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NASZYM ZDANIEM

Decyzja
W jednej z ankiet na temat wiary napisał ktoś, że łatwiej jest wierzyć, niż 
być chrześcijaninem. Można to tak ująć, pod warunkiem, że traktuje się 
wiarę jako rodzaj stanu umysłu, który przyjmuje do wiadomości infor
mację o istnieniu Boga. My byśmy powiedzieli nieco inaczej, ponieważ 
z biblijnego punktu widzenia wiara to coś o wiele więcej, niż akceptowa
nie podstawowych twierdzeń religijnych.

Nie będziemy jednak spierać się o słowa, ponieważ w  zasadzie zgadzamy 
się z autorem przytoczonego zdania, że da się zaobserwować, z grubsza 
rzecz biorąc, dwie postawy u ludzi uważających się za wierzących. Jedna 
z nich jest postawą łatwą, nie wymagającą myślenia, wybierania, decydo
wania. Taki „chrześcijanin” po prostu przystosowuje się do panujących 
dookoła obyczajów, chodzi do kościoła dlatego, że jego krewni, sąsiedzi 
i przyjaciele to robią, bierze ślub w kościele, chrzci dzieci, przestrzega 
praktyk religijnych, bo tak postępują wszyscy. Nie zastanawia się dlaczego 
to robi, czy to wszystko ma jakiś sens. Religia jest dlań folklorem.

Druga postawa jest niewątpliwie o wiele trudniejsza. Wymaga wysiłku, 
stawiania pytań, szukania odpowiedzi, budzi niepokój, stawia wobec w y
boru, zmusza do decydowania. Czy jest ktoś taki jak Bóg? Tyle autoryte
tów — poważnych uczonych — nie potrafi Go dostrzec. Tyle faktów zdaje 
się przeczyć Jego istnieniu. Przy odmawianiu historyczności osobie Jezusa 
pozostały już tylko osoby wyjątkowo źle poinformowane (za pomocą daw
no obalonych argumentów) albo o wyjątkowym nasileniu zlej woli. Co 
jednak myśleć o Jego boskości? Jak rozumieć Jego poczęcie? Co zrobić 
z opisanymi przez ewangelistów cudami? W jaki sposób ustosunkować się 
do zmartwychwstania? Ktokolwiek próbował m y ś l e ć  o tych sprawach, 
wie, jak w iele nasuwa się pytań, ile wysiłku wymaga znalezienie na nie 
odpowiedzi.

Nie wystarcza jednak odpowiedzieć sobie: tak. Czy może nas zadowolić 
osiągnięcie zaledwie punktu wyjściowego? Najtrudniejsze zadanie dopiero 
nas czeka. Stajemy bowiem wobec zasadniczego wyboru, przed podjęciem  
decyzji, która ma zaważyć na całym naszym życiu. Czy potrafimy dokonać 
wyboru kierując się zasadą słuszności, nie ulegając sugestiom, namowom, 
zwyczajom, nie cofając się przed trudnościami, przeszkodami, naciskami? 
Wybór polega na zdecydowanym opowiedzeniu się po stronie wiary za
angażowanej, to znaczy takiej, która jest motorem działania na co dzień.

Kościół ewangelicki ma w  swym ręku znakomity środek w postaci kon
firmacji, której założeniem jest ś w i a d o m e  w y z n a n i e  w i a r y ,  
publiczne oświadczenie, że dokonało się w pełni odpowiedzialnego wyboru. 
Dopiero po tym oświadczeniu osoba ochrzczona zyskuje prawo do 
uczestniczenia w sakramencie Wieczerzy Pańskiej, wyrażającej całkowitą 
jedność chrześcijańskiej wspólnoty i prawo do korzystania ze wszystkich 
urządzeń, którymi wspólnota dysponuje. Przygotowanie przedkonfirmacyj- 
ne jest w ięc okresem szczególnej wagi i dla młodzieży i dla zboru. Pro
wadzący grupę przedkonfirmacyjną pastor musi zdobyć się na wysiłek  
takiego prowadzenia lekcji, aby młodzież w odpowiedniej chwili stanęła 
wobec wyboru i bez nacisku podjęła decyzję.

Jeżeli akt konfirmacji jest traktowany jako jeszcze jedna tradycyjna uro
czystość, jeżeli kandydaci ulegają naciskowi rodziny i środowiska, to cala 
zasada konfirmacji upodabnia się do farsy. Bardzo rzadko zdarza się, aby 
młody człowiek powiedział: nie!, albo pastor uznał, że dana osoba nie 
dojrzała jeszcze do decyzji. Widocznie kwestia wyboru nie bywa stawiana 
dość jasno.
Ciągle fascynują nas liczby. Im więcej konfirmowanych, tym rzekomo 
lepiej. Dobrze rozumiemy, i odczuwamy na własnej skórze, gdy w pro
dukcji przemysłowej decyduje ilość, a nie jakość. Czy nie jest rzeczą 
równie ważną, aby w  kwestiach wiary decydowała wyłącznie jakość?

G O  W N U M E R Z E ?
Nadchodzi czas, gdy w wielu zbo
rach ewangelickich obchodzony bę
dzie jeden z najbardziej uroczy
stych momentów w  życiu społecz
ności w ierzących — konfirm acja, 
czyli przyjęcie do tej społeczności 
nowych, młodych członków, którzy 
dokonali odpowiedzialnego wytboru 
i teraz świadomie w yznają w iarę 
swoją i potw ierdzają wyznanie zło
żone w ich im ieniu przy chrzcie.
W numerze, który oddajem y do rąk  
Czytelników w m aju, w iele m iej
sca poświęcamy w łaśnie tym  sp ra
wom, główny nacisk  k ładąc na za
gadnienie świadomego chrześcijań
stwa, w olnej i świadomej decyzji 
podjętej na podstawie własnych 
przem yśleń i doświadczeń m łode
go człowieka, a n ie pod w pływ em  
presji środowiska i rodziny. P i
szemy o tym  w  sąsiedniej rubryce, 
w  artykule Decyzja, oraz w kaza
niu skierow anym  Do konfirman- 
dów (s. 3). Także modlitwa na s. 4 
porusza te kwestie, zwłaszcza zaś 
problem  w ytrw ania i w ierności 
ślubow aniu konfirmacyjinemu. Na 
s. 5 Irena S traw ska w spom ina 
swój dzień konfirmacji i tow a
rzyszące jej wówczas przeżycia i 
uczucia.
Maj obfituje w  liczne rocznice i 
święta. Tym razem  odnotowujem y 
dwie z n ich : rocznicę zakończenia 
II w ojny światowej i Dzień Matki. 
Pierw szą — w  artykule Jana  
Skierskiego o pastorze Romanie 
Mazierskim (s. 6), kapelanie w oj
skowym, który służył polskim  żoł
nierzom  zam kniętym  w  oflagach 
niem ieckich; drugą — w  felietonie 
Refleksje zatytułowanym  I matka, 
i ojciec. A utorka na m arginesie 
Dnia M atki podejm uje próbę uka
zania roli obojga rodziców w  
utrzym aniu praw idłow ego funkcjo
now ania rodziny (s. 10).
Z przebiegiem  młodzieżowej kon
ferencji w W apienicy zaznajam ia 
nas Paw eł K uciński w  spraw ozda
niu zatytułowanym  Co to znaczy 
wierzyć (s. 8). Również i przede 
w szystkim  młodzieży polecamy lek
turę omówionego w  dziale Z prasy 
reportażu Z. Kowalczyka Byłem  
człowiekiem. Rodzicom też jednak 
przyda się w iedza o środowisku 
tzw. ludzi. Radzimy przeczytać i 
wyciągnąć praw idłow e wnioski.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
...Być ewangelikiem, to znaczy 
być świadomym chrześcijani
nem...

Fot. Marek Pawłowicz
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Do kon f i rmandów
Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy

II Tym. 2:12

W dniu konformacji duszpasterz doznaje szcze
gólnych iprzeżyć. Od grupy młodzieży ma przy
jąć publiczne wyznanie wiary. Można to po
rów nać do zebrania pierwszego owocu. Praco
waliśmy razem przez dłuższy czas, zastanawia
liśmy się nad sensem życia, nad rolą wiary, 
stawialiśmy sobie różne pytania, szukaliśmy 
wspólnie odpowieidzi na nie. Starałem się być 
waszym przewodnikiem i pomagać wam w wy
robieniu własnego zdania, abyście odtąd nie 
byli już chrześcijanami „przez przypadek”, to 
znaczy dlatego, że urodziliście się w chrześci
jańskiej rodzinie i jako niemowlęta zostaliście 
ochrzczeni. Jeżeli więc 'dzisiaj odpowiadacie 
„tak”, to świadomie wybieracie taką właśnie 
drogę życia. Chcecie żyć z Ewangelią, chcecie 
przyznać się (do Jezusa, jako do swego Pana 
i Zbawiciela. Oto dlaczego nasuwa się tu myśl 
o zbieraniu pierwszego owocu. Zadaniem dusz
pasterza jest [prowadzić ludzi do Chrystusa. 
Czy do Niego doszliście? Czy stajecie z Nim 
twarzą w twarz?
Dzisiaj odbywa się uroczyste nabożeństwo, 
które wzruszeniem napełnia serca wielu ludzi. 
Wasi rodzice, rodzeństwo, krewni — bardzo 
mocno przeżywają te 'chwile. Cały zbór patrzy 
na was z radością i nadzieją. Starsi, konfirmo- 
wani dawniej, niekiedy bardzo już dawno, 
wspominają zapewne ten swój dzień, jedyny, 
niepowtarzalny. Wszyscy pragnęliby uczynić tę 
chwilę i dla was najpiękniejszą, niezapomnia
ną. Dlatego pewien niepokój zakrada się do 
serca, czy te — czysto zewnętrzne — przejawy 
dzisiejszej uroczystości, te kwiaty, zieleń, wa
sze odświętne sukienki i ubrania, zaintereso
wanie otoczenia na was .skupione, czy to wszy
stko nie przesłania wam rzeczy najważniejszej, 
mianowicie, że chociaż to wasze imiona tu pa
dają, choć was widzimy na specjalnie wydzie
lonych miejlscaah w kościele, Choć o was i do 
was tyle się mówi, to jednak w samej rzeczy 
nie wy jesteście ośrodkiem, wokół którego 
jesteśmy dziś zebrani. Ośrodkiem tym jest ,sam 
nasz Pan, Jezus Chrystus. Czy w y to dobrze 
.rozumiecie? Czy w  tej chwili jasno zdajecie so
bie sprawę, że znajdujecie się w obecności 
Chrystusa, że to wiarę w Niego wyznajecie 
diziś publicznie, że do Niego się przyznajecie? 
Kiedyś, jak opowiadają ewangeliści, za Panem 
szły całe tłumy. Wielu ludziom ibył On .po
trzebny — chorym, chromym, niewidomym, 
głuchym, głodnym, spragnionym, szukającym 
prawdy, pokoju, zbawienia. Pozostało .przy 
Nim niewielu. Przede wszystkim ci, których 
wezwał po imieniu. Gidy umierał na krzyżu, 
również najwierniejsi nie dopisali, a jeden z 
nich nawet trzykrotnie odpowiedział na podwó
rzu arcykapłana: nie znam tego człowieka.

A dzisiaj? Znajdziecie wielu ludzi ochrzczonych, 
którzy chodzą do kościoła, posyłają dzieci na 
lekcje religii, którzy uważają się za wierzą
cych, ale w chwilach próby gotowych wyprzeć 
się wszelkiego związku z Chrystusem, jeżeli 
mogłoby to zagrozić ich karierze, zarobkom lub 
innym życiowym sprawom, po prostu przemil
czają fakt, że są (chrześcijanami. Powoli zresztą 
przestają nimi być, bo wiarę, jak roślinę, trze
ba pielęgnować, inaczej więdnie i usycha. 
Dzisiaj On woła was po imieniu. Każdy z was, 
chłopców i dziewcząt, zapoznawszy się z treś
cią Ewangelii, na to wezwanie odpowiada: idę 
za Tobą, chcę żyć z Tobą, Panie Jezu.
Jeżeli mielibyście dążyć do własnej wygody, 
gdylbyście mieli na uwadzie osobistą pomyśl
ność, polegającą na zapewnieniu sobie spokoj
nej egzystencji, lepiej zrobilibyście nie stając 
na tym miejlsou. Po co składać obietnice, któ
rych się nie dotrzyma? Kto wkracza na drogę 
Jezusa Chrystusa, niech wie, że nie zapewnia 
sobie spokojnej egzystencji. Niech wie, że an
gażuje się w coś ryzykownego.
Kiedyś do Jezusa przyszedł pewien młody czło
wiek z pytaniem, które nie dawało mu spoko
ju. Sądził, że nie dość dokładnie wykonuje wo
lę Boga i chciał od Jezusa dowiedzieć się, co 
powinien zrobić dla swego zbawienia. Usły
szawszy o przykazaniach mógł z zadowoleniem 
stwierdzić, że oid dzieciństwa nauczono go ich 
przestrzegać. On jednak szukał doskonałości, 
chciał zrobić coś więcej. Usłyszał wtedy, że w 
.takim razie ma sprzedać wszystko, co posiada, 
rozdać ulbogim i pójść w ślady Jezusa. Na to 
jiuż jednak zdobyć się nie potrafił. Odszedł 
.smutny, bo zbyt przywiązany był do tego, co 
posiadał. Całkowicie zawierzyć Jezusowi, do te
go stopnia całkowicie, aby wszystko inne prze
stało być ważne, to nie jest zwykła rzecz. 
Podejmujecie dziś niełatwą isprawę. Będzie
cie musieli w życiu pokonać niejedną trudność, 
zmierzyć się z wieloma pokusami. Angażujecie 
(się w coś ryzykownego, ale ;z tym ryzykiem 
jest związana obietnica: „Jeśli z Nim wytrwa
my, z Nim też królować będziemy”. Aby wy
trwać, trzeba być silnym, trzeba się wzmac
niać.
Przez ten akt, który nazywa się konfirmacją 
— ponieważ chodzi w nim o umocnienie was 
w wierze i o potwierdzenie tego, że akceptuje
cie chrzest dokonany na was, gdy jeszcze by
liście małymi dziećmi — macie być oficjalnie 
przyjęci do naszej ewangelickiej wspólnoty 
kościelnej. Od tej chwili świadomie przyjmu
jecie na siebie prawa i obowiązki wynikające iz 
przynależności do ewangelickiego Kościoła. 
Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że
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silnym  można być przez 'trwanie we wspólno
cie braci i sióstr w wierze. W ytrwanie przy 
Zbawicielu bowiem w wielkim stopniu zależy 
od tego, czy jesteśm y żywymi członkami Koś
cioła, czy jedni drugich wspieramy. Wiedzą 
coś o tym, jak trudno wytrwać w wierze i za
chować swoje ewangelickie oblicze, ci, którzy 
żyją w rozproszeniu, często samotnie, niezro
zumiani przez otoczenie, pod naciskiem nie 
.zawsze (mimo wszystko) przychylnej opinii. 
Być ewangelikiem to wielka rzecz.
Znaczy to po pierwsze, że chrześcijanin ̂ ewan
gelik k ieruje się w  życiu zasadami Ewangelii, 
w niej szuka drogowskazów, siły do pokony

w ania codziennych przeciwności, a przede 
wszystkim znajduje w niej obraz swego Pana, 
Dobrego Pasterza. W iarę swoją ewangelik 
codziennie rozwija czytając Pismo Święte i m e
dytując nad nim.
Po drugie, chrzęścijanin-ew angelik jest świa
domy przeszłości, w której jego ojcowie doko
nali wielkich rzeczy tak  w historii świata, jak 
w historii naszego narodu. Jako ewangelicy w 
Polsce pamiętać będziemy te nazwiska, k tóre 
zapisały się złotymi głoskami w historii Kościo
ła  i narodu, jak  Paweł Włodkowic, Spytko z 
Melsztyna, Jan  Łaski, Mikołaj Rej, Szymon 
Konarski, Sam uel B. Linde, a z ostatnich cza-

Przed Twoim stołem....
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech,
Synu, Bracie człowieczy, 
uobecniony w tym Chlebie i Winie,
Duchu Święty, który działasz na dzieci Twoje 
skupione wokół stołu świętego,
Boże w Trójcy Jedyny!

Pożyw nas, 
wzmocnij,
i utwierdź w wierze
wyznanej oto przed zborem Twym wybranym.
Stajemy przed Krzyżem
z wiarą młodzieńczą,
miłością gorącą,
nadzieją żywą,
że to Ty,
Pan życia i śmierci,
Stwórca mocny i nieśmiertelny, 
umiłowałeś nas ponad wszystko inne, 
wybrałeś spośród świata 
i do chwały swej powołałeś.

Czy pozostaniemy Ci wierni?
Czy do końca dni swoich 
toczyć będziemy dobry bój wiary?
Czy nikt |nam nie /odbierze korony życia?

Panie, Jezu Chryste,
Zbawicielu wierny aż do końca — 
bądź nam miłościw, 
nie opuszczaj nas, 
nie cofaj dłoni
znad głów schylonych kornie 
w  oczekiwaniu na błogosławieństwo.

Boże, Ojcze najmiłościwszy, 
ześlij nam Ducha Twego,
Ducha pokoju,
Ducha mocy,
Ducha zwycięstwa,
bo tylko w Nim i z Nim będziemy mogli wytrwać 
w ślubowaniu złożonym dziś Tobie 
i Kościołowi Twemu świętemu.
Bo tylko w Nim i z Nim
będziemy w stanie toczyć dobry bój wiary,
a korona pozostanie przy nas.

Miłujemy Cię Panie! 
Wielbimy Cię Panie!

Usłysz najradośniejszą pieśń, 
jaką może wyśpiewać serce człowieka: 
Wielki, wielki jest Pan Zastępów, 
a niebo i ziemia pełne są Jego chwały! 
Amen.

Fot. Marek Pawłowicz



sów — ks. Stefan Skierski czy bohaterski bis- 
kuip ks. Juliusz Runsche. Wiele innych jeszcze 
nazwiisk można by tu wymienić, nazwisk, któ
re padały w trakcie poznawania przez was his
torii Kościoła.
Po trzecie, chrzęścijaniin-ewangelik jest świa
domy, że żyje — tak jak jego przodkowie — 
w społeczeństwie i dla niego. Swoją wiarą, 
swoją postawą moralną, swoją pracą i gotowoś
cią do służby będzie wywierał wpływ na oto
czenie i w ten sposób moblizował dodatnie ce
chy społeczne, a stawiał tamę ujemnym.
Po czwarte wreszcie, chrześcijanin-ewangełik 
ma wzrok skierowany ku przyszłości, której do
tyczy obietnica wypowiedziana w naszym tekś
cie: „iZ Nim też królować będziemy”. Oczeku
jemy z ufnością tego dnia, kiedy okaże się, że

nie na próżno trudziliśmy się, że nie bez celu 
znosiliśmy przeciwności.
Być ewangelikiem, to znaczy być świadomym 
chrześcijaninem, który dokonał wyboru takiej 
właśnie drogi życia, czerpać wzory i przykład 
z przeszłości, służyć dzisiaj Bogu i człowiekowi, 
oczekiwać nowej ziemi i nowego nieba.
To, cośmy powiedzieli, odnosi się nie tylko do 
was, ale i do nas wszystkich tu zebranych. Sta
nowimy bowiem jedną wspólnotę wiary i ży
cia, która wspiera się wzajemnie modlitwą, 
radą, pomocą. Wy, którzy dzilsiaj wyznajecie 
swoją wiarę i wstępujecie do szeregów żywych 
członków Kościoła, macie prawo od nas tego 
wszystkiego oczekiwać. Mamy niezachwianą 
pewność, że Pan Kościoła pobłogosławi was 
i obdarzy mocą oraz światłem swego Ducha.

IRENA STRAWSKA

Ten dzień
Od jej konfirm acji m inęło wieile, w iele lat. Zacho
w ała jednak wspom nienie tego dnia tak  świeżo 
w pamięci, jakby tam te w ydarzenia rozegrały się 
przed m iesiącem: pam iętała nastrój ulotnych chwil, 
refleksje i skojarzenia, uczucie napięcia, oczekiwa
nia i radości tak  serdecznej i odm iennej od wszy
stkiego, co ją  dotąd spotkało.
Ten ranek w stał słoneczny i w ietrzny. Za oknem 
zieleniła się maj'Ową barw ą płacząca w ierzba. G ałę
zie, rytm icznie kołysane podm ucham i, m iotły świeżą 
traw ę u stóp pnia. Dwa szpaki, jeszcze żółtodzioby, 
wystaw iały głorwy z domku um ocowanego na drze
wie i pogwizdywały wesoło. Ta ptasia rodzina po
w racała tu  co roku. Mała, cicha uliczka, na k tórą 
wychodziły okna pokoju, była zupełnie pusta. Ludzie 
jeszcze spali. Była niedziela, święto Zesłania Ducha. 
Ale w  jednym  domu panow ał ruch. Był to niezwykły 
dzień, wypełniony radością i oczekiwaniem. Cała 
rodzina w  nastro ju  pogodnym ale zarazem  pod
niosłym kończyła przygotowania. W kuchni k rzątała  
się m am a w  asyście najbliższych przyjaciół — 
chrzestnych rodziców jej dzieci. Ciotka układała 
w wazonach pęki świeżych, pachnących konw alii 
(gdzie je zdobyła o tak  wczesnej godzinie dnia?) — 
kwiatów  niewinności i skromności. Babcia — sta 
ruszka blisko 80-letnia — kręciła się podekscytow a
na po całym mieszkaniu, rada pomóc we wszystkim  
i każdem u — tu coś przytrzym a, tam  poda, tu  się 
schyli. Co chwilę jednak przystaje w tej k rzą tan i
nie, zam yśla się i po chw ili radośnie w yznaje: „Taki 
dzień! Taki dzień! Że też Pan Bóg pozwolił mi do
żyć takiego dnia!”. Jest przęjęta do granic w ytrzy
małości jej starego serca.

Dwie osoby są wyłączone z tej krzątaniny. Mały 
chłopiec, który w łaśnie dziś obchodzi swoje dzie
w iąte urodziny, stoi przy oknie, w białym , odświęt
nym garniturze — głęboko zamyślony, spokojny. 
Gdyby nie nerwowy ruch palców — można by po
myśleć, że to m ałą sta tuetkę z białej porcelany usta
wiono przy parapecie okiennym. Obok niego siostra. 
Dorosła, studentka. Ona też ubrana odświętnie, jakaś 
uroczysta i poważna. Stoją tak  razem  — jedno przy 
drugim  — zamyśleni. Nie powiedzieli dotąd słowa, 
ale między nim i rozgrywa się jakaś w ażna rzecz. 
Oto ten  dzień ma odmienić ich życie, zadecydować
0 całej przyszłości. Tak im  to tłum aczono w  kościele
1 w domu, i tak  będzie na pewno. Oboje w  to 
w ierzą rófwnie mocno, choć każde inaczej.
Mały — jeszcze bardzo po dziecinnem u — wyobraża 
sobie, że od dziś stanie się zupełnie innym  człowie
kiem. Gdzieś tam, bardzo głęboko, żywi cichą na
dzieję, jak  bardzo zadziwi kolegów nową tw arzą. Bo 
przecież nowy człowiek musi mieć nową tw arz. Już 
teraz szykuje się do tej nowej roli. Od kilku  dni 
jest tak  grzeczny, jak  mu się to dotąd nigdy nie 
zdarzało, co więcej — trw ając tak  długo w  tym  nie
typowym dla siebie stanie — czuje się szczęśliwy. 
Dotąd „bycie grzecznym” oznaczało: „nudzić się nie 
do w ytrzym ania”. A teraz, gdy patrzy na radość ro
dziców, jest napraw dę szczęśliwy i wie, że chce, 
aby tak  było zawsze. Wczoraj usłyszał, że Pan Jezus 
cieszy się z każdego człowieka, który szczerze p rag
nie się poprawić, więcej — że takiem u człowiekowi 
pomaga. Dziś mały nie ma wątpliwości, że oto przy
szła jego pora: od dziś P an  Jezus, w którego w ierzy 
(co sam wyzna głośno przed zborem  już za kilka 
godzin), będzie mu we wszystkim pomagał, będą n a j
lepszymi przyjaciółm i i wszyscy to  zobaczą, bo 
chrzest, którego wkrótce udzieli mu pastor — będzie 
potw ierdzeniem  tej przyjaźni.
Myśli siostry biegną innym torem . Nie spuszcza 
wzroku z kołyszących się gałęzi w ierzby. Przez 
otw arte okno słychać szum liści. W ieje silny w iatr. 
„Tak jak  w tedy” — pow tarza jakiś głos w  środku.
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I zaraz następne sko jarzen ie : „Wieje, kędy chce!”. 
„Czy jednak będzie chciał w iać dziś dla m nie?” — 
pojaw ia się wątpliwość. I zaraz gorąca prośba: 
„Przyjdź, Duchu Święty!”. Napięcie jest tak  wielkie, 
że dziewczynie w ydaje się, iż gałęzie wierzby gło
śniej zaszumiały, jakby dotknięte jakim ś innym, cu
downym podmuchem. Chciała usłyszeć odpowiedź — 
potw ierdzenie jej pragnień — i usłyszała je.
Stoi zapatrzona w zieloność drzewa, zasłuchana 
w w iatr, k tóry  od tej pory przestał być zwykłym 
w iatrem . S tał się znakiem  danym  tylko jej, obietnicą 
czytelną tylko dla w ybranych. W tym  momencie — 
jak  nigdy dotąd i nigdy później — posiadła pew 
ność, że obietnica zbaw ienia odnosi się i do niej.
Za niewiele godzin stanie w  kościele, by w  akcie 
konfirm acji ślubować Bogu w ierność i wyznać przed 
całym  zborem, że oto zdecydowała się. Świadomym 
aktem  woli i serca potw ierdzi obietnicę złożoną 
w jej im ieniu przez rodziców chrzestnych. Uśmiech
nęła się do swoich myśli, które próbowały przebić 
m roki niepam ięci i przywołać obraz niemowlęcia 
ofiarowywanego Bogu w  pewien ciemny, grudniowy 
dzień okupacyjny. To ona była tym  niemowlęciem,
0 którym  nic nie w iedziała ponad to, co powiedzieli 
jej rodzice. Otóż — podobno — gdy ksiądz polewał 
wodą jej głowę, głośnym krzykiem  daw ała w yraz 
swojem u protestowi, a przyjaciele obecni wówczas 
w  św iątyni m ieli żartować, że z tego niem owlaka bę
dzie kiedyś tęgi p rotestant!
Teraz m iała już za sobą i dziecięcą ufną w iarę,
1 m łodzieńcze niepokoje, i kryzysy, podczas których 
— byw ało — odchodziła daleko, ale zawsze czyjaś 
dobra ręka zatrzym yw ała ją  w porę. Nigdy więc nie 
przekroczyła granicy, zza k tórej nie byłoby powrotu. 
Teraz w ydaje jej się, że najgorsze ma za sobą, że

odtąd jej w iara będzie niczym nie wzruszona, ostoi 
się w każdym  nieszczęściu i trudzie.

Drobne m ajow e liście w ierzby chylą się na wietrze. 
Radosny ranek. Jedna z chwil, które chciałoby się, 
by trw ały  wiecznie.

Od tamtego ran k a  minęło wiele, w iele innych — 
i dobrych i gorzkich — a każdy rozpoczynający się 
dzień niósł nowe doświadczenia. Gdy z perspektyw y 
długich la t spogląda teraz na tam tą  dziewczynę, 
w patrzoną w  zieleń w ierzby i zasłuchaną w  głos, 
który do niej przem aw iał, wie, że wówczas otrzy
m ała dar w ielki i cenny: doświadczenie żywej, go
rącej w iary. W tedy jednak w ydaw ało się jej, że jest 
to etap  ostateczny, stan  trw ały, stan łaski, który  czło
w iek może posiąść raz na zawsze i żyć w  nim  do 
końca dni. Teraz jednak wie, że t a m t o ,  to  był 
dopiero początek właściwej drogi, początek n a jtru d 
niejszego, że oto — mim o w iary  — pokusy i trudy  
życia nie zm niejszają się, a niepokoje i kryzysy nie 
tracą  na ostrości. Wszakże jedno doświadczenie kon- 
firm aeyjne pozostało w  niej żywe. Do Biblii, k tórą 
w tedy dostała, pastor w pisał następujące słowa: 
,»Staczaj dobry bój w iary, uchwyć się żywota w iecz
nego, do którego też zostałaś powołana i złożyłaś 
dobre w yznanie wobec w ielu św iadków”. Ilekroć te 
słowa czyta, zyskuje na nowo pewność, że droga, 
k tórą w ybrała, wiedzie — mimo wszystkich upadków  
i klęsk — do Ojca, którem u ufa i w ierzy, że jej 
nie opuści, ta k  jak  nie opuścił jej w  chwilach m ło
dzieńczych kryzysów i nigdy nie pozwolił zrobić k ro 
ku, którego skutki byłyby nieodwracalne. To przeko
nanie pozw ala jej żyć, a pewność zaufania ra tu je  
przed zwątpieniem , gdy wszystko zdaje się świadczyć, 
że zw ątpienie to jest nieuchronne.

JAN SKIERSKI

Przez

niewolę

ku

wolności
K rajobraz Saksonii jest ładny, m a
lowniczy — urzekają łagodne p a 
górki poprzecinane łanam i pól, la 
sy o mocnej, soczystej zieleni. Ale 
piękno tego krajobrazu  niknie, gdy 
ogląda się go przez okna zaopa
trzone w  kraty , gdy oczy napoty

ka ją  wszędzie nienaw istne druty 
kolczaste oddzielające św ia t daleki 
od bytow ania tu ta j, w  niewoli. N a
strój rezygnacji potęgują jeszcze 
ponure m ury saksońskiego zam czy
ska; pierwsze m iesiące spędzone z 
dala od kraju , od najbliższych, spę

dzone w łaśnie tu, były chyba n a j
gorsze.
W tłocznych salach n ie  można było 
znaleźć chwili spokoju i ciszy po
trzebnej do powrócenia do rów no
wagi. N ajprzyjem niej było wślizg
nąć się Wtedy do zam kowej k a 
plicy, gdzie często ćwiczył n a  
organach jeden z kolegów. Przez 
okna o matowych szybach padało 
trochę św iatła, z m roku w yłaniały 
Się zarysy kolum n i łuków  sk le
pienia, było cicho i przyjem nie. 
Tak się złożyło, że kap lica była 
jedynym  miejscem, gdzie mogliśmy 
się zebrać w  większej grupie i 
gdzie m iały miejsce swoiste m an i
festacje patriotyczne. W każdą n ie
dzielę odbywało się nabożeństwo, 
na które przychodzili dosłownie 
wszyscy, tak  że kaplica była zatło
czona do ostatniego miejsca. Ksiądz 
katolicki, Niemiec, odpraw iał dość 
szybko mszę, a po ostatnich sło
wach „Ite, m issa est” — dosłownie 
uciekał z kaplicy, ale już n a  p ro 
gu doganiał go potężny śpiew: 
„Boże, coś Polskę...” Pieśń była,
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naturaln ie , zabroniona i ksiądz do
brze o tym  wiedział, n ie  chciał 
więc, aby obecny na nabożeństw ie 
abwehrowiec mógł go posądzić o 
jakikolw iek udział w tej m ani
festacji m ającej na celu unice
stwienie Trzeciej Rzeszy.

Potem zamieniono nam  mroczne 
zamkowe sale na drew niane ba
raki. Poza długim i rzędam i d ru 
tów kolczastych rozpościerały się 
pola, gdzieś n a  horyzoncie ciem- 
niła się smuga lasu. Gdy się spa
cerowało w zdłuż drutów, miało się 
wrażenie, że .przestrzeń ogarnia 
nas, że jest się bliżej zoranej zie
mi, wolności, rodzinnego k raju . 
Rodzinny k raj, dom. W szystkie 
myśli biegły zawsze, w  każdej 
«chwili tych długich lat, ku  tym, 
którzy żyli tam  daleko, narażeni 
na  wszelkie niebezpieczeństwa, a 
którym  my n ie mogliśmy nic po
móc. I ta  bezsilność i bezradność 
by ła  chyba najgorsza.

W niedzielę o godzinie 11, a więc 
w tedy, kiedy w  dalekiej W arsza
w ie «na Lesznie trw ało  nabożeń
stwo, w ybierałem  się n a  samotny 
spacer wzdłuż drutów  i odpraw ia
łem dla samego siebie sw oje w ła 
sne nabożeństwo. „Panie, tyś by
w ał ucieczką naszą od narodu do 
narodu” — (przypominałem sobie 
słowa Psalm u, przepow iadałem  sło
wa liturgii, nuciłem  pieśni znane 
od dziecka. „Pierw ej, niźli góry 
stanęły i niźliś wytoształtował zie
m ię i okrąg św iata, oto zaraz od 
w ieku aż na wieki Tyś jest Bo
giem”. Trzeba było sam em u zbroić 
się przeciw ko złym wiadomościom, 
k tóre i tu ta j, poza druty , coraz 
częściej docierały.

Pewnego dnia zobaczyliśmy na 
spacerze nowo przybyłego jeńca, 
kapelana wojskowego. Okazało się, 
że jest pastorem . Z nieufnością 
podeszliśmy do niego; przecież ta 
kie sam otne przyjazdy do obozu 
najczęściej oznaczały niem iecką 
prowokację. W długich rozmowach 
doszliśmy do wniosku, że w  tym  
w ypadku tak  n ie  jest. Pastor Hause 
okazał się bardzo przyzwoitym 
człowiekiem. Postaraliśm y się, aby 
pozwolono nam  w  jednym  z po
mieszczeń odpraw iać w  niedzielę 
nabożeństwo. Z ebrała się nas m ała  
grupka, której przewodził pastor 
Hause. Ale nie trw ało  to długo, po 
k ilku  m iesiącach obóz rozwiązano 
i przeniesiono w  k ilka różnych 
miejsc. J a  pojechałem  do obozu 
w Dössel, koło W arburga, i w 
nim  doczekałem w 1945 roku  dnia 
wyzwolenia.

Jedną z pierwszych osób, jaką 
spotkałem  w  nowym obozie, był 
ks. Rom an M azierski, którego zna
łem z W arszawy. Radość była du
ża. Okazało się, że ksiądz M azier
ski jest już w. tym  obozie od kilku 
tygodni, że już zebrał grupkę w spół
wyznawców, w łaśnie sta ra  się o 
lokal na  kaplicę. Nigdy nie p rzy
puszczałem, że .posiada on tyle 
energii i zapału. W krótkim  czasie 
była i kaplica, i m ała fisharm onia, 
stół, krzesła i naw et zielone sukno 
na przykrycie stołu. Ja  objąłem 
obowiązki organisty. Z W arszawy 
sprow adziliśm y agendę, aby odpra
w iać nabożeństw a zgodnie z oby
czajem, oraz H arfę Syjońską i k il
ka śpiewników. Muzykę do liturgii 
odtw arzałem  z pam ięci, harm oni
zując naszkicow aną melodię.

Ksiądz M azierski był nieoceniony 
w podtrzym yw aniu upadających na 
duchu. Pam iętam  długie rozmowy 
n a  spacerach czy przy szklance 
słabiutk iej herbaty. Jego w iara i 
spokój działały uspokajająco na 
wszystkich, a  było to  wówczas po
trzebne, gdyż z każdym  dniem  po
garszał się nasz stan  psychiczny. 
Podobno jest to  prawidłowością, że 
gdy przychodzą lepsze wiadomości, 
gdy poczyna św itać nadzieja na 
koniec niedoli, w tedy w łaśnie lu 
dzie najłatw iej załam ują się. To 
można było obserwować i u nas. 
Niepokojąco wzrosła liczba sam o
bójstw , chorób psychicznych, kom 
pletnego załam yw ania się.

Fronty  zaczęły zbliżać się ku g ra 
nicom Niemiec. Zajęta była F ran 
cja, Niemcy bronili się już n a  linii 
Wisły. Zbliża2 się ostatni ak t d ra 
m atu. I w tedy los uderzył i w 
nas.

Wieczór 28 września 1944 roku był 
pogodny, ale zaraz po zapadnię
ciu zm roku zaczął padać drobny 
deszcz. Noc była ciemna. Około 
godziny 22 odezwały się syreny 
ogłaszające alarm  lotniczy. N ie iby- 
ło to  żadną nowością, przyzwy
czailiśm y się już do tego. O two
rzyłem  okno naszej izby, aby wy
wietrzyć ją  przed snem. Patrzyłem  
w  ciem ne niebo i w  pew nym  m o
mencie zobaczyłem wyraźny błysk. 
Po błysku jakby grzmot, k tóry  n a 
silał się niepokojąco. Z astanaw ia
liśm y się, co by to też m ogło ibyć, 
gdy nagle rozległ się straszny huk. 
Zrobiło się jasno n a  sekundę, ude
rzyła w  nas fala  ciepłego po
wietrza. B arak  nad naszym i gło
w am i zaczął się rozpadać. Wy
biegliśm y do rowów przeciw lotni
czych będąc pewni, że Anglicy

bom bardują pobliską stację kolejo
wą w Wartburgu. Nie domyślaliśmy 
się wówczas, że to w ielka m ina 
pow ietrzna uderzyła w  sam  środek 
obozu. Dopiero po chw ili krzyki 
i jęki wzywających «pomocy uśw ia
domiły nam  sytuację. N astała noc 
grozy. Szereg baraków  został kom 
pletnie zmieciony z pow ierzchni 
ziemi, w tym  kaplice w szystkich 
wyznań. W zniszczonych barakach 
zginęło ponad 100 kolegów, 200 
było rannych. Akcję ra tunkow ą 
utudniały ciemności i padający 
deszcz. Pośród ratu jących uw ijał 
się ksiądz M azierski. Gdzie mógł, 
pomagał przy usuw aniu rozbitych 
belek, w ydobyw aniu rannych  i za
bitych. Pocieszał rannych, m odlił 
się razem  z um ierającym i. Mimo 
słabego zdrow ia przez całą noc nie 
ustępował z pobojowiska. Swoim 
czynem zyskał ogólne uznanie i 
szacunek. Podaw ano go jako  wzór 
człowieka i duchownego.
Blady jesienny ranek  pokazał 
nam  dopiero ogrom zniszczeń: 
rozbite «baraki, na p lacu apelowym 
równym i szeregami leżące zwłoki 
kolegów. Mówią, że obozy jenieckie 
były w  czasie w ojny  najbezpiecz
niejszym i miejscami. To praw da, 
ale p raw dą jest również, że w ów 
czas zginęło u  nas 12°/o stanu  obo
zu; to  większy procent niż w  
krw aw ej bitw ie.
Ostatnie m iesiące niewoli były n a j
gorsze. Do coraz bardziej pogarsza
jącego się s tanu  zdrow otnego do
chodził jeszcze straszny  niepokój o 
najbliższych, od których n ie było 
żadnych wiadomości. A w iedzie
liśmy, że Pow stanie W arszawskie 
zakończyło się k lęską i zniszcze
niem  m iasta. P am iętam  ten  stycz
niowy dzień, kiedy to  ksiądz M a
zierski przybiegł do nas zdyszany, 
ale i szczęśliw y: m iał pierw sze 
wiadomości o sw oich najbliższych, 
jak  również o naszych rodzicach. 
Koniec m arca. W idzimy już zbli
żający się koniec. Od zachodu sły
chać artylerię, fron t zbliża saę. 
30 m arca — W ielki P iątek. Zbiera 
się nasza m ała grupka. Żegnamy 
się z księdzem M ażierskim. My n a 
stępnego dnia m am y być ew akuo
wani, ksiądz M azierski pozostaje w  
obozie. Nie wiemy, co saę z nam i 
stanie, czy się jeszcze zobaczymy. 
Zżyliśmy się przez te la ta  i m ie
siące, przez te wspólnie przeżyte 
ciężkie dni.
A potem, jak  w kalejdoskopie: 
ew akuacja, uw olnienie i pow rót do
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PAWEŁ KUCIŃSKI

Co to znaczy wierzyć?

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W WAPIENICY

Ekum eniczna Rada Młodzieży w 
Europie 'wystosowała list otw arty 
do wszystkich krajów  europejskich, 
w  którym  przed młodzieżą chrze
ścijańską naszego kontynentu po
staw iła do przedyskutow ania na
stępujące py tan ie : „Co to znaczy w ie
rzyć?”. Wyniki dyskusji przeprow a
dzonych w różnych k rajach  m ają 
posłużyć jako podstaw a ogólnoeuro
pejskiej konferencji młodzieży na 
tem at: „W iara, Kościół, życie”. Od
pow iadając na  ten  list, Sekcja 
Młodzieży PRE zorganizowała w 
dniach 25 i 26 lutego br., w  Ew an
gelickim Domu W ypoczynkowym 
„B etania” w  W apienicy, ogólnopol
ską konferencję młodzieży. Wzięło 
w  niej udział około 70 młodych 
przedstaw icieli wszystkich Kościo
łów zrzeszonych w  PRE, a także 
zaproszeni goście z USA i NRD. 
Całość prowadził i nad praw id ło
wym  przebiegiem  czuwał ks. Jan 
W alter. Wygłoszono k ilka refera
tów, związanych tem atycznie z p ro
blem em  „co znaczy w ierzyć?”, po 
których następow ała k ró tka  w stęp
na dyskusja ogólna, a następnie 
bardziej szczegółowe dyskusje w 6 
grupach, na k tó re uczestnicy po
dzielili się stosownie do 6 pod-
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obozu. Jest pierw szy dzień kw ietnia 
i pierwszy dzień Św iąt W ielkanoc
nych. W kraczam y do obozu, nad 
k tórym  pow iew a już biało-czerwo
na flaga. W ita nas tam  ksiądz Ma- 
zierski. Ma łzy szczęścia w oczach. 
Potem, po latach, ofiaruje mi ksią
żeczkę napisaną przez siebie, a wy
daną przez Ekum eniczną Komisję 
dla D uszpasterstwa nad  jeńcam i w 
Genewie: „Przez niewolę ku wol
ności”, z dedykacją: „na pam iątkę 
wspólnej pracy ku chwale Im ienia 
Pańskiego i pokrzepienia ducha 
Braci w najcięższych czasach”. 
I w tedy w idziałem  go po raz o sta t
ni.

punktów  głównego tem atu. Celem 
pracy w  grupach było w ypracow a
nie wniosków do dyskusji p lenar
nej.
Istotnym i elem entam i spotkania 
były dwa nabożeństw a: otw ierające 
konferencję (kazanie, oparte o 
tekst Ew. M arka 1:14.15, wygłosił 
ks. W alter) i końcowe, zorganizo
wane i przeprowadzone przez m ło
dzież. To ostatnie polegało na czy
taniu różnych, związanych z za
gadnieniem  wiary, tekstów  przep la
tanych m odlitw am i i pieśniami. 
Głównym tekstem  był słynny frag
m ent Listu Jakuba o w zajem nym  
związku w iary  i czynów (2:14—26). 
Cennym wzbogaceniem duchowym 
było studium  biblijne, k tóre p ro 
wadził J. Siczek.
Autorzy wspom nianego na w stępie 
listu ujęli problem  w iary  w  dwóch 
aspektach: w ertykalnym  (tj. p iono
wym), a więc w relacji Bóg—czło
wiek, i horyzontalnym  (tj. pozio
mym), na linii człowiek—człowiek. 
Ta propozycja zaważyła n a  p rze
biegu dyskusji i form ułow aniu re 
feratów. Uczestnicy konferencji do- 
sżli jednak pod koniec obrad do 
wniosku, iż tak i podział jest 
sztuczny, ponieważ oba te  aspekty 
są ze sobą pow iązane dialektycznie, 
tzn. że n ie  można ich rozpatryw ać 
oddzielnie, lecz w  ścisłym w zajem 
nym  związku.
N ajpierw  zajęto się defin icją w ia 
ry. W prawdzie, jak  stw ierdzili 
uczestnicy, definicji podać nie moż
na, to  jednak w  różny sposób daje 
się opisać stan, jakim  jest w iara. 
Można więc powiedzieć, że w iara  
polega n a  przyjm ow aniu bez do
wodu istnienia Boga. Wierzę, a za
tem w iem  n a  pewno. I tu  w ypły
nęła kw estia możliwości uzyskania 
dowodu ma potw ierdzenie słuszno
ści w iary, mp. dowodu istnienia 
Boga. Jak  przypom niano, w iele by 
ło takich  „dowodów”, dostarcza
nych często przez znakom itych m y
ślicieli (nie był od tego w olny n a 
w et Kant). W szystkie te  „dowody” 
pozbawione są sensu od samego

początku. Bóg bowiem, przez k tó 
rego wszystko istnieje i k tóry  we 
wszystkim się przejaw ia, nie może 
być przedm iotem  dociekań nauko
wych. To nie my „odkryw am y” 
Boga, ale w łaśnie Bóg sw ą m ocą i 
wolą ujaw nia nam  się na tyle, 
na ile uznaje to za konieczne.
I tu  dalsza ogólna dyskusja rozpa
liła się wokół zależności między 
nauką (wiedzą) a w iarą. Powstało 
pytanie, czy w zrost w iedzy o o ta
czającym nas świecie może (prowa
dzić do osłabienia, a naw et do za
n iku w iary. W prawdzie przykłady 
w ielkich rewolucjonistów  nauki — 
Kopernika, Newtona — świadczą, 
że odpowiedź na to  pytanie jest 
negatyw na, to jednak dość szeroko 
jest rozpowszechnione przekonanie 
o zagrożeniu w iary  ze strony 
wiedzy. Otóż, uczestnicy konferen
cji zdecydowanie i jednom yślnie 
stw ierdzili, że n ie istnieje żaden 
związek, który by wzrostowi pozna
nia św iata m aterialnego przypo
rządkowyw ał m alenie w iary. Jest 
tak między innymi dlatego, że n a 
wet całkowite poznanie św iata (o 
ile tak ie jest w  ogóle możliwe) i 
jego p raw  nie doprowadzi nigdy do 
obalenia albo potw ierdzenia istnie
nia Boga. A. Chyrczakowski pod
kreślił w  swej wypowiedzi, że po
jaw iają się głosy uczonych w spół
czesnych, w skazujące na koniecz
ność odwoływania się przez naukę 
do pewnych pojęć teologii, takich 
jak  — n a  przykład — łaska. Zm ia
ny w  m yśleniu są, jak  widać, za
sadnicze.
A utor referatu  teologicznego, Jan 
Anchim iuk, zwrócił uw agę na fakt, 
że w iara jest aktem  twórczym. W y
raźnie podkreśla to Ap. Paw eł w 
liście do Hebrajczyków, w  rozdz. 11. 
W iara narodu w ybranego sta ła  się 
źródłem jego siły i aktywności w  
podejm ow aniu — zdawałoby się 
beznadziejnych — decyzji. W w ie
rze zaw arty jest też aspekt nadziei 
(Hebr. 11:1). Mówca zwrócił uw a
gę, iż u Paw ła w iara  łączy się z 
przyjęciem  dobrej nowiny, a list do 
Rzymian 10 zaw iera stw ierdzenie, 
że w iara pochodzi ze słuchania. 
Dyskusja ogólna i w  grupach roz
w inęła się wokół związku w iary  z 
Pismem Świętym. Zastanawiano się, 
czy Biblia jest jedynym  źródłem 
wiary. I chociaż nie było w yraźnej 
zgodności, przeważał pogląd, że Bi
blia zaw iera wszystko, co po trzeb
ne jest do pow stania i rozw ijania 
wiary. Bez znajomości Biblii w iara 
nie jest możliwa, ale samo czyta
nie Pism a Świętego nie wzbudza 
wiary, czego przykładem  jest
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znaczna liczba znakom itych znaw 
ców Starego i Nowego Testam entu, 
stojących ma całkowicie ateistycz
nych pozycjach.
Jak  już wspomniano, tem at główny 
składał się z sześciu podpunktów , 
a  każdy z nich zaw ierał jeszcze 
szczegółowe pytania. Nie na  wszy
stkie uzyskano jasno sprecyzowane 
odpowiedzi, chociaż w zdecydowa
nej większości potrafiono uzgodnić 
wnioski końcowe. I tak  np. na  py
tanie, czy Bóg jest tw orem  fan 
tazji ludzkiej, odpowiedziano k a te 
gorycznie: — nie!, ponieważ sam a 
tytko fantazja, ułuda nie mogłaby 
się ta k  manifestować, jak  m anife
stow ał i m anifestuje się w  życiu 
człowieka Bóg. Na postaw iony w  
trzecim  podpunkcie problem  — czy 
Biblia nie pow inna być na nowo 
napisana? — uzgodniono w gru
pach odpowiedź, że Biblia nie jest 
podobna do żadnej innej książki, 
k tórą można by w  kolejnych wy

daniach uaktualnić lub przereda
gować. Ta „inność” tkw i w  tym, że 
jako jedyna księga zawiera O bja
w ienie Boże.
W szystkie wyżej wymienione za
gadnienia dotyczyły aspektu w erty 
kalnego (Bóg—człowiek). Na kon
ferencji poświęcono też dużo m iej
sca horyzontalnem u w ym iarow i w ia
ry. Niestety, uczestnicy nie uzyskali 
tu  ostatecznego sprecyzowania swoich 
poglądów w  takim  stopniu, jak  miało 
to miejsce w poprzedniej grupie 
problem ów. Zapewne przyczyna 
tkw iła w  tym, że kw estie te  m ają 
w znacznym stopniu charak ter su
biektywny. W skazywano (referat 
B arbary  Brej er), że tacy wielcy 
ludzie w iary, jak  Schweitzer, M ar
tin  L uther King, posiadali silne po
czucie życzliwości wobec innych 
ludzi i — nie bacząc na  niebezpie
czeństw a i osobiste ofiary — nieśli 
pomoc i pociechę. A więc, jak 
podkreślono w  jednym  z referatów ,

w iara nie jest stanem  biernym . To
warzyszy jej zawsze aktywność, 
czyn. Więcej — w iara  w ym aga 
czynów.

Bardzo interesujący był odczyt go
ścia z USA, p. T. Robertsona, k tó 
ry przedstaw ił genezę rew olucji 
Jezusowej, tak  popularnego ruchu  
religijnego na  Zachodzie, zrodzone
go n a  uniwersytecie w  Berkeley.

Spótkanie młodzieży w  W apienicy, 
chociaż krótkie, dało możliwość 
zapoznania się z w ielom a ludźmi 
i w ym ianę poglądów na szereg 
spraw  w  atm osferze praw dziw ie 
braterskiej i nieskrępow anej. I 
chociaż nie wszystko zostało z 
rów ną w nikliw ością omówione i 
rozważone, to  jednak uczestnicy 
konferencji rozjeżdżali się do do
mów w  poczuciu dobrze i pożytecz
nie spędzonego czasu, w  poczuciu 
wzbogacenia swego duchowego ży
cia.

O B I B L I I

Stary Testament nie jest dziełem 
budującym

Odcinek 5 Katechizmu Holenderskiego

Sporo zam ieszania przy lekturze 
Starego Testam entu pow oduje n a 
stępująca okoliczność: w łaściw ie 
oczekiwaliśm y książki układnej i 
budującej, to znaczy czegoś, co 
przywodziłoby nam  na m yśl sąme 
dobre czyny. Tymczasem, Pismo, 
opisując już zdarzenia z epoki p ra 
ojców, opowiada z największym  
spokojem  o  czynach, w  naszym 
odczuciu — nieetycznych. My, czy
telnicy, musimy w tedy pam iętać, 
że Biblia nie jest księgą nap isa
n ą  ku zbudowaniu, ale dziełem 
odzwierciedlającym  rzeczywistość. 
Bóg niejako uczestniczy w  piel
grzymce jeszcze zupełnie p rym i
tyw nej cząstki ludzkości. Obyczaje 
dopiero stopniowo będą ulegały 
oczyszczeniu. H istoria A braham a 
nie wzywa do tego, byśmy czynili 
wszystko, co ów m ąż czynił, lecz 
zw raca naszą uwagę na ten oto 
w ielki fak t: niezależnie od kolei 
losu — A braham  pozostaje w iem y 
Bogu. P raw idłow a lek tura Starego 
Testam entu w ym aga ostrego w zro
ku i um iejętności w yobrażania so

bie, że inni ludzie inaczej w idzą 
i osądzają w iele rzeczy niż my.
Nie będzie to  tak ie  trudne w  przy
padkach, w  których pew ne czyny 
zostają zakw alifikow ane jako  złe 
(grzech Sodomy), albo kiedy tylko 
w spom ina się o nich (np. postępo
w anie córek Lota). Czasem jednak 
w ydaje się, że za tym  wszystkim 
stoi Bóg. Tak jest, na  przykład, w 
w ypadku Jakuba, a jeszcze silniej 
u jaw nia się to, gdy chodzi o zagła
dę imiesźkańców K anaanu. Pow ie
dziano bowiem, że Jahw e tak  naka
zał. Ale naw et w  tych przykładach 
m usim y liczyć się z ówczesną p ry 
m ityw ną mentalnością. Ludziom 
brakow ało w tedy lepszego rozezna
nia, musieli, z konieczności, ucie
kać się do m etod w łaściw ych danej 
epoce i kulturze, by utrzym ać w 
czystości służbę Jahw e. Ludzie nie 
byli jeszcze w  stanie wnikać głę
biej w  zamysły Boże. Dobrze, że 
przynajm niej trw a li w iernie przy 
Jahwe.
O tym, jak  niedoskonały i aż na
zbyt ludzki był stan  rzeczy w  epo

ce Starego Testam entu, świadczą 
słowa Jezusa na  tem at p raw a m ęż
czyzny do oddalenia żony. Działo się 
tak, rzekł Jezus, „ze w zględu na 
hardość ich serca”, ale n ie było to 
w łaściwym  zam iarem  Bożym. P o
dobnie m a się spraw a z rzeziam i 
opisanymi w  księdze Jozuego. Licz
ba rzeczywistych ofiar była zresztą 
znacznie niższa od podanej w  tej 
księdze, także o w iele m niejsza od 
liczby w ytępionych Indian w S ta
nach Zjednoozonych.

D U C H

Cały S tary Testam ent przeniknięty 
jest jakąś nieskrępow aną nam ię
tnością, intensyw nym  i wzniosłym 
pędem  ku  życiu. To przem ożne ciś
nienie p rzejaw ia się również w 
szlachetnych dążeniach ludzkości na 
innych terenach, lecz w  Izraelu 
jest ono niem al dotykalne, czyste i 
pełne siły, wolne od zanieczyszczeń 
i słabości. Ten oddech życia ma 
swe imę: Duch. Ody n a  kogoś zstą
pi Duch Jahw e, człowiek ta k i w y 
niesiony zostaje ponad siebie sam e
go. Z początku (przejawiało się to 
w  sposób prym ityw ny: kiedy Duch 
Boży zstępował n a  Samsona, ten 
nabierał siły do walki.
Gdy ktoś napełniony zostaje D u
chem Bożym, tow arzyszą tem u zja
w iska właściwe dla danego środow is
k a  kulturalnego: ekstazy i taniec. 
Ale 'to nie jest istotne; zjaw iska te 
zresztą zanikają w  późniejszym sta 
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dium. Klasyczni prorocy już nie 
tracą panow ania nad sobą. Ich eks
taza polega na k u p ie n iu  n ie poz
baw iającym  ich wolności. Stopnio
we oczyszczanie natchnien ia i jego 
przejaw ów  jest charakterystyczną 
cechą Ducha: im głębsze natchnie
nie, tym  zwyczajniejsze jego prze
jawy.
W przyszłości naród będzie chciał 
mieć za kró la osobę, na której bę
dzie spoczywał Duch (Iz. 11: 2). 
Więcej, cały naród m a otrzym ać 
Ducha (Joel 2: 28). Ukoronowanie 
darów  Ducha dokonało się przez 
Jezusa, jak  o  tym  m. in. świadczy 
opow iadanie o Pięćdziesiątnicy.

p i s m o  Ś w i ę t e  
p o w s t a ł o

Z A  S P R A W Ą  D U C H A  SW.

Już w  S tarym  Testam encie Duch 
pobudza do życia, w znieca w ielkie 
dążenia, jest obecny w  zdarzeniach. 
To On w yw ołuje form ułowanie od
pow iednich Słów, dzięki Niemu po
w sta ją  pism a. S tary Testament, 
księga, k tó rą  bierzem y dziś do ręki, 
powlstał za spraw ą Ducha Św.
Nie należy tego rozumieć tak, że 
Duch szeptał do ucha i dyktow ał 
pisarzom  myśli, niezależnie od ży
cia i w iary  narodu. P isarze b iblijni 
w yrażają w iarę Izraela posługując 
się w łasnym  stylem, dając w yraz 
swej w łasnej osobowości, ich spoj
rzenie na rzeczywistość uw arunko
w ane jest k u ltu rą  i cyw ilizają epo
ki, w jakiej żyją. Księgi św ięte po
w sta ją  w  poszczególnych okresach 
należących jednak do całości w yda
rzeń kierow anych przez Ducha. 
F aktu  natchnienia ksiąg przez Du
cha n ie sposób oderw ać od działa

nia Ducha w  całym zjawisku, ja 
kim jest Izrael.
Czy wobec tego Pismo Święte jest 
częściowo dziełem  ludzi, a częścio
wo dziełem Ducha Bożego? Nie, po
chodzi ono w  całości od ludzi i w  
całości od Ducha Bożego, po
dobnie jak  muzyka jest w  całości 
dziełem instrum entu i w  całości 
dziełem pianisty. W przypadku gdy 
działa Duch Boży, człowiek nie zo
sta je w yelim inow any, ale pozostaje 
sobą.

D U C H O W Y  S E N S  
P I S M A  Ś W I Ę T E G O

W szystko to odnosi się rów nież do 
pism  Nowego Testam entu. Jeden 
Duch ożywia całą Biblię, stąd  jej 
przedziw na jedność. To, co w  S ta
rym  Testam encie pnie się z nizin 
ku górze, w Nowym jaśnieje całą 
czystością. Ten izaś, k to  (posiada 
wgląd w  całość — czyli my, ludzie 
żyjący już po przyjściu C hrystusa — 
m a tę możliwość i już przy  lekturze 
Starego Testam entu w yczuw a to, 
czego w  te j samej rzeczywistości 
dokona Duch w  Nowym Testam en
cie. Już w  daw nych opowieściach 
odczuwa się potężny w iew  Ducha 
ku Nowemu Testam entowi, i sens, 
w  jakim  te teksty w  nim  zyskają. 
Kiedy czytamy o w alce z n ieprzy
jacielem, wiemy, że Chrystus p rze
kształcił tę  sy tuację w  w alkę w y
powiedzianą złu. Czytając o zabi
tym  baranku, m yślim y o  przebitym  
ciele Chrystusa. Rozważając w y
zwolenie z egipskiego dom u niewoli, 
zdajem y sobie spraw ę, że w ybaw ie
n ie z mocy grzechu leży n a  tej sa 
mej linii. Tym sam ym  Stare opow ia

dania sta ją  się sym bolam i nowego 
zbawienia.
Taki sposób czytania P ism a m ożli
wy jest dlatego, że całość przepojo
na jest jednym  i tym  sam ym  Du
chem. („Pismo spokrewnione jest 
samo z sobą”.) Poza znaczeniem li
teralnym  m ają więc te opow iadania
— całościowo rzecz biorąc — sens 
głębszy, duchowy: m a ją  stanow ić 
Obraz i zapowiedź Chrystusa i n a 
szego życia w  Chrystusie. P isarz 
starotestam entow y najczęściej n ie 
zdaw ał sobie z tego wszystkiego 
Sprawy. Miał jednak  ogólną in 
tuicję Izraela. Wiedział, że Bóg 
objaw i się bliżej w  czymś nowym, 
na co w skazyw ał duchowy, głębszy 
sens całego Pism a Świętego. Do te 
go potrzebny był udział autora. 
Sam  Pan Jezus i apostołowie n a 
uczyli nas sztuki odczytyw ania opo
w iadań jako symboli naszego życia 
z Chrystusem.
Radosne rozpoznanie C hrystusa jest 
wzniesieniem  się od tego co stare, 
ku  nowemu. W łączamy się w  ten 
ruch  ku  górze, jak i był żywy w  
Izraelu. Na nowo w racam y do 
Chrystusa, praw dziw ie dośw iadcza
m y nowości Nowego Testam entu. 
N aw et szorstkość i surowość, ce
chujące daw ne opow iadania, zysku
ją  dzięki tem u szczególne znacze
n ie: doznajem y ulgi, że możemy 
wznieść się ponad to i powiedzieć: 
,„Na szczęście DuCh zm ierzał w  koń
cu do czegoś innego”. Czytając opis 
w ojny Jozuego w iem y już, że w łaś
ciw ie chodzi o zm agania Jezusa i 
o to, że my — w  imię owoców Du
cha: miłości, radości i pokoju —
— możemy się potykać razem  z 
Nim.

cdn.

R E F L E K S J E

I matka,
„— Czy m atka  pana ży je  jeszcze? 
—A leż tak. Na oka m gnienie dzie
cięcy w yraz rozjaśnił jego twarz.
— W ięc nie może pan zrozum ieć na
w et tego, co to znaczy nie mieć już  
m atki. A le tego, żeby można było 
m atki nie m ieć nigdy, żaden z  nas 
nie może zrozum ieć”.
C ytuję pow yżej rozm owę dwóch

i ojciec
m ężczyzn, bohaterów powieści G il
berta Cesbrona „Bezdomne psy”. 
Dla nich obu słowo „matka” ko ja
rzyło się z tym , co drogie i bliskie 
sercu. Tym czasem , w  ciągu ich pra
cy w  sądzie dla n ieletnich styka li 
się nieustannie z  dziećmi, którym  
to pojęcie było osobiście nieznane. 
B yły to bowiem  dzieci niechciane i

porzucone, rosnące — nie ze sw ej 
w iny  — na ludzi okaleczonych du 
chowo. Ich nieodpowiedzialni rodzi
ce naw et się do nich nie przyzna
wali. A utor tak  sugestyw nie przed
stawia ból opuszczonych dzieci, ich 
gorycz, łzy  i wołanie pełne rozpa
czy: „mamo, m am o!”, że nie sposób 
czytać te j książki obojętnie.

„W gruncie rzeczy zazdrościli siero
tom. Te przynajm niej kiedyś m iały  
dom, jakieś miejsce na świecie i 
m ogły na cm entarzu przeczytać 
swoje nazw isko w yryte  na kam ie
n iu ... Ale cóż powiedzieć o rodzi-
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cach, którzy cię opuścili, którzy  
nigdy nie usiłowali cię zobaczyć, 
ani przekonać się, do kogo jesteś 
podobny?'*

Takie tragiczne przeżycia są udzia
łem  rów nież w ielu  dzieci w  na
szym  kraju. Mało kto zdaje sobie 
sprawę, że większość m ieszkańców  
Państw ow ych Domów Dziecka sta
nowią tzw . sieroty społeczne, t j . 
dzieci, których rodzice żyją, ale się 
do nich nie przyznają. N iedawno o- 
powiadano m i o matce, która u -  
mieściła już pięcioro dzieci w  roz
m aitych domach, a obecnie stara 
się o przyjęcie szóstego. Nie przeja
wia przy ty m  absolutnie żadnego  
zainteresowania ich losem. Czy 
można tę kobietę nazwać m atką?  
A  co powiedzieć o innych kobie
tach czy m ężczyznach  — naw et w y 
kształconych, nieźle sytuow anych  — 
którzy bezm yślnie sprowadzają dzie
ci na świat, a później postępują  
względem  nich w  sposób nie różnią
cy się od postaw y tam te j m atki, 
pochodzącej niew ątpliw ie z tzw . 
m arginesu społecznego?

M yślę o takich  kobietach w  Dniu  
M atki. Tego dnia, obchodzonego u -  
roczyście na całym  świecie (jakko l
w iek  w  różnych term inach), składa  
się hołd kobiecie, która nie ty lko  
urodziła, ale ofiarowała sw em u  
dziecku w szystko  najlepsze, na co 
ją ty lko  było stać. Taka m atka  za
sługuje na słowa wdzięczności za
rów no małych, ja k  i dorosłych ju ż  
dzieci. Sym boliczne kw iaty, w ręcza
ne w  Polsce 26 maja, należą się 
wielu, w ielu  m atkom .

Jednakże w  dzisiejszych czasach, 
gdy ojcowie często czynnie włącza
ją się do prac zw iązanych z  w y 
chowaniem  dziecka, czy nie nale
żałoby i o nich pomyśleć? N iejeden  
zasługuje bowiem  na na jw yższe  
uznanie, a czasem byw a naw et ta k , 
że to jem u  właśnie dziecko za
wdzięcza szczęśliwe dzieciństwo.

W  naszym  bloku ranek zaczyna się 
od pobrzękiw ania bu telek z  m le
kiem , staw ianych kolejno przed  
drzw iam i m ieszkań. Potem  coraz 
częściej trzaskają drzw i w yjściow e  
w  klatce schodowej. Ludzie w ycho
dzą do pracy, dzieci do przedszko
la lub szkoły. M ieszkania typu  M-4, 
M-5 stopniowo pustoszeją. W iado
mo, że dzień w  dzień, przed pójś
ciem do pracy, można zobaczyć pa
na doktora, jak  w ychodzi z psem  
na spacer, pana sędziego z kubłem  
pełnym  śmieci, pana redaktora bie
gnącego z siatką do sklepu, a pana 
inżyniera odprowadzającego Jacka

do przedszkola. Ci m ężow ie i ojco
w ie nie poczytują sobie za u jm ę  
udziału w  pracach domowych. Co 
jednak ciekawsze, ich rodziny robią 
wrażenie dobrych i szczęśliwych.

Cóż właściw ie m ożna powiedzieć o 
sąsiadach? Co kryje się za drzw ia
m i ich m ieszkań, ja k  wygląda na
praw dę ich życie? A  jednak można  
w iele w yw nioskow ać choćby ze 
sposobu zwracania się m ałżonków  
do siebie, ze spojrzenia, z zachowa
nia się dzieci w zględem  rodziców... 
Patrząc na życie moich sąsiadów i 
znajom ych, rozglądając się po św ie
cie obserwuję interesujące zjaw is
ko. Tam, gdzie ojciec rodziny czyn
nie interesuje się dziećm i i bierze 
na siebie część obowiązków dom o
w ych, życie rodziny rozw ija się 
prawidłowo. Może to św iadczy o 
tym , że ów m ężczyzna nie jest ego
istą, albo że uczy się doceniać pra
cę żony? N ajw ażniejsze jest chyba  
to, żeby n ik t w  rodzinie nie był 
eksploatow any i nie czuł się z tego 
pow odu pokrzyw dzony.

Inna sprawa, że w iele dzieci na 
w e t się nie domyśla, że matce za
w dzięczają to, iż ojciec jest z nim i, 
a rodzina nie została rozbita. W  du 
że j m ierze od żony zależy, czy 
m ąż rozw inie w  sobie in styn k t o j
cow ski i czy na swoje dziecko nie 
będzie patrzał ja k  na ryw ala lub  
intruza. Już ciąża jest czasem pró
by dla obojga przyszłych rodziców. 
Żona myśląca o tym , by czułością 
i zrozum ieniem  ułatw ić m łodem u  
m ężow i przeżycie tego i dla niego 
niełatw ego okresu, pracuje dla 
szczęścia ich przyszłego dziecka. Z  
kolei, gdy niem ow lę jest ju ż  na  
świecie, m atka  — doszukująca się 
w  n im  podobieństwa do ojca, w yra
żająca radość z  powodu m acierzyń
stw a  — nastawia m ęża ciepło do 
m aleństwa, które dta młodego m ęż
czyzny byw a na ogół jeszcze mało  
interesujące.

Znam  pew ną bardzo mądrą i do
brą osobę, która m a dzieci ju ż dziś 
dorosłe. Żadnego podręcznika p sy
chologii w  życiu  nie czytała, ale 
postępując zgodnie z nakazam i 
swego serca, osiągnęła pełnię har
m onii rodzinnej. W  tym  dom u o j
ciec był zaw sze na p ierw szym  
miejscu, zaś dzieci — kochane przez 
oboje rodziców  — od najm łodszych  
lat nauczone były okazywania m u  
miłości. Ledw ie odrosły od ziem i 
malec biegł na spotkanie ojca w ra
cającego z pracy i niósł m u ranne 
pantofle. Pierwsze słowo syna  
brzmiało oczywiście: „tata". Ojciec

— człow iek zresztą z gruntu  dobry  
i uczuciow y  — zniew olony serdecz
nością dziecka, odpłacał m u m iłoś
cią i wszechstronną opieką. M atka, 
choć rozkochana w  dzieciach, za 
wsze pamiętała o tym , by m ąż czuł, 
że liczy się w  domu, że jego praca 
i zm ęczenie są ważne, rada potrze
bna i pomoc dostrzeżona.

W  dzisiejszych czasach, gdy w łaści
wie ty lko  tym  rodzinom  udaje się 
zachować jedność, które kierują się 
zasadą sprawiedliwego dzielenia  
m iędzy oboje m ałżonków  obow iąz
ków zaw odowych i dom owych, 
gdzie dziecko dosłownie należy do 
obojga, warto te rzeczy przypom 
nieć. W iele zła powstaje bowiem  
wtedy, gdy jedna ze stron w  m ał
żeństw ie jest w ykorzystyw ana. 
M atka powinna podkreślać wobec 
dzieci znaczenie ojca, on pow inien  
odpłacać je j ty m  sam ym . T ylko  
w tedy może być dobrze.

Byw ają  m ężowie, którzy potrafią  
ciężarnej małżonce powiedzieć, że 
wygląda obrzydliw ie; a kiedy uro
dzi się ju ż  dziecko  — nie przysłać 
je j naw et kw ia tka  do szpitala. 
Znam  takie przypadki. Niestety, nie  
rokują one trwałości m ałżeństwa. 
B yw ają i tacy, k tórzy w stają po 
nocach do niemowlęcia, piorą p ie
luszki, a żona i z  tego nie jest za
dowolona. N ieraz m ąż chciałby o- 
kazać pomoc, ale usłyszaw szy, że 
ma do w szystkich  prac dom ow ych  
„dwie lewe ręce", nie próbuje ju ż  
więcej. N iejeden ojciec powiada: 
„wychowanie dzieci, to  sprawa żo
ny, ona lepiej się na ty m  zna". T a
ka w ypow iedź nie zaw sze chyba  
pochodzi z  wygodnictwa.

W  miarę ja k  dziecko rośnie, po
trzeba m u coraz bardziej obecności 
obojga rodziców. W iele problem ów  
w ieku  dojrzewania w ym aga czyn
nej ingerencji mądrego i dobrego 
ojca. W iadomo, że część młodocia
nych staje przed sądem dlatego, że 
ich rodzice zby t byli zajęci pracą 
naukow ą lub społeczną i nie m ieli 
ju ż  czasu ani sił dla w łasnych dzie
ci. Sądzę więc, że m atkom  — które 
zrobiły w szystko, co w  ich mocy, 
by dziecku stw orzyć praw dziw y  
dom, by rodzina była pełna, a o j
ciec nie ty lko  przebyw ał z  dzieć
mi, ale jeszcze chciał się n im i za j
mować — należą się słowa uzna
nia. W  przykazaniu: „Czcij ojca 
twego i m atkę tw oją" chyba n ie
przypadkow o w ym ienien i są oboje. 
Może warto przypom nieć sobie o 
tym  nie ty lko  z okazji Dnia M atki?

W. T.
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Nicky

Cruz

opowiada

Zakończenie

Samolot wylądował na lotnisku w San Juan 
późnym popołudniem, ale jeszcze złapałem au
tobus do Las Piedras. Zapadł już mrok, gdy 
wysiadłem z autobusu i skierowałem się przez 
miasto w kierunku tak dobrze znanej mi ścież
ki, biegnącej trawiastym zboczem aż do biało 
pomalowanego domu na szczycie wzgórza. Za
lały mnie fale wspomnień. Ktoś zawołał:
— 71 oż to Nicky! Nicky Cruz!
Jakiś mężczyzna pobiegł przede mną w górę, 
by powiedzieć rodzicom, że wracam do domu. 
W parę sekund później drzwi z trzaskiem się 
rozwarły i wypadło z nich czterech chłopców, 
którzy biegiem puścili się w moim kierunku. 
Rozpoznałem moich braci, choć nie widziałem 
ich od pięciu ląt. Za nimi, z powiewającą na 
wietrze spódnicą, biegła moja matka. Rzuci
łem walizkę i pobiegłem na przeciw. Nastąpił 
wybuch radosnych okrzyków, łzy, uściski. 
Chłopcy rzucili się na mnie i mocując się 
przewrócili na ziemię. Mama uklękła obok i 
objąwszy za szyję pokrywała moją twarz po
całunkami. Kiedy wreszcie stanąłem rta no
gach, dwaj chłopcy pobiegli po moją walizkę 
i zabrali ją do domu.
Spojrzałem ua dom. W drzwiach widać było 
wysoką, mocarną postać ojca. Stał wyprosto
wany i spoglądał ku mnie. Powoli zacząłem 
się do niego zbliżać. Nie poruszył się, patrzał 
prosto na mnie. Zacząłem biec, a wtedy i on 
ruszył powoli schodami w dół, aż nagle puścił 
się biegiem i spotkaliśmy się przed domem. 
Chwycił mnie w swoje wielkie, niedźioiedzie 
ramiona, porwał w górę i przycisnął mocno do 
piersi:
— Witaj w domu, synku, witaj w domu! 
Frank napisał rodzicom, co zaszło w moim 
życiu i że chodzę do szkoły w Kalifornii.
Po okolicy rozeszła się pogłoska, że zostałem 
chrześcijaninem i kilku wierzących przyszło 
jeszcze tego dnia zobaczyć się ze mną. Powie
dzieli mi, że wielu innych chciałoby również 
przyjść, ale boją się „domu czarownika”. Myś
lą, że ojciec będzie wywoływał duchy• Chcą 
jednak, żeby u jednego z chrześcijan odbyło 
się nabożeństwo i abym wygłosił kazanie skła
dając świadectwo o moim nawróceniu. Odpo
wiedziałem, że poprowadzę nabożeństwo} ale

w moim domu. Spoglądali na siebie z zakło
potaniem, w końcu jeden z nich powiedział:
— Słuchaj, Nicky, wielu naszych boi się de
monów. Lękają się także twojego ojca. 
Odpowiedziałem, że sam się tutaj wszystkim  
zajmę i że nabożeństwo odbędzie Się jutro 
wieczorem.
Jeszcze tego samego dnia ojciec, dowiedziaw
szy się o naszych planach, gwałtownie się 
sprzeciwił.
— Tutaj tego nie będzie. Żadnego nabożeń
stwa nie będzie w moim domu. Ci ludzie mnie 
zrujnują. Jeżeli u nas odbędzie się chrześci
jańskie nabożeństwo, tamci więcej tu się nie 
zjawią. Jako spirytysta będę wykończony. Nie 
godzę się na to.
Mama była jednak innego zdania.
— Czy nie widzisz, jak Pan odmienił ruaszego 
synka? Coś w tym musi być• Ostatnim razem, 
kiedy się z nim spotkałeś, był jak dzikie zwie
rzę. Teraz jest kaznodzieją, chrześcijańskim 
duchownym. Nabożeństwo się odbędzie i ty 
będziesz na nim obecny.
Mama rzadko spierała się z ojcem, ale jeżeli 
się na to decydowała, zwykle przeprowadzała 
swoje. Tak się stało i tym razem.
Następnego wieczora dom wypełnił się do 
ostatniego miejsca ludźmi ze wsi. Z okolicz
nych miasteczek przyjechało również kilku 
kaznodziejów. W pokoju było okropnie duszno. 
Kiedy szczegółowo opisywałem, jak diabeł na
de mną panował i w jaki sposób Chrystus mnie 
uwolnił, ludzie głośnio wyrażali swoje uczu
cia: pomrukiwali z i aprobatą, niekiedy wznJo- 
sili okrzyki i klaskali z (uciechy.
Pod koniec nabożeństwa zwróciłem się do nich, 
aby pochylili głowy i wezwałem tych, którzy 
chcieli przyjąć Chrystuśa, aby wystąpili na
przód i uklękli. Zamknąłem oczy i dcho się 
modliłem.
W pokoju słychać było ruch, kilka osób prze
suwało się do przodu. Doszedł do moich uszu 
ich płacz, gdy przede mną klękali. Trwałem 
nadal z Zamkniętymi oucąami i twarzą wznie
sioną do nieba. Krople potu spływdły mi po 
twarzy, po plecach, czułem, jak ściekały po 
nogach. Z gorąca i napięcia podczas kazania 
cały byłem mokry. Czułem jednak obecność 
Boga i dalej się modliłem.
Nagle usłyszałem, jak jedna z kobiet przede 
mną zaczęła się modlić. Rozpoznałem ten głos 
i w radosnym zdumieniu otworzyłem oczy. 
Z twarzą ukrytą w fartuchu, klęczała moja 
matka, a obok niej moi młodsi bracia. Padłem 
przed nią na kolana i mocno ją objąłem.
— Nicky, mój synu, mój synu, ja też w Niego 
wierzę• Niech On będzie moim Panem. Mam 
już dość demonów i złych duchów. Chcę9 żeby 
Jezus był moim Zbawicielem.
Zaczęła śię modlić. Słuchałem tego samego gło
su, którym przed laty mnie przeklinała, krzy
cząc, że mnie mewawidzi, że jestem dzieckiem 
szatańskim. Teraz tym samym głosem wołała 
do Boga o zbawienie. Modliła się o przebacze
nie, a ja czułem, jak szloch wstrząsa całym jej 
ciałem.

12



— Dobry Boże, przebacz mi, że opuściłam mo
jego śyn\a, że wypędziłam go z domu. Wybacz 
mi mój grzech i to, że w  Ciebie nie wierzy
łam. Ale ja teraz wierzę, wierzę w Ciebie! Wy
baw mnie, Boże wybaw mnie!
Puściłem matkę i objąłem teraz moich dwu 
braci, jeden miał piętnaście, drugi sze,snaście 
lat. Złączem w uścisku razem się modliliśmy. 
W końcu podniosłem się i spojrzałem na zbity 
tłum. Z przodu wielu ludzi klęczało i płakało 
modląc się. Podchodziłem do nlich kolejno, 
kładłem im ręce na główkach i modliłem się za 
nich. Kiedy skończyłem, spojrzałem w głąb po
koju- Tctm, pod ścianą stał ojciec — wypro

stowany, o głowę wyższy od innych. Spojrze
nia nasze się spotkały. Szczęka wyraźnie mu 
drżała, do oczu nabiegły łzy. Odwrócił się i 
gwałtownie wyszedł z pokoju.
Nigdy nie złożył publicznie wyznania wiary, 
ale wyraźnie złagodniał od tego czasu. Seanse 
spirytystyczne w domu Cruza już się nie po
wtórzyły.
W dwia dni później wróciłem do Nowego Jorku, 
a za tydzień jeden z miejscowych pastorów 
ochrzcił moją matkę i dwu braci.

Tłum. B. Tr.

Koniec

D Y S K U S J E

Jeden z Czytelników nadesłał do 
nas tekst swego przemówienia w y
głoszonego podczas dyskusji na 
wieczorze prasowym „Zwiastuna”, 
poświęconym 400-leciu Konfede
racji Warszawskiej.
K ilka m yśli nasunęło mi się pod
czas słuchania referatu , w którym  
zagadnienia religijno-w yznaniow e 
zazębiają isię z zagadnieniam i his- 
toryczno-narodow ym i z zakresu 
ku ltu ry  narodow ej.
Stanowisko wobec zagadnień reli- 
gijno-w yznaniow ych łatw iej nam  
zająć samodzielnie. Myślę o prze
ciętnym , zw ykłym  ew angeliku. J e 
śli zadam y sobie trochę trudu, to 
odpowiedź na pytanie, jak ustosun
kow ać się do danego zagadnienia 
religijnego lub  wyznaniowego, prze
ważnie uda nam  się znaleźć w Bi
blii. Czytając Pismo Św. prędzej 
ozy później znajdujem y odpowiedź 
na traw iące nas wątpliwości. Zu
pełnie inaczej w yglądają zagadnie
nia narodow e. Tu brak jakichkol
wiek praw d absolutnych ustano
wionych przez kogokolwiek. W aż
ność jednak tych zagadnień od
zwierciedla może najlepiej myśl 
pewnego zagranicznego teologa, 
który ją  sform ułow ał następująco: 
„Gdyby młodzież nigdy się nie bun
towała, żylibyśmy do dziś w  jask i
niach, gdy jednak  młodzież zbun
tu je  się przeciw  całej tradycji, 
w krótce znajdziem y się znowu w 
jask in iach”.
Na to jednak, aby wiedzieć, prze
ciw >czemu należy, a  przeciw  czemu 
nie należy się buntować, m usi m ło
dzież oczywiście znać całość t r a 
dycji, w  których ma dokonać w ła
ściwego wyboru. Taki wycinkowy 
obrazek z h istorii Polski, jak  nam  
przedstawiono, jest pożytecznym 
przyczynkiem n a  tle obszernej, o-

gólmej wiedzy o historii własnego 
Narodu. Nie m ożna jednak zapom i
nać o tym, że co najm niej kilka 
roczników młodych, ale dziś już w  
pełni zaangażow anych w prace dla 
Narodu i Kościoła, ewangelików 
nie m iało w  ogóle okazji do naby
cia tej w iedzy w  szkole (m. iin. w 
la tach okupacji). Jeśli więc Koś
ciół chciałby ich te raz  uświadomić 
o przeszłości i celach polskiego e- 
wangelicyzmu w perspektyw ie h is
torycznej,, to trzeba, aby nie tylko 
garstka kilkudziesięciu osób tu  ze
branych, ale taikże jak  najszerszy 
ogół mógł się z tym i spraw am i za 
poznać 'poprzez odpowiednie w y
daw nictw a. M ożna sięgnąć do o p ra
cowań historycznych ogólnych lub 
do naszych podręczników  historii 
Kościoła, takich  jak  (ks. M achlejda, 
Sohoeneicha czy Buzka.

Sam a K onfederacja W arszawska 
jest powszechnie oceniana — także 
przez świeckich historyków  pol
skich — pozytywnie, ale już jej tło 
historyczne, jej epoka 1 jej ideolo
gia, ta k  zgodne z duchem  dziejów 
Polski do'XVI wieku, odbijają się w 
poszczególnych historycznych dzie
łach jak  w  krzyw ym  zwierciadle. 
W prawdzie zupełnie obiektyw nej 
historii n ie m a  chyba nigdzie na 
świacie, ale specjalnie w  polskiej 
jest k ilka  w ybitnie jaskraw ych ten 
dencji, k tórych niefachowiec nieraz 
naw et n ie dostrzeże. Spośród wielu 
przykładów podam  tendencję n a j
łatw iejszą do zauw ażenia dla nas, 
ewangelików, tendencję prow aty- 
kańską. U patru je ona dobra Polski 
w korzyściach rzymskiego kato li
cyzmu, a  naw et daje  pierw szeń
stwo tym  ostatnim .

Tym sipośród obecnych, którzy 
chcieliby sami zapoznać śię bliżej 
z historią Polski lub rozszerzyć po
le w idzenia n a  tło  historyczne epo
ki :pows!tania K onfederacji W ar
szawskiej, a może i innym  w spół
wyznawcom je uprzystępnić, chciał

bym zwrócić uw agę ,na historyka, 
który poda nam  praw dę historyczną 
o tym, skąd wywodzi się pow sta
nie K onfederacji W arszawskiej, 
a potem  jak ie  było jej znaczenie 
dla dalszych dziejów Narodu, uczy 
nas w sposób najbliższy ew an
gelickiemu poglądowi, Paw eł J a 
sienica w swych dwu podstaw o
wych opracow aniach z h istorii — 
w  „Polsce Jagiellonów ” i „Rzecz
pospolitej obojga narodów ”.

Teza Jasienicy o K onfederacji W ar
szawskiej, ta k  jak  i o reform acji 
polskieji, brzm iałaby nas tępu jąco : 
Polaków stać było na to, ponieważ 
w  tej epoce nie było jeszcze w  Pol
sce rzymskich katolików, tylko 
chrześcijanie. Rzymski katolicyzm  
zaczęli wprowadzać w  Polsce do
piero jezuici po Soborze T rydenc
kim. W okresie zaw iązyw ania K on
federacji W arszawskiej nie odegrał 
on jeszcze żadnej roli znajdu jąc się 
na m arginesie polskiego życia, cze
go dowodem jednom yślne przyję
cie przez Sejm uchw ał K onfedera
cji, mimo protestu  biskupów.

Z prac historiozoficznych, uw yda
tn iających charakterystyczne irysy 
dziejów i ducha narodowego, n a j
bardziej interesow ałyby nas zapew 
ne takie prace Paw ła H ulk i-Las
kowski ego, jak m. in. „Polska w ie
rząca” ozy przedm ow a do „Pięciu 
wieków herezji” oraz liczne a rty k u 
ły publicystyczne. Z innych dzieł 
należałoby wym ienić „Ducha dzie
jów Polski” Antoniego Chołoniew 
skiego lub „Szlakiem duszy pol
skiej” S tanisław a Przybyszewskiego. 
Tak /pogłębione spojrzenie na  dzie
je ojczyste pozw ala dopiero podzi
wiać całym  sercem  takie w ydarze
nia, ja k  Ugoda Sandom ierska, Unia 
Lubelska, K onfederacja W arszaw 
ska i wreszcie — w  chw ili upadku 
Narodu — K onstytucja 3 M aja ja 
ko zw ierciadła ducha polskiego.

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

z e  Ś w i a t a

■  Siedem dziesiąt dziewięć Kościo
łów reform owanych, luterańskich  i 
unijnych przez ostatnie półtora ro
ku zajm ow ało się „Projektem  Kon- 
kordii L euenberskiej”, zaw ierają
cym propozycję wspólnoty ambony 
i ołtarza między tym i Kościołami. 
Przedstaw iciele wym ienionych Ko
ściołów, na posiedzeniu w  dniach 
10—17 m arca br. w  Leuenbergu k. 
Bazylei, zajęli się om ówieniem  re
akcja i opinii, jak ie napłynęły z 
różnych Kościołów od m om entu 
opublikow ania dokum entu, tzn. od 
w rześnia 1971 r. Jeszcze wcześniej, 
na posiedzeniu K om itetu K ontynu- 
acyjnego, w  październiku 1972 r., 
w yrażano zadowolenie z faktu, że 
nadesłane do tam tej chw ili oceny 
na ogół były pozytywne. Na m ar
cowym posiedzeniu, zorganizowa
nym wspólnie przez S ekretariat do 
Spraw  W iary i U stroju Światowej 
Rady Kościołów, Światowy Alians 
Reform owany i Św iatow ą Federa
cję L uterańską — w ypracowano 
ostateczny tekst „P ro jek tu  Kon- 
kordia”, k tóry  przekazany zostanie 
Kościołom do zaakceptowania.
■  W Rzymie przebyw ała z oficjal
ną w izytą trzyosobowa delegacja 
Światowego A liansu Reform ow ane
go w  składzie: ks. Edmond P erre t 
— sekretarz generalny, ks. Rich
mond Sm ith  i ks. Fred Kaan. De
legacja została przyjęta przez pa
pieża P aw ła VI, a  ponadto prze
prow adziła rozmowy z przewodni
czącymi większości kongregacji 
w atykańskich i z kardynałem  J a 
nem W illebrandsem , przewodniczą
cym S ekretaria tu  do Spraw  Jedno
ści Chrześcijan. Ks. Edmond P erre t 
z towarzyszącym i mu osobami odbył 
rozmowy z m oderatorem  Kościoła 
waldensów, ks. Aldo Sbaffi, i z se
kretarzem  generalnym , ks. Roberto 
Comba. Zaproszony został do rzym 
skiej parafii przy Piazza Cavour. 
W nocy poprzedzającej wizytę, 
drzwi do kościoła i w itryny księ
garni kościelnej pokryły się wyko
nanym i przez w andali rysunkam i. 
Na ścianach w idniały m. in. na
pisy: „niech żyje papież”, „niech 
żyje M adonna”. Przedstaw iciele 
A liansu złożyli rófwnież w izytę na 
w ydziale teologii waldensów, gdzie 
spotkali się z profesoram i i studen
tam i tej uczelni.
■  W katastrofie  sam olotu kom uni
kacyjnego „Aeroflot” w Pradze zgi
nął tragicznie 19 lutego br. ks. P a
w eł Sokołowski (44), znany dzia
łacz ekum eniczny, przedstaw iciel 
Rosyjskiego Kościoła P raw osław ne
go. Był on członkiem K om itetu Do
radczego K onferencji Europejskich 
Kościołów i M iędzynarodowego Se
k re ta ria tu  Chrześcijańskiej K onfe
rencji Pokojowej. Pełn ił funkcję 
dziekana kościoła Zm artw ychw sta
nia w  Moskwie.

■  Dr Philip  Potter, sekretarz gene
ralny Światowej Rady Kościołów, 
przebywał w dniach 17—24 lutego 
br. w  Moskwie na zaproszenie Ro
syjskiego Kościoła Prawosław nego. 
Była to jego pierw sza w izyta w 
Związku Radzieckim po nom inacji 
na sekretarza generalnego. Podczas 
przyjęcia, wydanego przez P a tr ia r
chat Moskiewski, zw ierzchnik Ro
syjskiego Kościoła Prawosław nego, 
patriarcha Pim en, zapew nił dra 
Pottera, iż jego Kościół będzie po
pierał Światow ą Radę Kościołów 
we wszystkich „pozytywnych in i
cjatyw ach”. P atria rcha Pim en w y
raził się też z uznaniem  o s ta ra 
niach Rady w  zakresie osiągnięcia 
jednolitej, chrześcijańskiej in te rp re 
tacji sakram entów : chrztu, W iecze
rzy Pańskiej i ordynacji. Chrześci
janie — stw ierdził dalej P im en — 
„mogą w  istotny sposób przyczynić 
się do porozum ienia między naro 
dami, jeśli podejm ą w alkę p rze
ciw uciskowi rasow em u i społecz
nem u oraz w ypracują spraw iedliw 
sze systemy społeczne”. Podczas 
rozmów dra P ottera z p rzedstaw i
cielami P a tria rch a tu  M oskiewskie
go omówiono m. in. udział Rosyj
skiego Kościoła Praw osław nego w 
pracach ŚRK oraz jego stosunki z 
Genewą. Dr P otter rozm aw iał też z 
W ładim irem  K urojedow em , p rze
wodniczącym W ydziału do Spraw  
Religijnych ZSRR, oraz odwiedził 
Leningrad, Nowgorod, Tułę i Za
gorsk.
■  A rcybiskup Canterbury, dr Mi- 
chael Ramsey, rozpoczął 2811 br. 
dwum iesięczną podróż po Azji. Od
wiedzi Indie, M alazję, Japonię i 
Filipiny.

Z K R A J U

B  W bieżącym roku po raz jedena
sty obchodzony był w  Polsce Św ia
towy Dzień M odlitwy Kobiet. W 
w ielu kościołach i kaplicach odby
wały się nabożeństw a wg liturgii 
opracowanej w  tym  roku przez ko
biety z Nowej Zelandii. „Jezus mó
w i: Czuwajcie!” — to w ezwanie 
Chrystusa stanow iło myśl przew od
nią liturgii. W W arszawie uroczy
ste nabożeństwo ekum eniczne od
było się w  kościele polskokatolie- 
kim. Z uczuciem jedności z kobie
tam i całego św iata, w szystkich ras 
i narodowości, płynęły ku  Bogu 
modlitwy o dar czujnej miłości dla 
wszystkich ludzi. „K to czuwa — 
będzie ocalony, lecz biada tym  — 
co gnuśnie śpią”. To sta re  m aoryj- 
skie przysłowie, jak  refren  pow ta
rzające się w  liturgii, wzywało, by 
nakazu Chrystusa — „Czuwajcie!” 
— nie zagłuszył w  nas zgiełk tego 
świata.
■  W Łodzi po raz p iąty obchodzo
no Światowy Dzień M odlitwy Ko
biet. Uroczystości przewodniczyła 
Jan ina Janicka z Kościoła B apty
stów. Przed przystąpieniem  do na
bożeństwa jedna z sióstr zapoznała 
obecnych z powstaniem , celami i 
rozwojem Dnia, co pomogło ucze

stniczkom lepiej w niknąć w  istotę 
i ducha całej uroczystości. Chóry 
Kościoła M ariawickiego i Kościoła 
Baptystów  śpiewały piękne pieśni. 
Obecnych było około stu  osób, w 
tym  czterech duchownych.
■  W w arszaw skiej parafii ew ange
licko-reform ow anej diwa razy w 
roku odbyw ają się ogólne zebrania 
członków zboru: n a  początku roku 
sprawozdawcze, jesienią — proble
mowe. Zebranie, k tóre odbyło Się 
24 lutego, miało szczególnie ważne 
znaczenie ze względu na zakończe
nie trzyletniej kadencji Kolegium 
Kościelnego, kom isji rew izyjnej i 
delegatów do Synodu. Spraw ozda
nia objęły więc okres 3 la t i przed
staw iły różne dziedziny pracy w 
parafii. Zebranie, którem u prze
wodniczył prezes Synodu, Jan  
Skierski, w ybrało 6-osobowe Kole
gium, którego prezesem została po
nownie p. Celina Borowa. Odbyły 
się wybory kom isji rew izyjnej i 
dw unastu delegatów do Synodu.
■  P arafia  ew angelicko-augsburska 
w  Kaliszu rozpoczęła okres pasyjny 
ewangelizacją, której tem atem  było 
zagadnienie w iary. Poszczególne 
aspekty w iary omówili k sięża: 
Erw in Kruczek, H enryk Szreder i 
Jan  W alter. O statnie nabożeń
stwo ewangelizacyjne, w  niedzielę 
11 m arca, połączone było ze spo
wiedzią i K om unią św. F rekw en
cja na nabożeństw ach była dobra, 
panow ała zawsze atm osfera głębo
kiego skupienia i aktyw nego odbio
ru  zwiastowanego Słowa Bożego. 
Śpiewał miejscowy chór. Ew angeli
zacja była połączona ze spotka
niem młodzieży, k tóra przybyła 
także z najbliższych parafii (Koni
na, Ostrowa, Ostrzeszowa, Pozna
nia i Turka). W form ie wykładów 
i studium  biblijnego omówiono 
następujące tem aty: potoczne fo r
my w iary  (fałszywe) a  w iara  b i
blijna, znaczenie w iary  osobistej, 
wypowiedzi współczesnych na te 
m at w iary. Oprócz w ym ienionych 
księży czynny udział w spotkaniu 
wzięli również studenci teologii: 
Jan  Cieślar i Paw eł Anweiler. 
S trona organizacyjna spotkania 
młodzieży przygotowana była b a r
dzo starannie. Członkowie m iejsco
wego zboru okazali się bardzo go
ścinni przyjm ując przyjezdną m ło
dzież do swoich domów na noc
legi.
■  Ks. dr A lfred Jagucki, proboszcz 
parafii ew.-augsb. w Cieszynie, na 
spotkaniu zorganizowanym  przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spo
łeczne w  tym  mieście wygłosił od
czyt pt. „Czy zbliżamy się do jed 
ności chrześcijan”. W ymienił on 
synkretyzm  i indyferentyzm  jako 
dwie przeszkody w  działaniach 
ekumenicznych. Ks. Jagucki opty
mistycznie ocenia ruch ekum enicz
ny, k tóry  w praw dzie przeżywa pe
w ien kryzys, ale notuje znaczny 
dorobek, dąży do dalszego w zajem 
nego poznania się chrześcijan róż
nych w yznań i podkreślenia tego, 
co ich łączy. Podejm uje w spólne 
wysiłki w  działalności m isyjnej.
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Z P R A S Y
Niewiele miesięcy temu, późnym  
wieczorem przekręciłam gałkę tele
wizora, by wysłuchać ostatnich w ia
domości dziennika. Kończył się 
właśnie jakiś program społeczny 
prowadzony przez redaktor Miro- 
szową. Mogłam się zorientować, że 
była mowa o młodzieży z tzw. mar
ginesu. W pewnej chwili wyraźniej 
dotarły do mnie słowa o nowym, 
trudnym problemie wyłaniającym  
się przed wychowawcami i socjolo
gami, o problemie, który podobno 
zagrażać zaczyna sporej grupie mło
dzieży. Była mowa o jakichś „lu
dziach” i „frajerach”, o tym, że 
„człowiek” gardzi „frajerem”, nisz
czy go, bije w twarz — mijając na 
ulicy — tylko dlatego, że tamten 
jest „frajerem”. Po chwili zorien
towałam się, że „frajer” — to po 
prostu każdy normalnie i uczciwie 
żyjący członek społeczeństwa. Nie
stety, audycję już kończono i pani 
red. Miroszowa obiecała, że redak
cja telewizyjna do spraw tych jesz
cze powróci.
Gdy piszę te słowa, jest marzec. I 
oto znów stykam się ze sprawą „lu
dzi” i „frajerów” — tym razem za 
pośrednictwem tygodnika „Litera
tura”, którego redakcja — podobno 
jako pierwsza — postanowiła przer
wać milczenie wokół groźnego zja
wiska, jakim jest kształtowanie się 
nowego środowiska tzw. ludzi. W 
numerze 10 (z 8 III br.) wspomnia
nego tygodnika Z d z i s ł a w  K o 
w a l c z y k  zamieszcza reportaż, 
którego bohaterem jest anonimowy 
chłopak, uczeń liceum, ukrywający 
się w domu przyjaciela przed ban
dą swoich byłych kolegów — „lu
dzi”. Nic więcej o nim nie wiemy, 
gdyż — jak pisze autor —„ze zro
zumiałych względów, nawet kosz
tem narażenia się na zarzut anoni
mowości i... fikcji literackiej, nie 
może ujawnić czytelnikom nazwis
ka i adresu bohatera reportażu”. 
Chłopak opowiada reporterowi his
torię poznania i kontaktów z „ludź
mi” oraz konsekwencji, jakie z te
go dla niego wypływają. Rysuje o- 
braz tak przerażający, że chwilami 
wydawać się może, iż — zaiste — 
do czynienia mamy z fikcją literac
ką, a nie z realiami życia. Niestety, 
banalna prawda, że makabra co
dzienności przerasta najbardziej na
wet niesamowite pomysły literackie 
— i w  tym przypadku znajduje uza
sadnienie.
Niejeden z Czytelników zapyta: 
„No, dobrze, ale po co tymi spra
wami zajmuje się „Jednota”? Cóż 
nas może łączyć z tamtymi „ludź
mi”?”. Niestety, prawda jest taka, 
że łączą nas z nimi więzy bardzo

silne, choćby się to nam wcale nie 
podobało. Po prostu to my i nasze 
dzieci jesteśmy „frajerami”, czyli 
tymi, którzy każdej chwili — na 
ulicy, przed szkołą, na podwórzu 
własnego domu — narażeni są na 
spotkanie z „człowiekiem”, na jego 
cios wymierzony prosto w twarz, 
na pełne pogardy spojrzenie. We
dług ich filozofii — i ta myśl naj
bardziej paraliżuje — mianem czło
wieka wolno określić tylko tego, 
kto jest zaprzeczeniem „frajerstwa”, 
czyli p r a w d z i w e g o  c z ł o w i e 
c z e ń s t w a .
Bohater reportażu w pewnej chwili 
mówi: „Normalne społeczeństwo po
jęcia nie ma o tym, co się obok 
niego wyprawia, niczego nie widzi 
i nie słyszy, jest ślepe i głuche, 
nie w ie nic o istnieniu „ludzi” (...). 
Nie mogę zrozumieć, dlaczego w  
gazetach dotychczas o ludziach nie 
pisano, nie czytałem ani jednego 
artykułu na ich temat. Więc trzeba 
zwykłych śmiertelników o wszy
stkim poinformować, p r z y d a  i m  
s i ę  wiedza o środowisku ludz
kim...”.
My też tak uważamy i dlatego — 
mimo wielu drastycznych szczegó
łów i określeń zawartych w tym 
reportażu — uznaliśmy za słuszne i 
potrzebne przedrukować jego frag
menty. Reportaż jest zatytułowany 
„ B y ł e m  c z ł o w i e k i e  m”.
„Tak, nie jestem  już 'człowiekiem, 
ale jeszcze o tym  ludziom  nie po
wiedziałem  i nigdy im  się do tego 
w yraźnie tnie przyznam . Po prostu 
nie mogę, bo w iem , co m i za to 
grozi. Na m ilicję przecież tnie pójdę, 
choć posterunek MO znajduje się 
o krok od mojego domu. Gdybym 
poszedł, w ie pan, co by się potem  
ze m ną stało? Jestem  pewien, że 
prędzej czy później ta  sama m ili
cja znalazłaby m nie m artwego, z 
nożem w  brzuchu. I długo szukała
by m ordercy, a  k to  wie, może nigdy 
by go n ie znalazła...
...Jak to się zaczęło? Dlaczego ja  
dałem  się w  to w ciągnąć? Trzeba 
przyznać, że oni n ie zmusili mnie, 
bym  został człowiekiem, tego nie 
mogę im zarzucić. Dopiero później, 
potem  gdy nie chciałem już być 
człowiekiem, okazało się, że muszę 
być nim  nadal, n ie  było innego 
w yjścia z sy tuacji; dopiero w tedy 
uśw iadom iłem  sobie, że jestem  po 
prostu skazany na człowieczeństwo 
[...] Jak  ja  ich spotkałem  pierwszy 
raz n a  podw órku, po prostu nie 
wiedziałem , kim  oni są. I w ie pan, 
nie mogę powiedzieć, odnosili się 
do mnie zupełnie .po koleżeńsku. 
Z tym, że wie pan, zauważyłem w 
ich zachowaniu pew ne cechy, które 
dla m nie były zupełnie niezrozu
m iałe: m ieli trochę taki dziwny 
sposób bycia, co początkowo prze

jaw iało się głównie w  rozmowie z 
nimi. Dopiero później zorientow a
łem się, że były to  po prostu  ich 
cechy ludzkie (...] K iedyś zaprosiłem  
ich n a  wieczorek taneczny do mo
jej szkoły. Przyszli i urządzili o- 
kropną aw anturę: pobili praw ie po
łowę uczestników zabawy, rozpędzili 
całą zabawę...
...Teraz panu  opowiem o n ich  sa 
mych, jacy oni są. Przedstaw ię p a 
nu ich filozofię.
Społeczeństwo dzieli się na ludzi i 
frajerów , tych ostatnich jest w praw 
dzie o w iele w ięcej, ale to  nic n ie 
znaczy, nie do nich bowiem, w brew  
pozorom, to  znaczy w brew  .potocz
nym m niem aniom , św iat należy, l i 
czy się jedynie praw dziw e człowie
czeństwo, a  nie jakieś tam  zwykłe 
frajerstw o.
...Spotyka się dwóch ludzi i jeden 
pyta d ru g ieg o :. „Ty, człowiek 
jesteś?” Popraw na odpowiedź w in 
na brzm ieć: „Spytaj się ludzi”. 
„Jakich ludzi, co za ludzi?” Na to 
indagowany używa ksyw ki, czyli 
przezwiska, przy czym nie może 
wymienić ani imienia, ani nazw is
ka. Zarówno powyższe sceny, m a
jące w sobie coś o obrządku, ry tu 
ału ludzkiego, jak  1 w  ogóle cały 
język ludzki, istnieją -po to, że do
piero wtedy, gdy ktoś potrafi odpo
wiedzieć n a  elem entarne pytania, 
nie łam ać etykiety, posługiwać się 
popraw nie grypsem  — jest trak to 
wany przez ludzi jako  swój, to 
znaczy, że albo wyszedł z w ięzie
nia, albo się wśród byłych więźniów 
obraca, czyli jest człowiekiem  i a k 
ceptuje wszystko, co ludzkie...
Czy pan  w ie o tym , że to -jest m a
fia, że ludzie są wszędzie, że m iesz
kają w W arszawie dosłownie w 
każdej dzielnicy, może z w yjątk iem  
śródmieścia, w jednej dzielnicy jest 
ich więcej, w  drugiej mniej, ale 
wszędzie się kręcą, wszędzie m ożna 
ich spotkać?
Dla nich au torytetem  jest po prostu 
przestępca, np. facet cały porznięty 
żyletką...
...Dowiadywałem się od n ich o 
w szystkim : o kradzieżach, w łam a
niach, m ordobiciach itp. rzeczach, 
co m nie z początku cieszyło. K tóre
goś dnia jednak pew ien człowiek o- 
powiedział mi bardzo szczegółowo 
o tym, jak  przemocą zaciągnęli ja 
kąś dziewczynę do jego domu i jak  
ją  po kolei gwałcili, co m ną 
wstrząsnęło do ostatn ich  granic. Z 
czasem m i się w  ogóle oczy otw o
rzyły, ale trzeba było udawać, że 
oczywiście, że tego... Owszem, w y
glądałem  ta k  sam o jak  oni: czło
wiek nosi obowiązkowo krótkie 
włosy (jeżyk), starannie wygolone 
nad uchem, jest ubrany w  szwedkę 
(kurteczka ortalionow a; to nie jest 
m undur, w ie pan, ale 90 proc. ludzi

UWAGA!
Przygotowujemy specjalny, podwójny, 48-stronicowy numer „Jednoty”, poświęcony w całości historii, 
nauce i teraźniejszości Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Zeszyt ukaże się z datą lipca- 
-sierpnia 1973 roku.
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w  tym  chodzi), spodnie zwyczajne, 
huty  — pantofle czarne, podginane, 
nosy do góry; to jest stró j wyjścio
wy. Nawet sznyty m iałem  n a  rę 
kach jak  pan sam  widział. Posługi
w ałem  się również ich językiem. 
Ale żeby brać udział w  ich zasad
niczej dżiałalności: w  tych ko le j
nych gwałtach, kradzieżach, w ła
maniach, wyczynach chuligańskich, 
porachunkach pomiędzy sobą, czę
sto  krwawych, plus napady n a  Bo
gu ducha w innych obywateli, p rze
w ażnie po pijanem u — co to, to 
nie. Na coś takiego nigdy nie było 
m nie stać.
Co więc takiego robiłem ? Na czym 
polegało m oje człowieczeństwo? 
Spotykałem się z nimi, ale tylko w  
naszej dzielnicy, niedaleko mojego 
domu. W ysłuchiwałem kolejnych 
relacji o ich działalności, s ta ra jąc  
się nie zdradzić przed nim i, że 
większość inform acji przyjm uję z 
coraz w iększym  przerażeniem . Po
takiw ałem  im, udaw ałem  zachwyt, 
aprobatę, akceptację, że niby wszy
stko, co słyszę — to dla mnie rze
czy zwyczajne, najnorm alniejsze w  
świecie. Ale jak  tylko zapraszali 
mnie na swoją kolejną w ypraw ę, 
zawsze potrafiłem  jakoś się z tego 
wykręcić...
...W ogóle m iałem  już dosyć tych 
opow iadań o dziewczynach, zawsze 
w  jednym  i tym  sam ym  aspekcie 
(dla n ich dziewczyna jest szmatą, 
zw ierzątkiem  d la  zabawy), o ciąg
łych gw ałtach i za to ich między 
innymi znienawidziłem. Wie pan, 
ile ja  znam  gw ałtów  dotychczas nie 
wykrytych, oczywiście dzięki ich 
relacjom?- Widzi pan, jak  przeczy
tałem  w  gazetach o tych zbiorowych 
gw ałtach w  Nowym Dworze, o tym  
m orderstw ie, od razu się domyśli
łem, że -to zrobili ludzie. Dlaczego 
w artykułach nie nazwano ich po 
imieniu, dlaczego n ie wymieniono 
słowa człowiek?
Wie pan, ja  m am  dziewczynę, 
cztery la ta  z n ią  chodzę, ona 
mieszka p ię tro  wyżej, nad m ieszka
niem jednego z nich, w  domu, 
gdzie oni kręcą się najczęściej. J e 
żeli ja  jestem  człowiekiem, to n ik t 
jej nie ruszy, bo to jest m oja 
dziewczyna w tedy {...] Jak  sobie 
coś takiego wyobrażę, że oni mogą 
m oją dziewczynę... Pan zna takie 
uczucie? Zw ariow ać od tego moż
na. Nie mogę o tym  myśleć. A 
przecież... przecież Wszystko jest 
możliwe teraz, gdy n ie jestem  już 
człowiekiem, a oni m nie o to po
dejrzewają...
C harakteryzując to środowisko, za
pom niałem  wspomnieć o tym, co 
poniekąd najw ażniejsze: ludzie gar
dzą frajeram i, ale największe 
uprzedzenie m ają do „hipisów” :

„hipisem ” jest dla nich każdy, kto 
nosi długie włosy, przy czym nie 
potrafią odróżnić prawdziwego h i
pisa od norm alnego długowłosego, 
trak tu jąc  wszystkich długowłosych 
jednakowo, to znaczy zwalczając 
ich na  każdym  kroku, prześladując 
ich z całą bezwzględnością. Ich 
stosunek do długowłosych sprow a
dza się do następującego rozum o
w ania: ktoś, k to  m a długie włosy, 
wygląda jak  dziewczyna, więc ubli
ża sobie jako mężczyźnie, a skoro 
sobie ubliża, to jest k... i należy 
m u dać w  m ordę.
Przyjaciela, u którego obecnie 
ukryw am  się, znam od daw na 
przez cały okres mojego człow ie
czeństwa. P raw dę mówiąc, m. in. 
przez niego m am  obecnie u ludzi 
krzywości. Zaczęło się od tego, że 
przyszedł do m nie do domu. Gdy 
go odprowadzałem , przed domem 
czekali na nas ludzie. Jedni zostali 
przy mnie, a drudzy odprowadzili 
kolegę na bok. Tam  któryś z nich, 
bez żadnego uprzedzenia, uderzył go 
z całej siły w  twarz. Kolega prze
w rócił się, a po chwili w stał i 
poszedł do domu, nie m ając poję
cia o tym  za co go uderzono (...] 
Od tego czasu zacząłem chodzić 
do niego kanałam i. Pech chciał, że 
ludzie zobaczyli m nie w  tow arzy
stw ie kolegi w  innej dzielnicy. N a
stępnego dnia zaczepił m nie „Hu
bert”, d la  m nie najw ażniejszy czło
wiek spośród ludzi, cieszący się 
wśród nich najw iększym  autory te
tem (wprawdzie, podobnie jak  w 
arm ii chińskiej, n ie uznają oni 
specjalnej hierarchii, co innego 
jednak autory tet jednostki). Rzekł: 
Mam do ciebie sprawę, chodź ze 
mną, przygotuj się na najgorsze. 
Kiedy doprowadził m nie na m ie j
sce „egzekucji”, uderzył mnie w 
tw arz ta k  silnie, że — podobnie 
jak przedtem  mój przyjaciel — 
przew róciłem  się. Kiedy wstałem , 
zapytał: „Masz do m nie ża l?” „— 
Nie, skądże znow u” — odpowie
działem, jakby nic się nie stało. 
— „Przepraszam  cię”.
W te j sy tuacji przyrzekłem  lu 
dziom, że mój kolega sprostuje 
sp ra w ę : ostrzyże się po prostu i 
będzie podobny do człowieka. Na 
m oją prośbę rzeczywiście się 
ostrzygł i dzięki tem u znów mógł 
do mnie przychodzić. Przez jakiś 
czas wszystko było w  porządku, 
ludzie nas nie zaczepiali. Później 
jednak mój przyjaciel ponownie 
zapuścił długie włosy, a — co gor
sza — ludzie zobaczyli go w  kaw iarni. 
Od tej pory m oje krzywości u nich 
coraz bardziej rosły i dużo m nie 
kosztowało ich prostow anie: nie 
tylko po raz  drugi porządnie mnie 
stłukli, n ie tylko m usiałem  ich 
znów po tym  m ordobiciu przepra
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szać, nie tylko przysiądz, że osta
tecznie i nieodwołalnie, raz  na  
zawsze zryw am  z przyjacielem , ale 
zarazem  m usiałem  im za to po
rządnie zapłacić.
...To wszystko razem  w zięte (inge
rencja ludzi w moje spraw y p ry 
watne, osobiste, a  naw et intym ne) 
doprowadziło do tego, że zacząłem 
się buntow ać przeciw ko nim , m ia
łem już dosyć swojego człowie
czeństwa, tym  bardziej, że już od 
dłuższego czasu, ,ponad pó łto ra roku 
udaw ałem  tylko człowieka, s ta ra
jąc się zachować pozory. Teraz 
przestałem  naw et dbać o pozory. 
Żeby udowodnić sobie sam em u, że 
stać m nie n a  całkow ite zerw anie 
ze środowiskiem, sam  zacząłem  za
puszczać długie włosy.
...Zbliżał się koniec roku szkolnego, 
ponieważ i tak  n ie  mogłem w y
chodzić z domu w  obaw ie przed 
ludźmi, poświęciłem  się praw ie ca ł
kowicie nauce. K iedy nadeszły 
wreszcie w akacje, w yjechałem  od 
razu z dom u na ponad miesiąc cza
su. Przez ten  czas włosy, jak  pan  
widzi, urosły m i do tak ich  rozm ia
rów, że teraz zdaniem  ludzi jestem  
już dziewczyną ![...] Tak, przyszli 
po prostu po mnie. Zadzwonili do 
drzw i i wyszedłem. Nie, tym  razem  
m nie nie bili, dali m i tylko ty 
dzień do nam y słu : albo ostrzygę 
się, czyli znów zostanę człowie
kiem, albo zostaw ią m nie w  spo
koju. J a  wiem , co to w  ich rozu
m ieniu znaczy „zostawić kogoś w  
spokoju”... {...] Mój daw ny kolega- 
-człowiek [...] poradził m i w  ta jem 
nicy przed nimi, żebym przypad
kiem  nie próbow ał zakapować lu 
dzi przed m ilicją, bo grozi m i za 
to prędziej czy później śmierć. Nie, 
oni nie lekceważą sobie milicji, 
oni się jej po  prostu  n ie  boją.
W tej sytuacji uciekłem  z domu 
i obecnie ukryw am  się ,[...] Muszę 
wrócić do domu, żeby chodzić do 
szkoły, zresztą rodzice szukaliby 
mnie przez m ilicję; gdyby mnie 
m ilicja znalazła, zapytałaby pew 
nie, dlaczego się ukrywam , może 
bym się załam ał i przyznał, że bo
ję się ludzi, a w tedy to byłby już 
koniec ze mną. Więc wrócę sam, 
choć nie wiem , co oni ze m ną zro
bią, co się ze m ną stanie ,[...] Wie 
pan, oni się tak  zachowują, że ja  
napraw dę wierzę, że ich n a  wszy
stko stać. Jeżeli pan chce koniecz
nie wszystko wiedzieć i żąda pan, 
żebym niczego przed panem  nie 
ukrywał, to niech się pan  dowie 
i o tym, co oni potrafią zrobić d łu 
gowłosym: ponieważ uw ażają go 
za dziewczynę, trak tu ją  go w łaśnie 
tak, jak  inne dziewczyny: gwałcą 
go po prostu [...] Najgorsze jest to, 
że n ikt nie może mi pomóc. To jest 
zupełne bezprawie.

Cena 8 zł
Obj. 1,V4 ark. druk. Zam. 698/73 R-97/67


