow ili 52% o- 
gólnej liczby delegatów z 69 k ra 
jów; 14% stanow iły kobiety. Głów
nym celem zwołania światowej 
konferencji na tem at zbaw ienia 
dzisiaj było głoszenie bogactwa 
zbaw ienia jako daru od Boga przez 
Ducha Świętego, według św iadec
twa biblijnego, i w doświadczeniu 
wielu ludzi, którzy walczą a  nada
nie życiu sensu i pełni w yrazu oraz 
o społeczną sprawiedliwość.

żeństwa ekum eniczne z udziałem 
duchownych i w iernych różnych 
wyznań. Tem atem tygodnia było 
zdanie: „Panie, naucz nas m odbć 
się”, a kanw ą — poszczególne zda
nia M odlitwy Pańskiej. Główne na
bożeństwo Tygodnia odbyło sdę w 
k o ś ci ele e wan g eli ck o-r ef ormow a -
nym w W arszawie przy w ypełnio
nej w iernym i świątyni. K azanie na 
tem at dnia: „bądź wola Tw oja” 
wygłosił su per in tendent generalny 
Kościoła Metodystów, ks. prof. W i
told Benedyktowicz. Obok w ier
nych i duchownych różnych w yz
nań udział w nabożeństw ie wzięli, 
zajm ując miejsca w prezbiterium : 
ks. Jan  Niewieczerzał — prezes PRE 
i biskup Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, ks. m etropolita Bazy
li — arcybiskup Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, ks. prof. 
Andrzej W antuła — biskup Kościo
ła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. 
Ju lian  Pękala — biskup Kościoła 
Polskokatolickiego, ks. Tymoteusz 
Kowalski — biskup Kościoła M a
riaw itów, ks. Stanisław  K rakiewicz 
— prezes Rady Naczelnej Z jedno
czonego Kościoła Ewangelicznego, 
ks. A leksander K ircun — w icepre
zes Rady Naczelnej Kościoła B ap
tystów. W ydarzeniem dnia był u 
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dział oficjalnej delegacji Kościoła 
Rzymskokatolickiego reprezentow a
nego przez ks. iinf. S tanisław a My- 
stkowskiego i ks. prób. Jana Szym
borskiego. Ks. dmf. Mysitkowski w y
głosiły do zebranych przemówienie. 
!■ Tego samego dnia wczesnym po
południem  przedstaw iciele Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej uczestniczyli w  n a
bożeństwie ekum enicznym  w rzym 
skokatolickim  kościele p.w. N aj
czystszego Serca M aryi, w  W arsza
wie, na Grochówie. Mszę celebro
wał i kazanie wygłosił ks. bp Bro
nisław  Dąbrowski, sekretarz Epis
kopatu Polski. Szkoda, że okolicz
ności ułożyły się tak, że zabrakło 
przem ówienia przedstaw iciela PRE, 
specjalnie zaproszonego na to na
bożeństwo.
■  W okresie poprzedzającym  Ty

dzień Modlitwy odbyła się w k la 
sztorze dom inikańskim  w  Poznaniu 
sesja ekum eniczna pt. „Zbawienie 
dzisiaj”, w której wzięli udział 
członkowie różnych wyznań chrześ
cijańskich. Pierwszego dnia zebrani 
dyskutow ali nad zagadnieniem : „Fi
lozofia w spółczesna a zbaw ienie” i 
w ykładem  proif. Nowosielskiego — 
„Doświadczenie Boga w sztuce”. 
Drugiego dnia ożywioną dyskusję 
w yw ołał w ykład ks. prof. W itolda 
Benedykitowicza — „Zbawienie w e 
współczesnej teologii”.
■  P rorek tor Chrześcijańskiej A ka
demii Teologicznej, ks. prof. Jerzy 
Klinger, duchowny praw osławny 
udał się na kilkum iesięczne studia 
naukow e do Jerozolimskiego Insty 
tu tu  Ekumenicznego.
■  P racow nik Polskiej Rady Eku
menicznej, K arol K arski, studiow ał

w Instytucie Ekumenicznym ŚRK 
w Chateau de Bossey koło Genewy, 
gdzie każdego roku odbywa się se
m estr uniw ersyteckiego studium  
ekumenicznego dla absolw entów  
wyższych szkół teologicznych.
■  W niedzielę, dnia 14 stycznia br„ 
w sali parafii ew angelicko-reform o
wanej w  W arszawie odbył się w ie
czór zborowy, na który zaproszono 
również członków obu w arszaw 
skich parafii bratniego Kościoła E- 
wangelicko- Augsburskiego. Z ebra
ni, w  liczbie około 80 osób, w ysłu
chali referatu  ks. bp. Jan a  Nie w ie
czerzała n a  bardzo obecnie a k tu a l
ny tem at: „Rola chrześcijan w  
dziele pojednania”. Po części w pro
w adzającej do tem atu, mówca 
przedstaw ił swoje doświadczenia ze 
spotkań z chrześcijanam i z NRF.

Z P R A S Y

Dokończenie ze s. 16

rytetem  tym  bardziej, im bardziej 
te zadania owocnie realizują. 
Chodzi więc o realne wzorce po
stępow ania; realne w tym  sensie, 
iż dające się realizować już „tu i 
te raz”. Nie są więc ,to wzorce od
ległej wyłącznie przeszłości, ani też 
takie, które można będzie realizo
wać dopiero w przyszłośai. Nie są 
to więc również wzorce charak tery 
styczne dla dogmatyka. Nie są to 
bowiem wzorce chętnie przyjm o
wane przez człowieka, o którym  
twórcy w spom nianej wyżej teorii 
dogmatyzm u (opartej na w ielolet
nich badaniach klinicznych) pow ia
dają, iż woli on interesow ać się 
przeszłością lub przyszłością niż 
teraźniejszością, unikając w  ten 
sposób dystansu poznawczego 
między tym, co stanowi treść a rb i
traln ie  narzuconych tw ierdzeń. 
Konieczność liczenia się z te raź
niejszością w imię bardziej daleko
siężnych celów czy bardziej trw a
łych w artośc i; zw racanie uwagi na 
następstwa, jakie pociąga za sobą 
konkretne działanie, może stw arzać 
poważne trudności dla ludzi, któ
rzy byli przyzwyczajeni reagować 
dogmatycznie na dotychczasowy 
system norm.
Rozwiązywanie problem ów etycz
nych wymaga samodzielności. Po
w stają problemy, jaki czyn można 
ocenić jako m oralny ze względu na 
jego następstwa. Trzeba wybierać, 
trzeba myśleć, podejmować decy

zje. Przy braku  odpowiedniego 
przygotowania rodzi się .niebezpie
czeństwo w ejścia na pozycje „cel 
uświęca środki” albo odrzucenia 
wszelkich systemów etycznych. 
N iebezpieczeństwo to rośnie jeszcze 
bardziej, gdy człowiek ma do w y
boru kontrow ersyjne propozycje — 
a taka sytuacja istnieje zawsze w 
okresie zderzenia się kilku syste
mów norm atywnych. Wielkość pro
pozycji etycznych może być czyn
nikiem  pozytywnym, ale może tak 
że prowadzić do „zw ichrow ania”. 
Jak  pisze Adam Podgóreckii, w 
przypadku „zw ichrow ania” czło
w iek po prostu przestaje utożsa
miać się z jakim kolw iek systemem. 
Rośnie zatem groźba „etycznego 
zagubienia się” jednostek w coraz 
bardziej kom plikującym  się świę
cie.
... N ietrudno zauważyć, iż w na
szym kręgu cywilizacyjnym  w sku
tek rozw oju gospodarczego i postę
pu społecznego coraz skuteczniej i 
powszechniej rozwiązywany jest 
problem  potrzeb związanych z n ie 
dostatkiem . Ale w łaśnie dlatego co
raz bardziej palącym  problem em 
społecznym staje się problem za
spokajania potrzeb innych niż po
trzeby zaspokajania głodów fizjolo
gicznych. Coraz więcej jest ludzi, 
dla których — pod wpływem  w a
runków  stym ulujących rozwój 
osobowości — w łaśnie spraw y ich 
obeanośai w świecie, sensu tej 
obecności, jej niezbędności dla in 
nych s ta ją  się centralnym  zagad
nieniem życiowym.
Nie czując się nikomu potrzebni, 
nie mogąc znaleźć dla siebie opar

cia w odpow iadającym  im syste
mie w artości — ludzie ci odczuw a
ją bezsens swojej egzystencji, po
czucie izolacji i odtrącenia, są t r a 
pieni „egzystencjalnym  niepokojem ”. 
N iejednokrotnie da ją  świadectwo 
swego istnienia zagłuszając ów n ie 
pokój przez alkohol, narkotyki, or- 
giastyczne zabawy, poprzez czyny 
okrutne i irracjonalne. Czy jednak 
świadczy to o „upadku Dekalogu”, 
czy może raczej o niewykształcaniu 
się lub o słabości i rozpadzie m e
chanizmów integracji i kontroli 
w ew nętrznej ? Mam tu na myśli 
m echanizm y niezbędne dla — w ią
żącego ze św iatem  i ludźmi — za
spokajania potrzeby sensu życia, a 
przy tym  w arunkujące w ierność 
wartościom m oralnym ”.
Autor kończy swą wypowiedź uwa
gami na temat niezadowalającej 
roli obecnego systemu wychowaw
czego, stosowanego zarówno przez 
szkołę, dom, jak i organizacje 
młodzieżowe w naszym kraju, i 
wskazuje na konieczność dążenia 
do właściwego wychowania, „tj. 
właściwego inspirow ania, uk ie run 
kowywania i podtrzym yw ania roz
woju osobowości oraz procesów 
socjalizacji. Chodzi tu  więc o od
działyw ania przygotowujące dora
stającego człowieka do sam odziel
nego przeżywania system u etyczne
go, zapew niające mu dojrzałą mo
ralność. W bliższym natom iast po
lu działania staje problem  w yboru 
odpowiednich środków m ających 
na celu m inim alizow anie negatyw 
nych konsekwencji w ielkich prze
mian ekonomicznych, społecznych, 
kulturow y ch”.
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Redakcja tygodnika „Kultura” zai
nicjowała w numerze pierwszym  
(500) z tego roku dyskusję na 
temat świadomości etycznej pol
skiego społeczeństwa. ,„Zobojęt
nienie na ludzką krzyw dę i 
zło, w zrost przestępczości i 
zwyrodnienie — piszą redak
torzy — coraz silniej niepokoją o- 
pinię publiczną. W jakim  stopniu 
ten niepokój jest uzasadniony? Jak  
zapobiegać patologicznym zjaw is
kom? W jakim  stopniu w iążą się 
one z naturalnym  procesem laicy
zacji postaw  życiowych, widocznym 
i u nais, i na całym współczesnym 
świecie? Czy można ludzi nauczyć 
żyć godziwie i jak  ich tego nau 
czyć?”
Pierwszą próbą odpowiedzi na nie
które z tych pytań był artykuł 
W i k t o r a  O s i a t y ń s k i e g o  — 
„Po upadku Dekalogu”. Autor pod
jął próbę zastanowienia się nad 
źródłem kryzysu etycznego i „u- 
padkiem Dekalogu” (z tym, że pod 
pojęciem dekalogu rozumie zbiór 
powszechnie akceptowanych norm 
integrujących zbiorowość i zapew
niających jej poczucie bezpieczeń
stwa), który — jego zdaniem — 
następuje w naszych czasach, sta
jąc się zjawiskiem groźnym, gdyż 
zmiany w dziedzinie etyki „zacho
dzące najczęściej powoli, i długo 
nie dostrzegane, po jakim ś czasie 
mogą spowodować konsekwencje, 
wobec których społeczeństwo staje 
niem al zupełnie bezbronne”. 
Szczegółowe tezy artykułu są w  
niejednym punkcie kontrowersyjne, 
prowokujące do dyskusji. Jest to 
świadome działanie autora, który 
pragnie z jak największą grupą o- 
sób szukać odpowiedzi na pytania o 
przyczynę kryzysu, o stan moralno
ści polskiego społeczeństwa, o drogi 
i kierunki, w jakich trzeba działać, 
aby „imtuicyjnie wyczuwane niebez
pieczeństwo nie przybrało zbyt 
w ielkich rozm iarów ”.
Mimo tego dość obszernego wstępu, 
nie będziemy w tym przeglądzie 
cytować artykułu Osiatyńskiego, 
lecz fragmenty drugiego głosu w

dyskusji („Kultura” 2/73). Autor tej 
wypowiedzi, doc. dr hab. C z e s ł a w  
C z a p ó w, w artykule zatytuło
wanym „Nowa etyka w nowym 
świecie”, próbuje na problem „u- 
padku Dekalogu” spojrzeć inaczej. 
Stawia tezę, że „jednym  z istot
nych, a przy tym  bardziej maso
wych procesów zachodzących we 
współczesnym świecie jest n i e 
t y l e  o d r z u c e n i e  wszelkich 
s y s t e m ó w  e t y c z n y c h ,  ile 
raczej z m i a n a  s p o s o b u  
p r z e ż y w a  n  i a  systemów etycz
nych” (podkr. rec.). Uwagi Czesła
wa Czapowa wydały nam się inte
resujące. W nadziei, że zainteresu
ją też Czytelników „Jednoty” — za
mieszczamy obszerne fragmenty je
go wypowiedzi:
„...Jedną z głównych cech daw ne
go, najczęściej spotykanego sposobu 
przeżyw ania systemów etycznych 
był dogmatyzm etyczny...
...Z dogmatyzm em mamy do czynie
nia wtedy, kiedy o przyjęciu okre
ślonego tw ierdzenia — lub normy 
— n ie decyduje treść przekazu, lecz 
jego źródło, czyli nadawca. Dla lu
dzi traw ionych lękiem nie jest bo
wiem ważne, co zostało powiedzia
ne, ale kito to powiedział, w jakiej 
relacji do nich znajduje się autor 
wypowiedzi. Dogmatyczny sposób 
przeżywania systemów norm atyw 
nych zakłada, że wszystkie normy 
są lub pow inny być przestrzegane 
ze względu na autorytet w ładzy 
tworzącej norm ę — niezależnie od 
tego, na jakim  systemie w artościo
w ania św iata norm a ta się opiera 
i do jakiego systemu w yjaśniania 
św iata nawiązuje.
Ale" dogmatyzm był i jest tylko je 
dnym z w ielu nurtów  przeżywania 
myśli etycznej. Nawet w  samym 
chrześcijaństw ie mieliśmy i mamy 
do czynienia z kilkom a nurtam i 
przeżyw ania te j myśli. N iektóre z 
nich k ładą nacisk na ścisłe prze
strzeganie wszelkich norm , bez 
względu na ich funkcje i związek 
z danym  systemem wartości, inne 
zaś stoją na stanowisku, że kon
kretny czyn ocenia się z pozycji 
norm y naczelnej ze względu na je
go następstw a m oralne, a  więc w

rozumieniu w ykluczającym  zasadę 
„cel uświęca środki”. W tym  o sta t
nim  przypadku odrzuca się pewne 
sposoby działania, pew ne rodzaje 
zachowań, ponieważ pociągają one 
za sobą nieetyczne konsekwencje. 
Odw racając nieco tę myśl — a k 
ceptuje się wszystkie czyny, które 
przyczyniają się do tego, że szerzy 
się miłość. Takie przyżywanie sys
tem u etycznego jest dużo tru d n ie j
sze, w ym aga bowiem od człowieka 
postawy aktyw nej etycznie — czło
wiek samodzielnie musi oceniać, co 
jest m oralne, a co nie, zastanaw iać 
się nad konsekw encjam i swojego 
działania i etycznym charakterem  
tych konsekwencji.
Oczywiście być „sam odzielnym ” e- 
tycznie jest dużo trudniej niż „re- 
produktywmym”, to znaczy człowie
kiem, który działa w edług z góry 
wpojonych schem atów ; postępuje 
w określony sposób, ponieważ po
wiedziano mu, że w określonej sy
tuacji ma się zachować tak, a w 
innej inaczej. Tym niem niej, naw et 
nie odwołując się do żadnych b a
dań systematycznych, można stw ier
dzić, że istotnie w  pewnych środo
wiskach, szczególnie w śród młodego 
pokolenia, obserw uje się tendencję 
do tego trudniejszego sposobu p rze
żywania norm  etycznych. Wiele 
wskazuje na to, że taka w łaśnie 
jest dom inująca tendencja przem ian 
osobowości i przeżyw ania etyki we 
współczesnych społeczeństwach.
Tak więc zjaw iska, k tóre O siatyń
ski określił jako „upadek Dekalo
gu”, można potraktow ać jako prze
jaw  pewnej tendencji do swoistej 
intelektualizacjii system ów etycz
nych i sposobów przeżyw ania etyki. 
... W ynikiem tych tendencji jest 
również nowy model autorytetu.
... A utorytety p rzestają być d a n e ,  
sta ją się z a d a n e ,  a określony 
człowiek i określona zbiorowość nie 
wtedy s ta ją  się autorytetem , gdy 
przedstaw iają się jako w pełni do
skonałe, ale wtedy, kiedy mimo 
trudności zewnętrznych, mimo 
własnych słabości i błędów realizu
ją swoje zadania. I s ta ją  się auto-
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