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

Uświetnianie
Chcemy dziś poruszyć w tej kolumnie sprawę wagi niewielkiej. Pow ie
dział ktoś, że na życie składa się wiele spraw drobnych, ale dokuczliwych. 
Zaprzątnięci tym, co wielkie, ważne, decydujące, jesteśmy skłonni nie 
dostrzegać albo lekceważyć drobiazgi, których — bądź co bądź — w życiu 
jest najwięcej. Nie znaczy to, że zachęcamy, aby z igły robić widły. Nie, 
oglądajmy wszystko we właściwych wymiarach, zachowujmy odpowiednie 
proporcje. Zdarza się jednak, że z rzeczy niewielkich, nie dostrzeganych, 
niedocenianych urastają prawdziwe problemy, trudne do rozwiązania. Kie
dy indziej znowu pojawiają się lekceważone symptomy głębszych w ew 
nętrznych zmian. Kiedy na przykład mąż przestaje żonie przynosić od 
czasu do czasu kwiaty, co zwykł był czynić za czasów narzeczeńskich, gdy 
zaczyna zapominać o wspólnych rocznicach, to znaczy, że przygasa w nim 
uczucie, że znalazł się w sytuacji, która powinna go zaalarmować, bo 
zbliża się okres krytyczny, groźny dla harmonii a nawet trwałości m ał
żeństwa.
Nam jednak dzisiaj nie chodzi o sprawy małżeńskie, tylko o pewien prze
jaw życia kościelnego, który — naszym zdaniem — jest symptomem cze
goś, co sięga głębiej. Być może, przesadzamy, może przyczyną jest tylko 
pewna niezręczność w wypowiadaniu myśli, ale zjawisko powtarza się 
zbyt często i w zbyt różnych okolicznościach, żeby nic za tym się nie 
kryło. Dlatego wydaje nam się, że warto je zasygnalizować, zwłaszcza 
że dotyczy to ludzi piszących, a właściwie nie ich samych, tylko tego, co 
piszą. Czas jednak na powiedzenie, o co właściwie idzie.
Otóż, każde czasopismo kościelne podaje specjalny serwis informacyjny, 
gdzie można przeczytać wiadomości z odległych kontynentów i z naszej 
własnej lub sąsiedniej parafii. Czytamy więc, na przykład, że w takiej 
to a takiej miejscowości odbyła się ewangelizacja, którą uświetnił pięknie 
śpiewający chór z parafii w Chorałach. W innej miejscowości odbywało 
się uroczyste nabożeństwo jubileuszowe, którego bogatą oprawę stanowiły 
utwory muzyczne, wykonane na skrzypcach przez pana Smyczka. Gdzieś 
jeszcze indziej odbywało się z okazji jakiegoś Dnia nabożeństwo ekume
niczne, które zostało uświetnione obecnością księdza biskupa Małolepszego. 
Kiedyś oczy nam stanęły dęba, gdy w jednym z tygodników przeczyta
liśmy wiadomość o tym, że do pewnej skromnej kaplicy, z okazji jakiejś 
lokalnej uroczystości przyjechał sam ksiądz arcybiskup. Nie to nas zdumia
ło, że przyjechał. Bardzo pięknie, że ksiądz arcybiskup pamięta i o skrom
nej kaplicy. Zaskoczyło nas to, co przy tej okazji powiedział i co spra
wozdawca z całą naiwnością dokładnie powtórzył. Powiedział mianowicie 
coś takiego: „Wasza skromna kaplica stała się dzisiaj ośrodkiem całej ar
chidiecezji. Przebywa bowiem tutaj wasz arcypasterz” (autentyczne, choć 
cytowane z pamięci). Możliwe, że przyczyną takiego formułowania myśli, 
że chór „uświetnił”, że muzyka była „bogatą oprawą”, że ksiądz biskup 
„uświetnił” nabożeństwo — jest po prostu wpływ codziennej prasy, której 
stylowi sprawozdawcy bezkrytycznie ulegają. Jeżeli w „Życiu Warszawy” 
czy „Głosie Wybrzeża” ukaże się wiadomość, że akademię z okazji jubi
leuszu 25-lecia istnienia Ważnych Zakładów zaszczycił swą obecnością Pan 
Przewodniczący, a amatorski zespół zakładów uświetnił uroczystość 
pięknymi tańcami ludowymi, to wszystko jest na swoim miejscu. Czy 
jednak wszystko jest na swoim miejscu, gdy tak samo piszemy o nabo
żeństwie? Nikt nie będzie, oczywista, posądzał autorów notatek o trakto
wanie nabożeństwa jak akademii, o stawianie znaku równości między 
ewangelizacją a jubileuszem zakładów przemysłowych.

Właściwie byłoby rzeczą żenującą przypominać, co to jest nabożeństwo 
i że żaden chór, żaden biskup, czy sam papież nawet zaszczytu nabo
żeństwu nie przynosi. Sensem i ośrodkiem nabożeństwa jest Ktoś zupełnie, 
ale to zupełnie Inny. I chór, i sprzątaczka, i pan profesor, i utalentowany 
skrzypek, i ksiądz biskup, i każdy inny grzeszny człowiek nie ma w 
kościele nic inego do roboty, jak tylko oddawać Bogu chwałę. Każdy słu
ży tym, czym potrafi i do czego został powołany. Warto, żebyśmy o tym 
pamiętali redagując nadesłane informacje.

Wyjątkoiwo późno w ypadły w tym 
-roku św ięta wielkanocne i w skutek 
tego Zesłanie Ducha Świętego ob
chodzimy dopiero 10 czerwca, w 
pięćdziesiąt dni później. Jeżeli Ko
ścioły porozum ieją się co do u sta 
lenia wspólnej i stałej daty W iel
kanocy, to może ustaną kłopoty z 
ruchom ym i św iętam i i będzie w ia
domo, że święto Z m artw ychw sta
nia wypadnie zawsze, na przykład, 
w pierw szą niedzielę kw ietnia. 
Tymczasem jednak, dopóki w szyst
ko jest w sferze propozycji, obcho
dzimy święta po starem u, a kazanie 
czerwcowego zeszytu, napisane przez 
ks. prof. Witolda Benedyktowieża, 
porusza właśnie zagadnienie Pełni 
Ducha Świętego.

Po zatem jednak główny tem at nu 
m eru dotyczy sprawy niepokojącej 
nas, ludzi współczesnego w ieku 
techniki. Na s. 6—7 zamieszczamy 
w strząsający tekst Jorga Zinka: O- 
statnie siedem dni świata. P oru 
szony lek turą książki Carla Ame- 
ry ’ego „Koniec opatrzności — Bez
litosne następstw a chrześcijaństw a” 
i artykułów  Georga Pichta, Michał 
Mazur napisał artyku ł Czyż koniec 
Opatrzności?, zamieszczony na s. 5, 
i przetłum aczył fragm ent książki 
A m ery’ego zatytułow any Słowa Nie
obecnego Boga (s. 8.). U zupełnie
niem tego „tryp tyku  zagrożenia” 
jest inform acja o miesięczniku 
„Aura”, zamieszczona na s. 9.

Ks. Bogdan Tranda wspom ina na
bożeństwo kom unijne w genewskim  
ośrodku studiów (s. 10), w artykule 
pt. W tym coś było.

Refleksje związane z Dniem Dziec
ka, do których punktem  w yjścio
wym stal się film  „N arkom ani”, 
znajdą Czytelnicy na s. 11.
O statni, 6 odcinek Katechizmu Ho
lenderskiego na tem at Biblii za
mieszczamy na s. 12.

Listy do redakcji, Przegląd Ekume
niczny i dział Z prasy, poświęcony 
artykułow i o Rewolucji Jezusowej 
z czasopismpa „Chrześcijanin w 
Świecie”, zam ykają num er.

N A SZA  O K Ł A D K A :
...ludzie współcześni stali się 
pasożytami, które eksploatują 
swą ekologiczną niszę...
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Ks. WITOLD BENEDYKTOWICZ

Pełnia Ducha Świętego
Orędownik, Duch Święty, którego Ojciec pośle w  imieniu moim, nau
czy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, com wam powiedział.

Jan 14:26

Nietrudno popełnić błąd, gdy się mówi o Duchu 
Świętym, a ma się na myśli jakąś cząstkę Boga 
nie zaś Jego pełnię. Obecność Ducha Świętego 
to pełnia obecności Bożej, choćby człowiek był 
zdolny odczuć tylko jej okruch; ograniczoność 
nasza bowiem nie może ogarnąć nieograniczno- 
ności, ale też nie jest w stanie jej umniejszyć. 
Mówimy: „Zesłanie Ducha Świętego” — a zna
czy to — pełnia obecności Boga w Kościele. 
„Pan jest w kościele świątobliwości swojej; 
umilknij przed obliczem Jego wszystka Zie
mio!” (Abakuk 2:20). Jezus powiedział: „Bóg 
jest Duchem” (Jan 4:24). Oto niewzruszona pra
wda wiary naszej. Obecność Ducha Świętego 
z nami, którego znamy i wyznajemy jako Ducha 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jest przeto 
uobecnieniem Boga w życiu Kościoła. Nie cząs
tka Boga, ani jakaś szczególna wypływająca 
zeń siła, ale pełnia obecności Bożej jest udzia
łem Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy.
Nasuwa się krytyczne pytanie: jeśli jest tak 
wspaniale, jeśli Kościół cieszy się pełnią obec
ności Bożej, to dlaczego doczesne jego dzieje, 
dlaczego historia a także współczesność Koś
cioła obfitują w tak wielkie mnóstwo momen
tów mrocznych, przynoszących wstyd chrześ
cijaństwu i tłumiących skuteczność jego posel
stwa?
Może na to pytanie, na ten problem, rzuci nieco 
światła, przez analogię, mistyczna mądrość ży
dowska, wyrażona w symbolu „pęknięcia na
czyń”. Owe naczynia, odpowiadające dziewięciu 
sferom objawienia się Boga, miały przyjąć 
w siebie pełnię boskiej światłości. Jednakże 
niższe naczynia nie były w stanie przyjąć i za
chować jej w sobie, tak, że doznały pęknięcia 
i światłość boska (zwana w Starym Testamen
cie Sechina (chwała) rozprysła się i rozlała po 
świecie. Siad tej rysy, pęknięcia, występuje we 
wszystkim, co istnieje.
Znajdujemy tu echo bardzo ważnej, istotnej 
myśli Starego Testamentu: człowiekowi skon
frontowanemu z pełnią obecności Bożej grozi 
nie tylko pęknięcie, ale wręcz zguba. Izajasz, 
gdy był odbiorcą i świadkiem wizji Boga, za
wołał: „Biada mi! Jużem zginął!” (Iz. 6:5). 
W Księdze Sędziów (6:22 — 23) czytamy: 
„A widząc Gedeon, iż to był Anioł Pański, 
rzekł: Ach, Panie Boże, czemuż widziałem A- 
nioła Pańskiego twarzą w twarz? I rzekł mu 
Pan: Pokój z tobą. Nie bój się. Nie umrzesz.” 
Mojżesz, na swoją prośbę — „Ukaż mi, proszę, 
chwałę swoją” — otrzymał odpowiedź: „Nie 
będziesz mógł widzieć oblicza mego, bo nie 
ujrzy mię człowiek, aby żyw został” (2 Moj.

33:19 — 20). Piotr, po raz pierwszy skonfron
towany z boskością w osobie Chrystusa, zawo
łał: „Odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym 
człowiekiem, Panie!” (Łuk. 5:8).
Czyżby podobny miał być los Kościoła? Czy 
nosi on na sobie ślad pęknięcia, bo nie był 
zdolny zachować w sobie pełni Ducha? I tak 
i nie. Tak — w ludzkim, ziemskim wymiarze; 
ale Kościół jest fenomenem wielowymiarowym, 
przekraczającym naszą ludzką dymensję. I dla
tego wiemy coś o pięknie Kościoła; to piękno 
jest w jego głębi, by użyć słów z Psalmu 45: 
„Wszystka chwała córki królewskiej jest w e w 
n ą t r z ” (Ps. 45:14). W wymiarze eschatycz- 
nym Kościół jest oblubienicą Chrystusa: „Przy
szło wesele Barankowe, a małżonka jego przy
gotowała się. I dano jej przyodziać się w bisior 
czysty i świetny...” (Obj. 19:7 — 8).
Dane jest nam przeto w rzeczywistości escha- 
tycznej Kościoła obcować z pełnią obecności 
Boga. To jest właśnie dar Ducha Świętego, 
przełamujący się ustawicznie przez naszą ziem
ską rzeczywistość, a dostępny dla nas w spo
łeczności Słowa, modlitwy i sakramentu. Wedle 
ludzkiej miary czasu przeżycia te, tj. dozna
wanie pełni, pleromy, są kwestią ulotnych 
chwil, momentów zaledwie, o charakterze ek
statycznym. Ale natura tych ulotnych, według 
naszego zegara, przeżyć polega na tym, że czer
piemy z nich siłę i przeświadczenie sensu 
swojego życia na całą szarą codzienność; świa
dectwo Pawła, uwikłanego w spory i kontro
wersje, prześladowanego i cierpiącego, jest tu
taj nader wymowne. W Drugim Liście do Ko
ryntian (12:1 — 5) zdaje on sprawę z tych 
osobliwych przeżyć, na których wyrażenie 
i opisanie brak właściwie słów.
Bylibyśmy na błędnej drodze, gdybyśmy w 
swym życiu chrześcijańskim z uporem łowili 
sposobność takich przeżyć; nie ich mamy szu
kać czy je mnożyć, ale trzeba nam szukać Pa
na (Amos 5:6a), Pan zaś jest Duchem, ty m  
Duchem (2 Kor. 3:17). Przeżycia, charyzmaty, 
dynamizm naszego życia chrześcijańskiego 
mogą być tylko wynikiem, owocem obcowania 
z Panem.
Dzień Pięćdziesiątnicy był dniem narodzin Koś
cioła. „Wylanie Ducha” na apostołów w Jero
zolimie było znakiem, że egzystencja Kościoła 
możliwa jest tylko w Duchu, z Ducha i dzięki 
Duchowi Świętemu. Duch Święty uobecnił apo
stołom Zmartwychwstałego Chrystusa, jak 
Chrystus, w swym ziemskim życiu, uobecniał 
Ojca (Jan 14:9—10; 20:28). Duch Święty 
w Kościele to obecność Boga.
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Narodziny Kościoła mają w sobie coś z dzieła 
stworzenia. Jak tam, „na początku”, Duch Boży 
unosił się nad wodami, gdy na Słowo Stwórcy 
powstawał świat, tak teraz Duch Święty tchnie 
w Kościół życie boskie. Rozpoczyna się nowe 
życie, jakże różne jakościowo od dotychczaso
wego życia dwunastu! Rozpoczyna się nowe 
życie w każdej jednostce stanowiącej cząstkę 
Kościoła; Nowy Testament jest też ewangelią
0 narodzinach z Ducha (Jan 3:1—8), a doświad
czenie wiernych i teologia, w szczególności zaś 
pobożność pietystyczna, mówią nam o odrodze
niu. W Kościele ,,stary człowiek”, który wedle 
Nikodema nie może się narodzić na nowo, 
w istocie dostępuje daru nowego życia. Dlatego 
w teologii odrodzenie i uświęcenie wiązane jest 
z osobą Ducha Świętego; lub jak w systemie 
Karola Bartha: gdy stworzenie odniesione jest 
do Ojca, do Syna zaś pojednanie, to do Ducha 
Świętego odniesione jest zbawienie.
,,Nowy człowiek”, grzesznik usprawiedliwiony
1 odrodzony, to owoc dzieła zbawienia, skutek

aktu Bożego, dopełniającego się na wiernych 
w rzeczywistości Kościoła. Fakt, że „dzień pięć
dziesiąty”, dzień powstania Kościoła, przypadł 
na starotestamentowe święto pierwocin, pierw
szych plonów, jest też wielce wymowny. Po 
każdym działaniu oczekujemy skutków; ze 
swoimi wysiłkami i przedsięwzięciami wiążemy 
oczekiwanie rezultatów. Często mierzymy sens 
i wartość swych czynów skutkami, jakie przy
noszą.
Kościół, narodzony w dzień Pięćdziesiątnicy, był 
pierwszym iplonem dzieła pojednania, spełnione
go na Golgocie i w Zmartwychwstaniu. Rzeczy
wistość Zielonych Świąt, świąt Zesłania Ducha 
Świętego, w naszym porządku kościelnym bę
dzie wtedy prawdziwie błogosławiona, gdy 
i nasze życie chrześcijańskie będzie przynosić 
owoc, gdy sami staniemy się plonem: owocem 
pełni Bożej, uobecnionej w Duchu Świętym, 
w Duchu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, któ
ra jest największym darem łaski i prawdziwym 
życiem Kościoła.

P o d c z a s  u r l o p u

Boże jedenastu miesięcy pracy 
i dwunastego miesiąca urlopu, 
który błogosławisz mojemu wysiłkowi, 
pobłogosław i wypoczynkowi mojemu.
Abym mógł pojąć,
że nie jest on tylko moim przywilejem, 
ale i obowiązkiem względem Ciebie, 
zupełnie tak samo jak świętowanie niedzieli. 
Abym choć raz do roku wyrwał się na dłużej 
z twardych, często bezdusznych trybów 
maszyny do zarabiania pieniędzy 
i oczy podniósł ku nie zadymionemu niebu. 
Abym oddając Kopernikowi, co kopernikowskie, 
zobaczył jak słońce rano 
wychodzi i spoza zamglonych gór. 
a wieczorem,
jak w najprawdziwszej bajce dla dzieci, 
układa się do snu w wodach jeziora lub morza. 
Abym usłyszał
beztroski śmiech tryskającego spod nart śniegu 
albo czuł, jak oddycha i żyje ziemia na polu. 
Abym zdjął z oczu okulary obowiązku 
a z rąk wypuścił długopis pośpiechu 
i razem z dziećmi cieszył się 
nie zakurzoną czerwienią maków 
i okrągłością piłki do siatkówki.
I doszedł nagle do wniosku, 
że jednak ludzie nie są tacy źli, 
a życie ma wiele uroku.
A gdy już przestanę być zagonionym zwierzęciem
i odzyskam utracone człowieczeństwo,
pójdę do lasu,
wiatr mi będzie organistą,
a ptaki chórem,
odprawiać będę w samotności nabożeństwo
według porządku,
który nie jest żadnym porządkiem,
ale najbardziej zbliży mnie do Ciebie:
— wyznam Ci wtedy me grzechy i upadki
i wszystko to,
czym obraziłem Cię
przez te długie jedenaście miesięcy
i prosić będę
0 Twą pomocną rękę w roku następnym.
1 wreszcie upadnę na kolana, dziękując Ci: 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!



MICHAŁ MAZUR

Czyż koniec Opatrzności?
Rozważania niniejsze spowodowane 
zostały św ietną książką pod prowo
kacyjnym  tutułem  „Koniec O pat
rzności — Bezlitosne następstw a 
chrześcijaństw a” (Ende d. Vorse- 
hung... H am burg 1972). Autorem  
jej jest Carl AMERY, chrześcijański 
publicysta (kiedyś pewno nazw ał
by się katolikiem , lecz dzisiaj g ra
nice przebiegają w poprzek wyznań).

Wielu czytelników zapewne zna te 
zę pochodzącą od Troeltscha, a roz
w iniętą przez Gogartena i Bonhoef- 
fera, że dzisiejsza cywilizacja (nau
ka i technika) mogły powstać jedy
nie na gruncie przygotowanym  przez 
religię biblijną. Bowiem ona dopie
ro wyzwoliła człowieka od kultów  
przyrody, uniem ożliw iających swo
bodny, miereligijny stosunek do n a
tury. Nie wiem, czy ci wielcy 
myśliciele nie pomieszali przyczy
ny i skutku. W każdym razie nie 
ulega wątpliwości, że współczesna 
cywilizacja przemysłowa najpełniej 
rozwinęła się w  k rajach  p ro testan 
ckich, szczególnie przeoranych przez 
kalw inizm : a więc w  N iderlandach, 
purytańskiej W. Brytanii i Nowej 
Anglii, w  Niemczech i Szwajcarii. 
„Związek kapitalizm u z etyką p ro 
testancką” (tytuł książki M. W ebe
ra) był odkryty i zbadany w  słyn
nych pracach twórcy współczesnej 
socjologii — M axa W ebera. Do dziś 
protestanci chlubią się tym  w k ła
dem do współczesnej cywilizacji 
przemysłowej. Carl Amery nie ne
guje tez W ebera (nie cytując go 
zresztą!), lecz — jak w skazuje pod
tytuł jego dram atycznej publikacji 
— stara się pokazać, że Księga 
Rodzaju (Genesis), jak  i cała Biblia 
ze swym wyłącznym zainteresow a
niem dla człowieka (i Boga), z n a 
kazem Jehow y „czyńcie ziemię so
bie poddaną”, z przym ierzem  Jeho
wy z Noem (po potopie), w którym  
Jehowa, mimo iż zdaw ał sobie sp ra
wę z „nieudaczności” swego tw oru 
(jakim jest człowiek), gw aran tu je 
człowiekowi bezpieczną eksploatację 
biosfery: równowaga ekologiczna
będzie przez Niego przyw racana, a 
„stworzenie będzie stale drżało ze 
strachu przed człowiekiem”. Gdy 
czytać Biblię pod tym kątem  w idze
nia, trudno A m ery’em u odmówić 
racji. W eberowska teza o p ro te
stanckich źródłach kapitalizm u w y

daje się też być mocno uzasadnio
na.
W ostatnich dwóch latach, aż do 
otępienia, podnoszony (słusznie) 
przez prasę i środki masowego 
przekazu alarm  o zagrożeniu rów no
wagi ekologicznej, o zanieczyszcze
niu, za truw aniu  otoczenia, idzie w 
gruncie rzeczy „po linii b ib lijnej”. 
Bije się na alarm , bo wraz z przy
rodą CZŁOWIEK jest zagrożony. 
W ostatecznej instancji interesujący 
jest jedynie człowiek — tu ta j zgo
dność między chrześcijanam i i 
m arksistam i, a także ludźmi nie 
w yznającym i żadnej filozofii, jest 
zadziw iająca.
Drugim im pulsem  rozważań poniż
szych są publikacje wybitnego teo
loga uniw ersytetu  heidelberskiego, 
Georga PICHTA, będącego jedno
cześnie dyrektorem  FEST (Forschu- 
ngsstatte der Evangelischen Studien- 
gem einschaft, Insty tu t badawczy 
ew angelickiej wspólnoty studiów), 
jednego z czołowych ekspertów  za- 
chodnioniem ieckich do spraw  ochro
ny otoczenia, jak  i wydawcy słyn
nej serii „Studia nad badaniem  po
koju” (Studien zur Friedensfors- 
chung). N iew ątpliw ie prof. P icht 
jest jednym  z najgłębszych, n a jb a r
dziej hum anistycznych współczes
nych myślicieli (PIW przygotowuje 
antologię jego pism).
Jak  w ynika z dyskusji na między
narodowych sympozjach, poświęco
nych ochronie otoczenia, problemy, 
z którym i zaczęły się borykać rządy 
i społeczeństwa, są bardzo podobne 
na Wschodzie i na Zachodzie i m niej 
zależą od systemu politycznego a 
bardziej od stopnia uprzem ysłowie
nia, dlatego też poniższe uwagi za
czerpnięte z artykułów  prof. Pichta, 
w  których zw raca się on do czytel
nika zachodnioniernieckiego, dotyczą 
całej uprzemysłowionej ludzkości, a 
więc także i nas w dużej mierze. 
Ponieważ w rozw oju motoryzacji 
czy przem ysłu chemicznego jesteśmy 
na szczęście opóźnieni o szereg lat, 
są szanse (?), że nie będziemy po
pełniać wszystkich tych błędów, któ
re popełniły i popełniają społe
czeństwa kapitalistycznego Zachodu. 
Bez pełnej inform acji o stanie 
zanieczyszczenia wody i powietrza, 
stopnia zakłócenia równowagi eko
logicznej, o konsekwencjach roz

woju takich czy innych gałęzi prze
mysłu itp. — trudno podejmować 
rzeczowe posunięcia. Popada się w 
histerię i panikę, a później w apa
tię i fatalizm . Dlatego też P icht 
uważa, że te dyskusje, które dotąd 
prowadzono na tem at tzw. ochro
ny środowiska, a naw et samo po
jęcie „ochrony środow iska” stano
w ią zjaw iska peryferyjne, których 
w odizolowaniu nie można ani zro
zumieć, ani też skutecznie zmienić. 
Jako przykład dość ogólnego w  k rę
gach przem ysłowych zainteresow a
nia tym, by nie dopuścić dojścia do 
jąd ra  sprawy, podaje P ich t mniej 
lub bardziej sztuczne podniecenia z 
powodu szlam u arsenowego, DDT, 
zawartości ołowiu w  pow ietrzu i 
szczególnie ostre przypadki za tru 
cia rzek. (Oczywiście n ie w ątpię, że 
czytelnik ani na chwilę nie przy
puszcza, że P ichtow i te spraw y są 
obojętne.) Są to wszystko symptomy 
choroby postępującego niszczenia 
naszego otoczenia, k tó ra  swe przy
czyny ma w socjalno-ekonomicz- 
nym procesie wysoko uprzemysło
wionych społeczeństw.

Kryzys ekologiczny nie jest więc ja 
kimś zjaw iskiem  peryferyjnym . My 
sami stanow im y część tego „otocze
n ia” : ludzka społeczność jest pod
systemem w obrębie przyrody: do
piero w tedy zrozumiem y ekologię 
człowieka, gdy pojmiemy, że nasza 
ekonomia, nasza polityka, tak  — 
naw et nasza nauka! — są procesa
mi w o b r ę b i e  przyrody! Zależ
nie od tego, jak zachowujem y się 
społecznie, zm ieniam y tak  czy ina
czej przyrodę. Ekologia jest, według 
Pichta — w odróżnieniu od dawnych 
definicji ekologii i — nauką o wza
jemnych oddziaływaniach gatunku 
„człowiek” i otaczającej go przyro
dy.

Dziś stało się zupełnie wyraźne, 
że ludzie współcześni są paso
żytami, które eksploatują swą eko
logiczną niszę do tego stopnia, że 
powstało poważne niebezpieczeństwo 
zniszczenia tej niszy a wraz z nią 
zguby naszego gatunku. Oczywiście, 
daw niejsza ludzkość postępowała też
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JÖRG ZINK

Ostatnie siedem
N a  p o c z ą t k u  B ó g  s t w o r z y ł  n i e b o  i z i e m i ę .

Lecz po upływie wielu miliardów lat 
Człowiek stał się wreszcie na tyle mądry, 
by rzec: Któż to mówi o Bogu?
I oznajmił:
Teraz ja biorę całą odpowiedzialność za przyszłość w swoje ręce.
I dopiął człowiek swego, 
i tak zaczęło się siedem ostatnich dni świata.

R a n k i e m  p i e r w s z e g o  d n i a

Człowiek zadecydował,
że będzie wolny, piękny, dobry i szczęśliwy.
Wyrzekł się swego wiernego podobieństwa do Boga 
i zapragnął być po prostu Człowiekiem.
Ponieważ jednak musiał zachować jakieś minimum wiary, 
zaczął kultywować religię wolności i szczęścia, 
nastawił się na wiarę w postęp i dobrobyt.
A już dla własnego bezpieczeństwa,
Ziemię, po której chodził,
na wszelki wypadek zapełnił rakietami i wyrzutniami atomowymi. 

D r u g i e g o  d n i a

wymarły ryby w wodach, które zamieniły się w ścieki przemysłowe, 
wyginęły ptaki niebieskie od proszku wyprodukowanego do wytrucia gą

sienic,
poumierały zające polne zaduszone wyziewami spalin,
wyzdychały psy, ponieważ najadły się kiełbasy, która zrobiła się czerwona

jak farba,
a na powierzchni mórz pojawiły się ławice martwych śledzi, 
które nie mogły przywyknąć do życia w ropie naftowej, 
dno morskie stało się radioaktywne,
bo zaśmiecono je odpadami z przerobu materiałów rozszczepialnych.

T r z e c i e g o  d n i a

została zniszczona piękna zieleń pól,
i liście na drzewach, i mech skalny, i kwiaty w ogrodach.
Gdyż Człowiek przejął również w swe ręce sterowanie pogodą 
i zaczął rozdzielać ilość opadów deszczu 
według ściśle opracowanego programu.
Jednak do programu zakradł się jakiś drobny błąd,
spowodowany wadliwym funkcjonowaniem komputera nadzorującego w il

gotność.
I zanim zdołano wykryć pomyłkę, na dnie wyschniętego doszczętnie Renu
— zwanego kiedyś piękną, zieloną rzeką —
powstały magazyny do przechowywania rzecznych barek.

niezbyt rozumnie, ale to, co staro
żytnym A kkadyjczykom  i Babiloń- 
czykom zabrało ponad tysiąc lat, 
tzn. zniszczenie otoczenia (jak dziś 
wiadomo to było przyczną upadku 
tam tej cywilizacji), my „załatw im y” 
w  la t kilkadziesiąt. Ale zniszczenie 
naszego naturalnego otoczenia nie 
jest nieuniknionym  fatum : człowiek 
posiada wolność innego postępowa
nia.
Sztuka takiego wpływania na zbio
rowe zachowanie się społeczeństwa, 
by jego naturalne warunki życia nie 
były zniszczone, lecz by się popra
wiały, to w łaśnie (wg Pichta) jest 
ochrona środowiska.
Tę tezę ilustru je P icht w następu
jący sposób: wszystkie dotychczaso
we form y produkcji przemysłowej 
są okupyw ane zm ianą naturalnego 
otoczenia — zawsze rozwój przem y
słu jest okupyw any ingerencją w 
przyrodę i przeważnie przyroda zo
staje niszczona. Społeczne koszty nie 
są z reguły ponoszone przez prze
m ysł: płaci je całe społeczeństwo. 
B rak dotąd obliczeń społecznych 
kosztów w zrostu przemysłu.
W raz ze wzrostem  technologicznego 
postępu wymogi in frastruk tu ry  ro
sną niepom iernie szybciej („wykła
dniczo”), dlatego też proces tech- 
niczno-przem ysłowego w zrostu musi 
(i to  niedługo) osiągnąć ten punkt, 
gdy koszty sta ją się większe od 
zysku.
Dotąd człowiek zachodni patrzał na 
przyrodę jak  na surowiec: dem on
tow ał ten w spaniały organizm, nie 
oglądając się na ekologiczne kon
sekwencje; w praw ił w ruch niezli
czone procesy nieodwracalne, k tó
rych skala czasowa n ie trzym a się 
ani term inarza rządów, ani koniun
k tu ry  gospodarczej i nie uwzględnia 
powolności zm ian świadomości spo
łeczeństw. I tak, samowola ludzka 
wyzwoliła procesy, ale ich przebieg 
i ich oddziaływanie w dużej mierze 
nie podlega już ludzkiej ingerencji. 
Procesy te posłuszne są jedynie p ra 
wom przyrody. Tutaj przyroda już 
nie jest posłuszna człowiekowi, tu 
taj ludzie muszą być posłuszni przy
rodzie.
Badania nad ekologią naszej plane
ty są w pow ijakach. Możemy w y
grać ten wyścig z czasem jedynie 
wtedy, gdy ludzie i społeczeństwa 
uw olnią się od iluzji, k tóre określa
ją  dziś jej mentalność.
Jakież są te iluzje? I tu dochodzimy 
do sprawy, którą chyba najtrudn iej 
będzie zmienić, bo niezależnie od 
tego, czy jesteśm y katolikam i czy

protestantam i, ateistam i czy w ie
rzącymi, od tysięcy la t zakorzenio
ne są w nas te przeświadczenia, 
które leżą u podstaw  rozw oju w spół
czesnej nauki i techniki, współczes
nego światopoglądu. Nic więc 
dziwnego, że dopiero teraz (czyż nie 
za późno?), gdy zguba bezpośrednio 
nam  zagraża, niektórzy myśliciele 
zaczynają się zastanaw iać, czy może 
te aksjom aty, na  których opierał się 
rozwój naszej cywilizacji, nie są w ca
le oczywiste, a może są fałszywe, 
bo prowadzące do zniszczenia? Do
piero „w zw ierciadle zniszczonej 
przyrody rozpoznajemy oblicze nau
ki, która dziś w łada św iatem  i de
form uje go”. N auka współczesna 
zastąpiła tezę, że „człowiek winien 
wiedzieć wszystko, co wiedzieć mo

że” przez tw ierdzenie: „Człowiek po
winien to wszystko produkować, co 
da się zrobić.” I tak, produkujem y 
naw et zapotrzebowanie na nasze 
produkty, ale nie m am y teorii o 
konsekwencjach badań naukowych 
i produkcji przemysłowej, a naw et 
nie posiadam y teorii, jak  można 
kontrolować te procesy, które zosta
ły wyzwolone przez naukę i techni
kę. Operujem y bez zastanow ienia 
rezerwam i surowcowymi i źródłami 
energii. Skutkiem  tego jest ekolo
giczny kryzys. Od dwóch la t prasa 
i środki masowego przekazu biją na 
alarm , lecz wzbudzanie obawy bez 
podania drogi wyjścia i wzorów po
stępowania jest w dwójnasób nieod
powiedzialne.
Wielu ludzi gotowych jest ponieść
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dni świata
C z w a r t e g o  d n i a
wymarły trzy miliardy Ziemian; przy życiu pozostał miliard.
Jedni poumierali na choroby
wywołane przez samego Człowieka,
gdyż ktoś zapomniał o środkach ostrożności
i nie zabezpieczył urządzeń czekających na użycie dopiero w następnej

wojnie światowej.
Także lekarstwa wynalezione przez Człowieka okazały się nieskuteczne, 
gdyż organizm ludzki przywykł do ich działania, 
bo stale stosowano je w kremach i pigułkach.
Inni umarli z głodu,
gdyż współbracia schowali przed nimi klucze do silosów zbożowych.
I przeklinali ludzie Boga,
który ponoć miał dać światu szczęście,
gdyż był Bogiem miłującym!

P i ą t e g o  d n i a
ci ludzie, którzy pozostali jeszcze przy życiu, 
nacisnęli czerwony guziczek, gdyż poczuli się zagrożeni.
I Kula Ziemska stała się igraszką płomieni;
spopieliły się łańcuchy górskie, a oceany i morza zawrzały i wyparowały; 
betonowe szkielety miast poczerniały i zadymiły.
I aniołowie w niebie ujrzeli,
że Błękitna Planeta zrobiła się czerwona,
a potem szarobrunatna i, wreszcie, szara jak popiół.
I ustał śpiew aniołów jakby na dziesięć minut.

S z ó s t e g o  d n i a  
zaćmiła się światłość.
Kurz i popiół zakryły blask słońca, księżyca i gwiazd.
Ostatni ludzie, skryci głęboko w superbezpiecznych schronach atomowych,
udusili się od okropnego żaru,
który rozpętali na powierzchni Ziemi.

S i ó d m e g o  d n i a
nastał wreszcie spokój.
A Ziemia była niekształtna i próżna, 
i ciemność panowała nad kraterami i rozpadlinami, 
które powstały w wypalonej skorupie.
I Duch Człowieka, jak upiorna zjawa, pełzał i migotał nad ogromem chaosu. 
A w głębi przepaści piekielnej 
opowiadano sobie fascynujące historie
0 Człowieku,
który odpowiedzialność za swój los wziął we własne ręce.
1 rozległ się śmiech wielki i wzbił się aż pod niebiosa, 
i dosięgnął chórów anielskich.

Tłum. M. Kw.

pewne ofiary i wyrzec się szeregu 
wygód, ale chcieliby mieć św iado
mość, że te ich ofiary m ają jakiś 
sens i że przynajm niej przynoszą 
jakąś poprawę, zm niejszając zagroże
nie naszej planety. Niestety, problem  
jest nader złożony i może być roz
wiązany jedynie przez ogromny wy
siłek interdyscyplinarnych badań: 
nierozważne, nieprzemyślane re
cepty pogarszają jedynie i tak złą 
sytuację, powodując na dodatek 
przygnębienie i nieufność dla przy
szłych, być może już celowych, w y
siłków i ofiar. Przytoczę tu  sławny 
już przykład problem u środków pio
rących w USA. Gdy na początku 
lat sześćdziesiątych stwierdzono 
szkodliwość tzw. tw ardych deter
gentów, ”w groteskowej karuzeli

zaczęto zam ieniać detergenty przez 
fosforany, fosforany przez NTA, 
NTA przez węglan sodu, sodę znów 
przez fosforany”. Za każdym razem 
rzucano na rynek olbrzymie masy 
chemikaliów, zanim  zbadano ich 
możliwe skutki. Za każdym razem 
następow ał zakaz dopiero wtedy, 
gdy było za późno. Rezultatem  jest 
kapitulacja... Musimy się przyzwy
czaić do chyba oczywistej sprawy, 
że ziemia, że biosfera jest organiz
mem, który należy traktow ać jako 
całość. A przecież jeszcze nie m a
my naw et planow ania kompleksu 
ogólnoeuropejskiej gospodarki wo
dnej... Podobnie niebezpieczne jak 
nieprzem yślana produkcja są n ie
przem yślane zakazy — słynna dys
kusja nad DDT.

Granice wzrostu. K w estia ochrony 
otoczenia jest niew ątpliw ie niezwy
kle złożonym problem em, tym  tru d 
niejszym do rozwiązania, gdy skon
frontować go z zagadnieniem  prze
ludnienia, głodu, krajów  technicznie 
i gospodarczo zapóźnionych. M ając 
ślepą w iarę w możliwości techniki, 
można się łudzić, że lepsze technolo
gie, bardziej intensyw na upraw a zie
mi itd. pozwolą zm niejszyć zanieczy
szczenia, że wydobywanie słodkiej 
wody przez odsalanie wody morskiej 
pozwoli uzupełnić zapasy wody 
słodkiej, ubrać i nakarm ić całą 
ludzkość. Niestety, spraw a wygląda 
znacznie gorzej. Wychodząc z dość 
oczywistej obserwacji, że ziemia i 
jej rezerwy są ograniczone, zostały 
przeprowadzone przez ękipę J. W. 
Forrestera w  słynnym  M assachus- 
setts Institu te  of Technology (MIT) 
badania, które dotyczyły skutków  
wzrostu pięciu zasadniczych w iel
kości: 1° wzrostu ludności, 2° in 
westycji (uprzemysłowienia), 3° zu
życia energii, 4° polucji (zanieczysz
czenia), 5° zużycia surowców. Wy
niki tych badań zostały udostępnio
ne w  książkowej publikacji (obecnie 
przygotowuje się polskie tłum acze
nie) „Granice w zrostu”. Zreferujm y 
w kilku słowach podstawowe w nio
ski.
W ciągu 50 lat — przy dotychcza
sowych tendencjach — cały system  
gospodarki światowej musi się zała
mać. Szczególnie interesującym  w 
tym  studium  jest to, że nawet 
przyjmując optymistyczne założenia, 
takie jak  wyżej wym ienione (odsa
lanie wody m orskiej itd.), przesu
nąć można ten kolaps jedynie o kil
ka lat. Jedynym „wyjściem” z tej 
groźnej sytuacji jest, wg obliczeń 
MI T,  natychmiastowe zmniejszenie 
o 75% zużycia surowców, o 40% 
inwestycji przemysłowych, zmniej
szenie o 20% inwestycji rolniczej, 
przyrostu naturalnego o 50% i za
nieczyszczenia o 50%.
Perspektywy poprawy. Te sm ętne 
wnioski przyjm owane są przez lu 
dzi na ogół dość spokojnie: wielu 
uśmiecha się z pow ątpiew aniem  
(„może kom putery isię pom yliły”), 
inni podświadomie w ierzą obietnicy 
danej przez Jehow ę Noemu: „Bóg 
nie pozwoli zginąć ludzkości”. K raje 
ubogie nie bez słuszności argum en
tu ją : wy, bogacze, jesteście głów
nym pasożytem; ograniczcie się wy 
najpierw  — my musimy podnieść 
swoją stopę życiową. Można wątpić, 
czy jakikolw iek lider partii w za
chodnich dem okracjach odważy się 
w swym program ie wyborczym za
proponować wyborcom obniżenie
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stopy życiowej do poziomu z r. 
1930, narażając się, że kontrkandy
dat obiecywać będzie w spaniałą 
prosperity...
Czy może jedyna nadzieja tkwi w 
dyktaturze, k tóra bezwzględnie 
przeprow adzać będzie wytyczne 
projektu  ograniczeń?
Jedno jest pewne, że większość po
siada trwałą pamięć zbiorową: któż 
zechce zrezygnować z własnego sa
mochodu, kąpania się codzień w 
pełnej w annie, zm niejszania kon
sumpcji.
P roponuję czytelnikowi zrobić pro
stą ankietę wśród swych znajom ych: 
niech zaproponuje im ograniczenie 
zużycia wody w  łazience. Dowie się 
od raźna, że to sentym entalizm , że 
w porów naniu z przemysłem, to ta 
pełna w anna wody nic nie znaczy. 
O ile rozmówca nie m a samochodu, 
to chętnie zrezygnuje z własnego 
auta, „bo to  przecież bardziej szkod- 
dliw e” itd.
A więc sytuacja jest beznadziejna? 
Niżej podpisanem u w ydaje się, że 
rzetelna informacja o obecnej sy
tuacji jest pierwszym koniecznym  
krokiem. Jak  wyżej pisałem, m oż

liwa jest ona jedynie dzięki tru d 
nym, w szechobejm ującym  i nieza
leżnym badaniom  naukowym. Jak  
widzieliśmy, obecna dram atyczna 
sytuacja została spowodowana w ie
lowiekowym fałszywym spojrzeniem  
na świat, brakiem  solidarności czło
wieka ze stworzeniem , którem u prze
cież wszystko zawdzięcza, stosun
kiem bezwzględnego eksploatatora ił 
władcy...
Niestety, wzorów postawy, k tóra je 
dynie może przynieść zm ianę sto
sunku do przyrody, nie znajdziem y 
ani w  Starym , ani w Nowym Tes
tamencie. Trzeba sobie sam em u po
wiedzieć: Biblia jest żenująco ubo
ga pod tym  względem. Jedyne słyn
ne zdanie Listu do Rzymian o 
„wzdychającym  stw orzeniu” było już 
nader fatygowane. Podobnie ani u 
dawnych teologów (Luter: „Niebo 
nie jest dla p taków ”), ani u w spół
czesnych nie znajdujem y, niestety, 
przemyśleń, które w skazywałyby na 
prawdziwą, głęboką, bezinteresow ną 
solidarność z przyrodą. Może trzeba
— jak sugerow ał prof. Nowosielski
— szukać im pulsów w wielkiej az ja

tyckiej religii wszechmiłości, jaką 
jest M ahajana Buddyzm (por. pięk
ne legendy o przyszłym B uddzie: 
M aitrea Boddisatwie, który raz po
święca życie także zwierzętom i 
roślinom, który tak  długo będzie się 
inkam ow ać, jak  długo choć jedna is
tota jeszcze cierpi). Nie jest to dla 
nas, chrześcijan, k tórzy żyliśmy za
wsze w dum nym  przeświadczeniu, że 
„chrześcijaństwo jest najlepszą, n a j
wyższą religią a inne w ierzenia są 
co najwyżej dość prym ityw nym i 
stadiam i tej praw dziwej w iary”, 
przyjem nym  stwierdzeniem . Nie w i
dzę jednak innej drogi, jak  uczula
nie naszej świadomości na krzyw dy 
zadaw ane przyrodzie przez człowie
ka: bo jesteśmy częścią przyrody i 
bez jej zbawienia nie możemy być 
zbawieni. Wszelki egoizm trafia  
wcześniej lub później w  tegoż ego
istę. N astępujący w strząsający cytat 
ostatnich stron książki Carla Ame- 
ry ’ego powie nieporów nanie leniej, 
niż ja  to potrafię wyrazić, czego 
oczekuje się od współczesnego czło
wieka.

Michał Mazur

Słowa Nieobecnego Boga
Z książki Carla Amery: „Koniec Opatrzności”. W tłumaczeniu zacho
wano pisownię oryginału.

Cóż wołasz o pomoc, głupcze? nie pomogę ci, 
tyś sam sobie pomógł;
wybrany, wypróbowany w przymierzu z wsze
chmocą, taką, jak ją rozumiesz, zdobyłeś zie
mię... wbiłeś znaki swego zwycięstwa i znaki 
zniszczenia w boki gór, w łono ziemi, zapisałeś 
je na liniach wody, a teraz, gdy stoisz na tru
pach ze swym sztandarem zwycięstwa, gdy 
czujesz się samotny i opuszczony przez przysz
łość, żądasz ode MNIE dawnych obietnic; 
dlaczego żądasz? Ja nie żądam niczego od cie
bie. Ja nie żądam Mych wielorybów błękitnych, 
Mych ptaków, Mych motyli, nie żądam, byś 
oddał cedry, Me rzeki i węgiel Mój, nie żądam 
nawet Moich huronów, tasmańczyków i prusów 
i australijeżyków; tak, nie żądam nawet Mych 
ukochanych pobożnych sług, które tyś palił na 
stosie w Mym imieniu;
oni wszyscy należą do ciebie, ty stoisz na nich, 
tyś wrzucił ich trupy do studni twego świata, 
a teraz biadasz, że woda zbutwiała; 
cóż ci obiecałem, czegoś sam nie chciał zabrać? 
wołałeś: idź precz, póki Ty jesteś obecny, je
stem niewolny, nie możesz chcieć, bym był 
niewolnikiem;

odszedłem zatem, uwolniłem cię. Jestem nie
obecny, bowiem tego chcesz, czegóż więc krzy
czysz, że działałeś wedle Mego polecenia? prze
kazałem ci wszystko — także i troskę o siebie, 
ale cóżeś uczynił z Mą nieobecnością?... nie jesteś 
już poddanym, ale swoich wbijasz na pal, palisz 
na stosie, potrzebujesz ich mąk, by cieszyć się 
swą władzą;
tak długo, jak byłeś pożerany, uważałeś, że 
świat pożerania jest nie do zniesienia, teraz 
żresz sam, żresz, żresz i żresz, a krzyczysz, 
że teraz być może sam zostaniesz pożarty; 
krzyczysz: ja jeden jestem stworzony na Twój 
obraz i podobieństwo; ale Ja ci powiadam: od 
ciebie jedynie zależy, czy staniesz się obrazem 
i podobieństwem;
krzyczysz: niebo nie jest dla ptaków, historia 
powszechna nie jest dla potomków szympan
sów, ale Ja ci powiadam: nie ma Nieba, które 
nie jest dla ptaków, a które byłoby kiedykol
wiek dla ciebie; i dalej: co czynisz najmniej
szemu z Mych szympansów, twych braci, sobie 
uczyniłeś; i dalej: o ile nie staniesz się jako 
najmniejszy z tych szympansów, nie wnijdziesz 
do Królestwa;
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pytasz: gdzież to Królestwo, coś mi obiecał? 
a Ja powiadam ci: Królestwo, raj, jest w tobie 
i wokół ciebie, a ty zamykasz swe oczy, byś go 
nie musiał zobaczyć;
pytasz: czyż wszystko nie ma na celu mojej 
wolności, mego szczęścia, moich potrzeb? a Ja 
powiadam ci: nie ma szczęścia dla jednego je
dynie;
pytasz: gdzież jest Nowa Jerozolima, gdzież
bramy cedrowe i wieże z drogich kamieni? 
a Ja ci powiadam: dwa razy dwa jest cztery, 
tyś zużył Moje cedry dla swych domów roz
pusty, a Me drogie kamienie ofiarowałeś swym 
prostytutkom, Ja ich nie żądam, ale dwa razy

dwa jest cztery, czyż Ja Nieobecny mam czynić 
cuda, w które nie wierzyłeś Obecnemu? 
pytasz: czyż nie zesłałeś mi Syna z obietnicą 
Przyszłości, która przewyższy wszystkie me 
osiągnięcia? ale Ja ci powiadam: On dał ci 
przykład, byś czynił tak, jak On czynił, idź, 
uwolnij swych poddanych i służ jak On służył: 
służ swym braciom i siostrom: słońcu, księży
cowi, wołu, osłu, szympansom, mrówkom, drze
wom, deszczowi i rosie;
czyż wybrałem kogoś innego, kto by szukał 
czegoś jeszcze poza tym, żeby służyć? 
pomnij, żeś prochem i w proch się obrócisz, 
wtedy będziesz mógł być Mym Synem.

Tłum. Michał Mazur

„A u r a"

Od stycznia br. ukazuje się popu
larny miesięcznik prezentujący te 
m atykę dotyczącą o c h r o n y  ś r o 
d o w i s k a .  Redakcja tym i słowami 
określa swoje zadania: „Bylibyśmy 
zadowoleni, gdyby »Aura« sta ła  się 
forum  integrującym  zdobycze nauki, 
pom agając w ten sposób w przy
spieszeniu tem pa rozumnego aw ansu 
cywilizacyjnego naszego kraju. 
»Aura« jest pierwszym  pism em, in 
tegralnie ujm ującym  problem y śro
dowiska nie tylko w skali kraju, 
lecz w skali wspólnoty socjalistycz
nej... Zdajemy sobie (...) sprawę, iż 
nie zawsze te w ielkie możliwości 
(system centralnego planow ania i 
b rak  obiektywnych źródeł konfliktu 
— przyp. rec.) — były w  pełni w y
korzystywane. Nie zawsze je sobie 
w dostateczny sposób uśw iadam ia
no. Również nie zawsze istniały 
obiektywne możliwości pełnego w y
korzystania posiadanej wiedzy. Je 
żeli w to dzieło uśw iadom ienia i 
pobudzenia wrażliwości na szereg 
problem ów środowiska »Aura« zdo
ła wnieść swój w kład — będziemy 
uważali, iż cele, dla których pismo 
powołano, są spełnione.” Tyle dekla

rac ja  program ow a redakcji, na cze
le której stoi prof. d r hab. inż. T a- 
d e u s z  W o j  t a s z e k .
Treść zeszytu pierwszego otw iera 
artykuł zm arłego w ub. r. w ybitne
go profesora, tw órcy s o z o 1 o g i i, 
czyli kompleksowej, naukow ej dys
cypliny poświęconej ochronie śro
dowiska przyrodniczego, W alerego 
G o e t l a  (1889—1972). Tytuł a rty 
kułu : „Ochrony środowiska czas 
przeszły i teraźniejszy”. W arto tu 
przypomnieć, iż nazw a „s o z o 1 o- 
g i a” pochodzi od greckiego słowa 
„s o d z o” (stąd zlatynizow ane: „s o- 
z o ”), k tóre jest jednym  z cen tral
nych pojęć P i s m a  Ś w i ę t e g o ,  
i znaczy: chronię, ratu ję, z b a 
w i a m .  Jeślibyśm y więc gdzieś do
wiedzieli się, że ta  najszerzej poję
ta sozologia została przeoczona w  
biblijnym  objawieniu, to takim  po
głoskom nie wierzmy. W Biblii, tej 
w ielkiej konstytucji poświęconej 
z b a w i e n i u  Człowieka i świata, 
Apostoł Paw eł z natchnienia Ducha 
Świętego napisał: „Stworzenie z 
tęsknotą oczekuje objawienia synów 
Bożych. Gdyż stworzenie zostało 
poddane znikomości nie z w łasnej 
woli, lecz woli Tego, który je pod
dał, w nadziei, że i samo stw orze
nie będzie wyzwolone z niewoli 
skażenia ku chw alebnej wolności 
dzieci Bożych. W iemy bowiem, że 
wszystko stworzenie wespół wzdy

cha, i wespół boleje aż dotąd. A 
nie tylko ono, lecz i my sami, któ
rzy posiadam y zaczątek Ducha...” 
(Rzym. 8:19).
O „Biosferze człowieka myślącego” 
pisze w  tym  sam ym  zeszycie „A ury” 
znany krakow ski profesor medycy
ny, d r  Ju lian  A l e k s a n d r o w i c z .  
Oto krótki fragm ent tej in teresu ją
cej publikacji: „Człowiek myślący, 
którego procesy ewolucyjne wynio
sły w  drugą połowę XX wieku, 
znalazł się w  ogromnych sprzecz
nościach realnego życia. Chcąc ist
nieć, musi z nich w ybrnąć. Poszu
kuje przeto praw dy o ludzkim  zdro
wiu. Wie o nim  niewiele, lecz zda
je sobie sprawę, że poczucie zdro
wia stanowi nieodzowny atrybu t 
poczucia szczęścia... Skoro przeko
naliśm y się, że człowiek może zm ie
niać przyrodnicze środowisko w  spo
sób dla siebie szkodliwy, zrodziła 
się potrzeba ochrony tego środo
wiska przez wzbogacenie św iado
mości ludzi, by po trafili kreow ać 
zdrowy świat. Ten poziom ekolo
gicznej wrażliwości społeczeństw 
jest odbiciem epoki. Wzmóc go mo
że jedynie filozofia inicjująca rew o
lucje naukowo-humamistyczną, któ
ra by przyspieszyła rozwój etyki. 
Czv tylko starczy nam  czasu na  do
konanie tej rew olucji?” — konklu
duje swą wypowiedź prof. A leksan
drowicz.

M. Kw.

U w a g a !

Przygotowujemy specjalny, podwójny, 48-stronicowy numer „Jednoty”, poświęcony w całości historii, 

nauce i teraźniejszości Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Zeszyt ukaże się z datę lipca- 

-sierpnia 1973 roku.
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W tym coś było

Ks. BOGDAN TRANDA

Był m ajowy poranek niedzielny w  
Genewie. Słońce znad Lem anu rzu 
cało jaskraw y blask n a  sta re  m ia
sto rozbudowane n a  stokach wzgó
rza zwieńczonego na szczycie mo
num entalną katedrą św. Piotra. To 
stam tąd prom ieniow ała myśl ge
newskiej reform acji, tam  Jan  K al
win wygłaszał swoje słynne kaza
nia. S tara gotycka św iątynia zo
stała w  okropny sposób oszpecona 
(„horrilble”, jak  mówi pani Du Pas- 
ąuier, zam ieszkała zaraz w  sąsiedz- 
dztwie, na  cour St. P ierre) w  XIX 
w ieku klasycystycznym frontonem. 
Rzeczywiście, przepięknego (podob
no) portalu gotyckiego ani śladu, za 
to  6 korynckich kolum n w spiera 
ciężki tym panon, pod którym  zwy
czajne odrzw ia prowadzą do w nę
trza, gdzie półm rok potęguje w ra
żenie surowości wywołane kam ien
nymi ścianam i i kolum nam i, które 
w sklepieniu przechodzą w  cudow
ną, delikatną siatkę gotyckiego że
brow ania. Tym w spanialej kon tras
tu ją  z surowością w nętrza barw ne 
rozety, na których wesoło igrają 
prom ienie słońca, nic sobie nie ro
biąc z powagi miejsca. A miejsce 
to historyczne, pełne pam iątek  zw ią
zanych z im ieniem  i działalnością 
genewskiego reform atora. Gdyby 
nie stojące przy kraw ężnikach, je 
den za drugim, samochody, można 
by sobie wyobrazić, że to  tam te 
czasy, tam ta epoka, że za chw ilę 
spod szyldu „A-rmures” (zbroje) 
wyjdzie rycerz niosąc pod pachą 
w łaśnie kupiony nowy hełm  z 
przyłbicą.
H istoria historią, ale nas bardziej 
w tej chwili interesuje dzień dzi
siejszy i dlatego lepiej skierować 
swoje kroki nie do katedry, tylko 
do — również na starym  mieście, 
niedaleko zresztą od niej mieszczą
cego się — Centre P ro testan t d ’Etu- 
des (Ewangelickiego Ośrodka S tu
diów). Mosiężna tabliczka przy 
wejściu do jednego z  domów, n i
czym szczególnym nie w yróżniają
cego się od pozostałych, wskazuje, 
że to tu. W ew nątrz niewielkie po
dwórze, trochę świeżej zieleni, do
okoła, na kilka pięter w  górę, p ro
stokąty okien. Drzwi w lewo prow a

dzą do kaplicy. Rzędy ławek, na 
froncie Stół Pański, z boku pod
wyższenie z pulpitem  dla kazno
dziei, z tyłu, na  balkonie, niew iel
kie organy, k tóre dziś milczą. Śpie
w ać się będzie bez instrum entu. 
Przypom ina się to, co napisał A l
bert Schweitzer: „Trudno rozsądzić, 
czy rozw iązanie polegające na 
w spieraniu  śpiewu w iernych grą 
organow ą jest słuszne. P rzyjęło się 
jako praktyczne. Lecz ideałem  ów, 
prowadzony przez organy, niesam o
dzielny śpiew zboru n ie jest; ide
ałem jest jedynie taki śpiew, który 
swobodnie, godnie i bez żadnego 
akom paniam entu płynie tak, jak  
płynęła niegdyś pieśń w iernych w  
średniowieczu i w  pierwszym  okre
sie R eform acji”.*
Pieśń żboru rzeczywiście płynie 
swobodnie, bez żadnych kłopotów, 
mimo milczenia organów. To zresztą 
najm niejsza rzecz, która pochłania
łaby uwagę gości z Polski. Dzieją 
się tu  rzeczy o w iele bardziej in te
resujące. Ośrodek nie jest parafią, 
nabożeństwo odbywa się w  zasadzie 
dla osób w spółpracujących, ale przy
chodzą też ludzie z zewnątrz. 
Program  został specjalnie opraco
wany, każdy uczestnik otrzym ał do 
ręki powielony egzemplarz, na k tó 
rego odwrocie wypisano cały tekst 
biblijny, tym  razem  Ewangelię Ł u
kasza o Emaus (24:13 — 35). Nabo
żeństwo prowadzone jest przez dw u 
pastorów  (bez togi), z których je 
den czyta kolejny z pięciu odcin
ków wyznaczonej Ewangelii, a  d ru 
gi po każdej lekturze daje  bardzo 
krótki kom entarz i zachęca zebra
nych do w ypow iadania się na o- 
kreślony tekstem  temat. Początko
wo trudno o chętnych, ale skoro 
pierwsi śm iałkowie przełam ali lo
dy, za ich przykładem  poszli też in
ni. W ym iana myśli jest żywa, wzbo
gaca, pobudza do myślenia. Z ebra
ni uważnie słuchają. Zaczyna się 
czytanie czwartego odcinka (w. 28— 
—32); nie m a już dyskusji, odbywa 
się przygotowanie do Wieczerzy

*) Albert Schweitzer: Jan Sebastian  
Bach, PWN, Kraków 1972, s. 42

Pańskiej, m edytacja nad przeczy
tanym  tekstem. Zebrani, praw ie 
wszyscy, opuszczają ławki, zbliżają 
się do Stołu i fo rm ują dookoła n ie
go krąg. Nie pół kręgu, jak  to jest 
u nas w  zwyczaju, tytko krąg peł
ny, zamknięty. Dzięki tem u .mogą 
sobie podać ręce do m odlitwy 
przed Wieczerzą. Interesujące. Wy
mowne. Prawdziwe. Ręce nie zło
żone do modlitwy przy Stole P ań 
skim, tylko połączone przez dłonie 
sąsiadów z lewej i praw ej strony 
ze wszystkimi uczestnikam i posiłku, 
z całym  gronem braci i sióstr w 
obecności Jego, gospodarza przy tym 
Stole. N ikt tu nie jest obcy. Nawet 
gość, przybyły z daleka, serdecz
nie przyjęty, czuje ciepły uścisk 
przyjaznej dłoni. Jest u siebie, 
wśród swoich. Jedność. W tedy się 
ją czuje. W tedy się ją  widzi i po
znaje. Bez w ielkich i skom plikow a
nych słów. Ghyba o to w łaśnie 
chodzi.
Za chwilę, po modlitwie, podano 
chleb. Przechodzi z rąk  do rąk , 
każdy odłam uje kaw ałek  i spoży
wa. Dzielenie się chlebem. Tak sa
mo kielich krąży dookoła podaw a
ny sobie w zajem nie przez uczest
ników Wieczerzy. Dzielenie się kie
lichem.
Jeszcze ostatnie czytanie Ewangelii, 
modlitwa, błogosławieństwo, o sta t
nia pieśń i wszyscy wychodzą. Ale 
właściwie nie wychodzą, ty lko  zbie
rają  się w  grupki n a  terenie kap li
cy, w  korytarzu, na -podwórzu. W i
ta ją  się, pozdrawiają, rozm awiają. 
Uśmiech, pogodne spojrzenie, se r
deczne słowo. Pastorzy przy w y j
ściu każdem u podają rękę, każdem u 
m ają coś do powiedzenia.
Praw dę powiedziawszy, w  ten  sło
neczny, niedzielny -poranek w  G e
newie -nic wielkiego się n ie  stało. 
Skromne, ciche nabożeństwo bez 
dzwonów, w niepozornej kaplicy 
przy którejś z wąskich uliczek s ta 
rego m iasta. N aw et nie było w  tej 
kaplicy pełno. Pastorzy nie nosili 
togi, organy milczały. Modlono się, 
czytano i kom entow ano Ewangelię, 
dzielono się chlebem  i winem . 
Tylko ten  krąg  i podane sobie pod
czas m odlitwy ręce. W tym  -coś by
ło. Gest coś w yrażał. -Był znakiem 
wspólnoty.
Tak więc, nic wielkiego się nie 
stało. Ale w  tym  niczym w ielkim  
było olśnienie odkrycia. Wieczerza 
Pańska nie m usi nazyw ać się Ko- 
munią-W spólnotą, ale musi -nią być. 
Nie tr-zeba o tym -mówić, ale każdy 
uczestnik musi bez słów o tym  
wiedzieć.
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R E F L E K S J E

Kto z niego wyrośnie?
Może komuś wydać się rzeczą dziwną, żeby 
właśnie teraz i to z okazji Dnia Dziecka, mówić 
o tragicznym filmie „Narkomani”. Przywykliś
my kojarzyć sobie dziecko z tym, co piękne, 
jasne i radosne, więc skąd nagle ten film? Nie 
mogę otrząsnąć się z wrażenia, jakie na mnie 
zrobił, ani pozbyć się myśli, które nasunął mi 
jeden jego kadr. Na ekranie widać było ich 
troje — ją, jego i dziecko. Młoda dziewczyna 
trzyma na ręku niemowlę — śliczne, pulchne,
0 kręconych włoskach, ufne i nieświadome 
tego, co się wokół niego dzieje. Kołysze dziecko
1 równocześnie tuli do siebie głowę młodego 
mężczyzny, siedzącego obok. Gdyby ktoś nie 
znał treści filmu i zobaczył tylko tę scenę, po
myślałby, że to obraz szczęśliwej, spełnionej 
miłości. Niestety, prawda filmu jest tragiczna. 
Dziewczyna, o której mowa, tuli w ramionach 
nie swoje, lecz zupełnie przypadkowo powie
rzone jej dziecko. Ona nigdy nie zaznała ani nie 
zazna szczęścia macierzyństwa. Lekkomyślna 
przygoda, a może złudzenie miłości, zakończyła 
się u niej najpierw zabiegiem przerwania ciąży, 
potem porzuceniem jej przez partnera, ojca nie
narodzonego dziecka, wreszcie związaniem się 
z przypadkowym opiekunem, który okazał się 
narkomanem. Pod jego wpływem i ona popada 
w nałóg. Film ukazuje stopniową degenerację 
fizyczną i moralną bohaterki. Młody człowiek, 
wspomniany wyżej, to właśnie jej chłopiec, 
narkoman i złodziej, odratowany przed chwilą 
po zażyciu zbyt wielkiej dawki heroiny. Nie
winny, uroczy malec wśród tych wykolejonych 
młodych ludzi robi wrażenie kwiatu rzuconego 
na śmietnik.
A przecież i oni nie tak dawno byli dziećmi. Co 
zrobili z własnym życiem, które człowiek może 
przeżyć tylko raz i którego nie da się cofnąć? 
Kiedy rodzi się dziecko, wraz z nim rodzi się 
nadzieja. Dorośli patrzą z rozrzewnieniem na 
jego nieświadomość i nieporadność, oczekują, że 
przyszłość przyniesie mu wszystko co dobre 
i piękne. Często zdaje się rodzicom, że ich syn 
czy córka osiągną w życiu to, czego im się nie 
udało zdobyć. Nawet obcych ludzi zniewala 
ufność dziecka, jego uśmiech, naiwne wyraża
nie myśli. Takie to małe, nawet samo sobie 
drzwi nie otworzy, istnieć po prostu nie może 
bez kogoś, kto otoczy je opieką i będzie strzegł 
przed niebezpieczeństwem. A potem z tego 
maleństwa wyrasta człowiek. Jaki? Czym bę
dzie kierował się w życiu?
Film „Narkomani” nasuwa smutne refleksje. 
Jak łatwo jest zboczyć z właściwej drogi, ile 
niebezpieczeństw czyha na samodzielnych już, 
ale często jeszcze nieodopowiedzialnych ludzi. 
Człowiek zaś nie może bezkarnie lekceważyć

Bożych praw, „Bóg nie da się z siebie naśmie
wać”, a kto o tym zapomina, gotuje sobie tra
giczny los. Wstrząsająca jest obserwacja, jak 
z tych młodych chłopców i dziewcząt robią się 
bezużyteczne wraki, niezdolne już do ludzkich 
reakcji. Jednej ze scen, ukazującej ratowanie 
chłopca, który przyjął nadmierną dawkę nar
kotyku, scenie pełnej dramatycznego napięcia 
towarzyszy nieustanny, rozpaczliwy płacz dzie
cka. Ten płacz jest jak gdyby protestem — 
nieświadomego prawdy, ale już cierpiącego — 
dziecka przeciwko złu, do jakiego człowiek mo
że stać się zdolny. Ten płacz i ta obecność 
dziecka w filmie nie są przypadkowe. Mają 
swoją wymowę!
Tak niechętnie widzimy łzy w oczach dzieci, 
tak pragnęlibyśmy za wszelką cenę oszczędzać 
im bolesnych przeżyć. W Dniu Dziecka obsy
pujemy je prezentami i to często przekraczają
cymi nasze możliwości finansowe. Dorosłych 
cieszy bowiem żywiołowa radość i reakcja dzie
cka, dlatego chętnie spełniają jego marzenia. 
Pewni rodzice wyznali lekarzowi, który ura
tował ich córkę po zamachu samobójczym, że 
nigdy niczego swemu dziecku nie odmawiali. 
Raz tylko zdarzyło się, że nie mając pieniędzy 
nie kupili jej adapteru. Ich dziecko osiągnęło 
już wtedy wiek młodzieńczy, a przyzwyczajone 
do spełniania wszystkich pragnień, poczuło się 
pokrzywdzone i sfrustrowane. W obliczu po
ważniejszych trudności, córka targnęła się na 
życie.
Nie piszę o tym, by odradzać kupno misia lub 
piłki w dniu święta naszych dzieci, ale zasta
nawiam się nad tym, czy ucieczka w świat 
złudzeń, świat sztucznie osiąganych, złudnych 
stanów szczęścia (alkohol, narkotyki) nie bywa 
często skutkiem tego, że przychodzi czas, gdy 
przestaje bawić to, co bawiło jeszcze wczoraj. 
Człowiek przyzwyczajony do zaspokajania wła
snych przyjemności odczuwa przeciwności jak 
ciężar nie do zniesienia. Gdy zabraknie mu za
chwytu otoczenia, gdy zabraknie możliwości 
spełnienia każdego pragnienia, popada w stan 
niezadowolenia, depresji, z którego szuka ucie
czki, jakże często tragicznej w skutkach. Warto 
więc uwzględnić w wychowaniu i ten moment, 
by dziecko uczyło się godzić z tym, że nie 
wszystko jest dla niego, by umiało znajdować 
radość w rezygnowaniu z własnych pragnień 
dla dobra innych ludzi, by nie wzrastało wy
łącznie w biernym oczekiwaniu na szczęście, 
które jemu samemu powinno przypaść w udzia
le od losu.
Wielką sztuką jest nauczyć się cieszyć mimo 
wszystko, cieszyć się radością prawdziwie dzie
cięcą z drobiazgów — dowodów ludzkiej pa
mięci nie dających się przeliczyć na złote — 
których wartość polega na tym, że darowano 
je z miłością. Dziecko nie zna jeszcze wartości 
materialnej przedmiotu, tego uczy się dopiero 
od dorosłych. Oni też przyzwyczajają malca do 
tego, że w s z y s t k o  mu  s i ę  n a l e ż y  
bo jest taki uroczy. Czy nie kryje się w tym  
poważne, a nie doceniane niebezpieczeństwo?

W . T .
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O B I B L I I

P o z i o m y  ż y c i a  i w i a r y
Odcinek 6 Katechizmu Holenderskiego

Czy to wszystko ma oznaczać, że 
my, ludzie dzisiejsi, wynosimy się 
ponad ludzi tam tych czasów? Nie, 
po prostu  dane nam  jest — być 
może — żyć na dalszym etapie roz
woju. Ale w żadnym  razie nie to 
ma znaczenie, do jakiego etapu roz
woju należymy, lecz jaką na tym  
etapie przejaw iam y wiarę, zaufa
nie, w ierność i dobroć.
W każdym  z okresów historii Izra
ela w ystępuje charakteryzujący go 
sposób realizacji dobra. Prześledźmy 
krótko to zagadnienie.
Można powiedzieć, że do czasów 
Dawida przeżywano Boga przede 
wszystkim jako dawcę dobrobytu 
doczesnego: ziemi obiecanej, m le
kiem  i miodem płynącej. Do 
osiągnięcia tych dóbr nieodzowna 
była w ierność w stosuku do Jahw e 
i w zajem na wierność członków L u
du wybranego. Inni, nieprzyjaciele, 
byli z tego wyłączeni. N ajbardziej 
charakterystyczną cechę tej posta
wy stw ierdzam y w  księdze Sędziów, 
z której em anuje często wielkie bo
haterstw o i ponura religijność.
W epoce proroków  nie łączono już 
tak  ściśle pojęcia dobra z dobrem 
doczesnym. Zaczęła się kształtow ać 
postaw a wierności dla Jahw e ze 
względu na Niego samego. Coraz 
też częściej w polu w idzenia po ja
wia się współczłowiek, bliźni. Słu
żyć Jahw e — oznaczało: świadczyć 
dobroć uciśnionemu, wdowie i sie
rocie. Równocześnie ożywiło się 
zainteresow anie innym i narodam i i 
ludźmi, 'którzy także m ają sum ie
nie. W yrażenie „posiadać dobra” os
tatecznie zaczęło oznaczać nie stan 
dobrobytu, ale posiadanie czystego 
sum ienia i prawego charakteru.
Po okresie niewoli najlepsi synowie 
narodu odkryw ają w artość jeszcze 
głębszego zjednoczenia z całą ludz
kością, a przez to i z Bogiem. 
Dostrzegają też w łasną nie w ystar
czalność, a dzięki tem u i to, że ja 
ko ludzie n ie różnią się od innych: 
posiadają również dw oje oczu, dwo
je uszu i jedno serce. W Księdze 
M ądrości jest powiedziane:

„Oczy zam ykasz na grzechy ludzi, 
by się nawrócili,

M iłujesz bowiem  w szystkie
stw orzenia,

niczym  się nie brzydzisz, co
uczyniłeś,

bo gdybyś miał co w  nienawiści, 
nie byłbyś go uczynił. 

Jakżeby się co ostało, gdybyś Ty  
nie zechciał? 

Jak by się zachowało, czego byś 
nie nazwał?

Oszczędzasz w szystko, bo to w szys
tko Twoje, Panie,

m iłośniku życia”.
(Mądr. 11:23—26)

Poczucie w łasnej nieudolności często 
niesie z sobą pragnienie wyzwolenia. 
Należałoby więc wyróżnić trzy  fa 
zy:
1. pierwszą charakteryzuje w zaje
mna wierność i dobrobyt narodu 
(sędziowie),
2. drugą — życie norm owane oso
bistym, dobrze rozw iniętym  sum ie
niem (prorocy),
3. trzecią — ludzki stosunek do 
wszystkich i w ypatryw anie W yzwo
liciela, którego Bóg ześle (okres po 
niewoli).
W każdym z tych trzech stadiów  
można było okazać się w ielkim  słu
gą Bożym.
Wymienione fazy zachow ują pew ną 
aktualność jeszcze i w naszym św ię
cie chrześcijańskim . Na pewnym  
poziomie ku ltu ry  n iektóre środo
wiska lub poszczególne osoby w 
jakim ś okresie życia n ie m ają in 
nej możliwości przeżyw ania w iary 
chrześcijańskiej, jak  tylko w ka te

goriach dobrobytu (Bóg jest dobry 
dla naszej rodziny, dla naszego n a
rodu). Inni w ielką wagę przyw iązu
ją do czystej mentalności, regulo
wanej wykształconym  sumieniem. 
Gdzie indziej możemy znaleźć stan 
otw arcia wobec wszystkiego, oo ży
je. Te trzy fazy istn ieją naw et w 
każdym człowieku i, w  pewnej m ie
rze, w zajem nie się przenikają. 
Można dobrze żyć w każdej z tych 
trzech faz, jeżeli tylko — tak  jak  
czynili to ci, którzy stanow ili zdro
we jądro  Izraela — będziemy się 
starali zmierzać w  kierunku następ
nej fazy i zrywać łączące nas 
więzy z poprzednią. Kto się na to 
nie decyduje, ten zam yka się w 
tym, co już osiągnął.
Owe trzy etapy u jaw niają  się rów 
nież w  ludzkich poglądach na ży
cie. Jedni zaszli dalej, inni zatrzy
mali się na początku drogi. Nie 
można wszystkich ludzi przepuszczać 
przez jedno sito.
Religijność w ram ach zam kniętej 
grupy, następnie rozbudzenie oso
bistego sum ienia i obowiązku do
broci dla innych, poczucie współ- 
człowieczeństwa z w szystkim i ludź
mi i czynne w ypatryw anie Zbaw i
ciela — oto etapy, przez które, 
wierzymy, cały św iat dąży do Chry
stusa, jest w drodze ku Niemu. W 
Izraelu — w narodzie, w którym  
On przyszedł na św iat — odbywało 
się to w sposób jedyny w  swoim 
rodzaju, dzięki jasnej w izji sto
sunku zachodzącego między Bogiem 
i światem. Jednakże cała ludzkość 
posuwa się naprzód — po omacku, 
tysiącem ścieżek, przez labirynty, 
czasem grzęznąc w  śleoych zauł
kach. Wszędzie, gdzie istnieje zau
fanie i ooddanie się mocy dobrego 
Ducha, świadome lub nie, udziałem  
człowieka staje się objawienie Boże 
orzez człowieka, które próbujem y 
tu oznajmiać.

k o n i e c
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Ucieszyłam się bardzo z zamieszczo
nego w nr 3/73 „Jednoty” artykułu  
pt. „N ikt nie jest sam ”. Popieram  
jak  najbardziej stanowisko au to
ra (ki), który (a) uważa, że problem  
śmierci zbyt rzadko poruszany jest 
przez ludzi i że naw et dzieci na le
ży stopniowo wprowadzić w to za
gadnienie. N aturaln ie z um iarem , 
stosownie do wieku, ale jest to ko
nieczne. Chodzi w łaśnie o to, że 
„nieznane” budzi w  ludziach lęk lub 
odrazę. Śm ierć trzeba sobie „oswo
ić”. W szystkie problem y i przeży
cia spychane do podświadomości 
kiedyś i tak  w ypłyną na w ierzch i 
wtedy uderzą w  nas z większą siłą. 
S tarałam  się nieraz myśleć o w iecz
ności. Dość dużo dała mi w tej m a
terii książka J. A. Larsena „K a
mień m ądrości”. Mimo beletrystycz
nego ujęcia pełno w niej filozoficz
nej głębi. „Wieczne życie to stan 
duszy ludzkiej. Leży ono w braku 
pożądania dalszego ciągu życia. Ży
cie po śmierci nie jest bardziej 
wieczne, niż życie na  ziemi. W ie
czna jaźń jest wiecznym życiem”. 
Rozumiem to w ten sposób, że czło
wiek już tu  niejako „włącza się w 
wieczność” (a więc i w śmierć), 
jeśli potrafi w sobie wyrobić po
zytywne ustosunkowanie się do 
śmierci. Trzeba w łaśnie myśleć o 
niej i mówić. N aturalnie w odpo
wiedni sposób.
Myślę, że najbardziej „gotowi” na 
śmierć (tak jak  woźnica Jakub  w 
„Missa sine nom ine” E. W icherta) 
są ludzie na wsi. O ile się słyszy, 
na ogół pogodnie p rzy jm ują swój 
los w ciężkiej i śm iertelnej choro
bie. Może to współżycie z na tu rą  na 
co dzień, oglądanie pow tarzających 
się nieodm iennie pór roku włącza 
ich w rytm  wszechświata, który za
ciera podział na „życie” i „śm ierć”. 
Może i ten fak t przyczynia się do 
ich postawy, że mniej rozum ują i są 
na ogół bardziej religijni, niż ludzie 
miasta.
Dzieci trzeba przygotowy wać do tego 
zagadnienia. Straciłam  ojca w w ie
ku 10 lat. Pam iętam , jak  nieraz w 
rozmowach wieczornych z nam i 
pow tarzał: „Pam iętajcie, że to nic, 
gdybym um arł”. Może m iał p rze
czucie, że um rze przedwcześnie, bo 
w wieku 47 lat, w pełni życia i 
pracy? Ale tym i pow tarzanym i k il
kakrotnie słowami nas, dzieci, ja 
koś przygotował do problem u śm ier
ci.
Śmierć może być piękna, jeśli była 
w harm onii z życiem. Jeżeli szedł

człowiek ku niej po linii raz obra
nej i n ie zboczył ani na m ilim etr. 
Dla M orcinka kojarzyła się z 
drzw iam i i pokojem. Mnie w ydaje 
się zawsze brzegiem, ku którem u 
płyniemy. Żeglujem y nieustannie 
ku śm ierci od samego dnia naszego 
urodzenia. I to wcale nie powinno 
brzmieć tragicznie. Ten brzeg osnu
ty jest mgłam i i nie bardzo w ido
czny od naszej strony. Ale niech 
tylko m gły opadną, a my przybliży
my się do brzegu i — zgodnie z 
zapew nieniem  Ewangelii — ujrzy
my tam  to, co „zgotował Bóg tym, 
którzy Go m iłu ją”.

ALINA WERNER

Przejawem prądów ekumenicznych 
na terenie polskiej parafii rzymsko
katolickiej w  Los Angeles, Kalifor
nia, było zebranie zorganizowane 
przez ks. Z. Olbrysia, z udziałem  
członków innych wyznań, w dniu 
24 stycznia 1973 roku.
Na zaproszenie odpowiedzieli b. 
członkowie polskich Kościołów: 
grecko-katolickiego i ewangelicko- 
-reformowanego. Członkowie innych 
polskich Kościołów protestanckich 
obiecali wziąć udział w następnych 
zebraniach, które mają się odbyć 
w odstępach trzymiesięcznych.

z e  Św i a t a

■  Na zaproszenie Rosyjskiego Koś
cioła Prawosław nego obradow ał w 
Moskwie od 20 do 23 III br. Kom i
te t Roboczy Chrześcijańskiej K on
ferencji Pokojowej. Tem atem  spot
kania były „Zadania chrześcijańskiej 
pracy pokojowej w epoce pokoju i 
odprężenia w Europie”. Kom itet ro 
boczy pow itał z zadowoleniem  pod
pisanie układu pokojowego w  W ie
tnam ie i Laosie, ale z dużym niepo
kojem zareagow ał na rozwój w yda
rzeń na Bliskim Wschodzie. Pod
czas obrad podkreślono, iż powszech
nego pokoju nie można oddzielić od 
aktyw nej w alki z apartheidem  i 
rasizmem. Stwierdzono, iż ChKP, 
wraz z innym i rucham i, w inna przy
czynić się do wzrostu autorytetu 
moralnego ONZ, a praca ONZ po
w inna znaleźć silniejszy oddźwięk

Zebrania mają na celu szukanie 
wspólnej platformy wśród chrześ
cijan różnych wyznań i podkreśle
nie faktu, że wszyscy wierzymy w 
tego samego Zbawiciela — Jezusa 
Chrystusa.
Ks. Olbryś podkreślił, że w Koście
le rzymskokatolickim po II Soborze 
Watykańskim nastąpiły duże zmia
ny nie tylko organizacyjne, ale pod
stawowe, w ustosunkowaniu się do 
wielu zagadnień, i jedną z nich 
jest nowy stosunek do chrześcijan 
innych wyznań. Rozumiejąc, że są 
to pierwsze próby, gdzie katolicy 
mogą bliżej poznać „braci odłączo
nych”, jak niekatolików lubią na
zywać, że mogą się modlić razem 
i razem dyskutować nad fundamen
talnymi różnicami, bez obawy na
gany ze strony własnego Kościoła, 
trzeba wyrazić radość, że takie ze
branie zostało zorganizowane. Miej
my nadzieję, że wszystkie strony 
biorące udział będą wnosić wartoś
ciowy i pozytywny wkład do lepsze
go poznania się i wspólnego posza
nowania.
Jeśli ta akcja jest rzeczywiście od
zwierciedleniem uczuć nurtujących 
wielu katolików, to przypuszczalnie 
takie zebrania i rozmowy z innymi 
chrześcijanami będą organizowane 
na szerszą skalę.

w działalności Kościołów i chrze
ścijan. K om itet rozważał też moż
liwości współpracy z katolikam i w 
działaniach na rzecz pokoju. Z Pol
ski w posiedzeniu wzięli udział: ks. 
Zdzisław Paw lik — sekretarz Pol
skiej Rady Ekumenicznej i członek 
S ekretariatu  M iędzynarodowego 
ChKP, i Janusz M akowski — w ice
prezes Chrześcijańskiego Stow arzy
szenia Społecznego i w iceprezydent 
ChKP.
■  W dniach od 21 do 23 III br. 
trw ała w Genewie druga runda 
rozmów katolicko-luterańskich. No
wy Wspólny Komitet, utworzony 
przez Światową Federację L utera- 
ńską d w atykański Sekretariat do 
Spraw  Jedności Chrześcijan, będzie 
działał zam iast M iędzynarodowej 
Komisji Studiów obu Kościołów, 
która w  latach 1967—71 zebrała się 
pięciokrotnie. Pierw sza runda roz

Jerzy Diehl 
z Los Angeles

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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mów zakończyła się opublikowaniem 
tzw. Sprawozdania Maltańskiego. W 
oświadczeniu prasowym, wydanym  
po posiedzeniu nowego Wspólnego 
Komitetu, czytam y m.in. „Głównym 
celem pracy obecnego K om itetu 
jest zapoczątkowanie procesu rece
pcji Sprawozdania M altańskiego 
przez Kościoły luterańskie i kato
lickie oraz konferencje biskupów, a 
także ocenienie wywołanych przez 
nie reakcji. Zaproponowano, by 
zwrócić się do Kościołów z nastę
pującym i pytaniam i: jaka współ
praca jest obecnie możliwa na p ła
szczyźnie lokalnej między katolika
mi i lu teranam i? Jak ie konsekwen
cje dla wspólnego życia Kościołów 
m a już osiągnięte porozumienie? 
K tóre punkty  w ym agają dalszego 
zbadania? W jakiej mierze w yda
rzenia współczesnego św iata w yw ie
ra ją  w pływ  na stosunki i wspólną 
przyszłość obu w yznań?” Następne 
posiedzenie odbędzie się w dniach 
8-12 I 1974 r., w Rzymie; trzecie — 
przewidziane na rok 1975 — ma za
jąć się reakcjam i Kościołów na Spra
wozdanie M altańskie. W spólny Ko
m itet żywi nadzieję, iż po ocenieniu 
odpowiedzi będzie w stanie znaleźć 
nowe drogi współpracy katolicko- 
luterańskiej oraz nowe formy wspól
nego życia duchowego. Jednym  z 
członków K om itetu jest Polak, ks. 
doc. dr Stanisław  Nagy z K atoli
ckiego U niw ersytetu Lubelskiego.

■  W spólna Kom isja Teologiczna 
katolicko-luterańska w USA, istnie
jąca od 1965 r. spotkała się po raz 
piętnasty. Było to piąte posiedzenie 
poświęcone prym atowi papieskiemu. 
Podstawę do dyskusji stanow ił do
kum ent zatytułowany „Urząd a 
Kościół uniw ersalny”. Dialog kato- 
licko-luterański w USA odbywa się 
pod patronatem  tamtejszego Naro
dowego K om itetu Światowej Fede
racji L uterańskiej i Komisji do 
Spraw  Ekumenicznych i Międzyre- 
ligijnych Katolickiej Konferencji 
Biskupów. Następne spotkanie od
będzie się od 21 do 24 IX br.

BI W związku z obchodami 450-le- 
cia Reform acji na  Węgrzech, Lute- 
rańska Akadem ia Teologiczna przy
znała honorowe doktoraty arcybisku
powi M atulisowi z Rygi i madradcy 
kościelnemu H anfriedrow i K rugero
wi z F rankfu rtu  n. Menem. Janis 
M atulis (61) jest od 1968 r. zwierz
chnikiem  Kościoła Ewangelicko-Lu- 
terańskiego Łotwy, który liczy 350 
tysięcy wiernych i jest członkiem 
Światowej Federacji Luterańskiej;

H anfried K rüger (59) od 1953 r. 
jest referentem  d. s. ekum enicznych 
w Wydziale Zagranicznym  Kościoła 
Ewangelickiego w NRF. Od 1956 r. 
k ieruje C entralną Ekum eniczną 
Wspólnoty Roboczej Kościołów 
Chrześcijańskich w NRF oraz w y
daje kw arta ln ik  „Oekumenische 
R undschau” (Przegląd Ekum enicz
ny).

■  K onferencja Kościołów E uropej
skich pragnie w sposób praktyczny 
przyczynić się do norm alizacji sto
sunków w Irlandii Północnej. Oś
wiadczenie takie złożył sekretarz 
generalny KKE, dir Glen G arfield 
Williams, w wywiadzie dla holen
derskiego tygodnika protestanckiego 
„Trouw ”. W spomniał o zorganizo
waniu specjalnego funduszu m ię
dzykościelnego, z którego udziela się 
pomocy ofiarom  obecnego konfliktu 
i popiera działalność na rzecz po
jednania. KKE p lanuje zorganizo
wanie w Irlandii Północnej nastę
pnego posiedzenia inform acyjnego 
dla zainteresow anych Kościołów 
europejskich (pierwsze odbyło się 
w 1971 r. w Belfaście). Ks. W illiams 
podkreślił, iż konflikt w  Irlandii 
Północnej „nie ma religijnego ch a
rakteru, lecz wyraźnie polityczny”.

■  Kom itet Naczelny Światowej 
Rady Kościołów, w którego skład 
wchodzi 115 oficjalnych przedstaw i
cieli ponad 260 Kościołów człon
kowskich z całego św iata, odbędzie 
tegoroczne posiedzenie w dniach 
20—29 sierpnia w  Genewie, co 
przypada dokładnie w 25 rocznicę 
powołania do życia ŚRK. P ierw otnie 
Kom itet m iał się zebrać w Helsin
kach, lecz światowy kryzys w aluto
wy spowodował, iż zmieniono decy
zję co do miejsca obrad. Kryzys, a 
zwłaszcza dew aluacja dolara, posta
wiły ŚRK w trudnej sytuacji finan
sowej. S traty  ocenia się na 635 ty 
sięcy franków  szwajcarskich, w tedy 
gdy cały budżet Rady wynosi 6 
milionów franków.

■  W związku z 25 rocznicą istn ie
nia „Casa Locarno” — Ekum enicz
nego Centrum  W ypoczynkowego dla 
pracowników kościelnych — z ca
łej Europy nadchodzi wiele listów 
w yrażających prośbę i życzenie, by 
dom był nadal prowadzony. „Casa 
Locarno” utrzym yw any jest w spól
nie przez Światow ą Radę Kościołów 
i Organizację Pomocy Kościołów 
Ewangelickich Szw ajcarii (HEKS). 
Od roku 1947, tzn. od chwili o tw ar
cia, odpoczywało tam  9.100 praco
wników kościelnych. W okresie

św iąt Bożego Narodzenia w „Casa” 
przebyw ają stypendyści z Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej, s tu 
diujący w Szwajcarii. Co roku nad 
jezioro Maggiore wyjeżdża k ilka
naście osób z Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

■  Rada Kościołów w Holandii, do 
której należy większość Kościołów 
protestanckich i Kościół rzymsko- 
katolicki, zam ierza podjąć kroki w 
celu zaham owania em igracji Holen
drów do Republiki Południowej 
Afryki. Kościoły holenderskie m ają 
odradzać swym członkom em igrację 
i w ten sposób dać wyraz dezapro
bacie dla rasistowskiej polityki imi- 
gracyjnej prowadzonej przez rząd 
Republiki. Rada Kościołów w Ho
landii tą  drogą popiera stanowisko 
ONZ i Światowej Rady Kościołów, 
które tw ierdzą, iż em igracja białych 
sił roboczych do Afryki Południo
wej um acnia tam tejszą politykę ra 
sistowską i u trudnia czarnym  zna
lezienie lepiej płatnej pracy na 
wyższych stanowiskach.

■  O. dr Jerom e H am er (57) z Bel
gii, w ieloletni czołowy w spółpra
cownik w atykańskiego S ekretariatu  
do Spraw  Jedności Chrześcijan i 
oficjalny obserw ator na licznych 
konferencjach Światowej Rady Koś
ciołów, m ianowany został przez p a 
pieża Paw ła VI sekretarzem  w aty
kańskiej Kongregacji W iary (dawne 
Święte Oficjum). Jego urząd w Se
kretariacie do Spraw  Jedności 
Chrześcijan przejął pochodzący tak 
że z Belgii teolog dr Charles Moel- 
ler (61), były profesor U niw ersytetu 
w Lovanium, a następnie w spółpra
cownik Kongregacji Wiary. Moeller 
uczestniczył już w licznych im pre
zach ekumenicznych, m.in. w IV 
Zgrom adzeniu Ogólnym ŚRK w 
Upsali i w Światowej Konferencji 
Misyjnej w Bangkoku.

jfl Nowym m oderatorem  Związku 
Reformowanego w NRF w ybrano 
30 m arca br. d r Helm uta Essera 
(52), profesora teologii reform ow a
nej na Uniwersytecie w Monastyrze. 
Dr Esser jest następcą prof. dr W il
helm a Niesela (70), który przez po
nad 26 lat stał na czele tej organi
zacji. W skład Związku wchodzą: 
Kościół Ewangelicko-Reform owany 
Niemiec Północno-Zachodnich, Koś
ciół K rajow y w Lippe, Związek 
Zborów Ewangelicko-Reform owa
nych w NRF, Ewangelicki Kościół 
S taroreform ow any Dolnej Saksonii, 
liczne pojedyncze zbory reform ow a
ne, a także indyw idualni członko
wie.
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■  Arcybiskup anglikański Canter- 
bury, dr Michael Ramsey, zaproszo
ny został przez Związek Kościołów 
Ewangelickich w NRD do złożenia 
wizyty w tym  kraju  wiosną 1974 r. 
Jak  poinform owano w Londynie, 
będzie to ostatnia oficjalna podróż 
dr Ram sey’a, który w 1974 r. za
mierza przejść na em eryturę. S ta
nowisko arcybiskupa Canterbury 
związane jest z honorowym prym a
tem w obrębie światowej wspólnoty 
anglikańskiej.

Z KRAJU

IflLO kw ietnia br. odbyło się w W ar
szawie posiedzenie naukowe zorga
nizowane przez Komisję Historii 
Porównawczej Kościołów przy In 
stytucie Historii PAN. Poświęcone 
ono było geografii historycznej 
Kościołów protestanckich w Polsce 
od XVI do XX wieku. Obradom  
przewodniczył prof. dr Jerzy Kło- 
czowski z KUL, przewodniczący Ko
misji Historii Porównawczej Koś
ciołów. Referaty nt. różnych Koś

ciołów protestanckich w poszcze
gólnych dzielnicach Polski (przed 
rozbioram i oraz w XIX  i XX w.) 
wygłosili przedstaw iciele różnych 
ośrodków badawczych kraju, m.in. 
ks. prof. dr W oldem ar G astpary — 
rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej.
gfl Przez dziesięć dni lutego trw ał 
w W arszawie drugi z kolei kurs 
Szkoły Biblijnej poświęcony zagad
nieniu zw iastow ania praw d biblij- 
nycn. O rganizatorem  obu kursów 
jest Zjednoczony Kościół Ew angeli
czny. W ykłady i zajęcia (w których 
udział b rało  35 członków Kościoła 
Zjednoczonego przybyłych z różnych 
zborów) trw ały  codziennie od godz. 
9 do 18, z przerw ą na posiłki. W 
program ie znalazły się m.in. takie 
zagadnienia, jak : Boży plan  zbaw ie
nia, s ta re  i nowe przymierze, zakon 
i łaska, chrześcijańska nauka o zba
wieniu, praktyczne życie chrześci
jan ina itp. Wiele czasu poświęcono 
także problem om  z zakresu teologii 
praktycznej.

Obecnie w Kościele Zjednoczonym 
trw ają  przygotowania do kolejnego 
kursu Szkoły B iblijnej, który roz
pocznie się w połowie w rześnia i 
trw ać będzie przez osiem miesięcy. 
Z założenia, w kursie uczestniczyć 
m ają młodsi członkowie Kościoła. 
K ierow nikiem  Szkoły Biblijnej jest 
ks. M ieczysław Kwiecień.

l i  Polski Kościół Chrześcijan Baptys
tów zorgnizował kolejiny Kurs teolo
giczny dla ducnownycn i aktywnycn 
członKów świeckich Kościoła. Tem a
tyka dotyczyła biblijnej nauk i o Du- 
cnu Świętym (22 godziny wykładowej 
i ewangelizacji (8 godzin). W gronie 
wykładowców znaleźli się również: 
dr J. Underwood, przewodniczący 
Światowej M isji P ojednania przez 
unrystusa, D. nam pel, kaznodzieja 
zboru baptystów w K arl M arx 
Stadt (NRD) i M. Stebelski, kazno
dzieja polskiego zboru baptystycz- 
nego w Liege (Belgia). Jeden 
wykład poświęcono inform acji o 
Kościele Ewangelicko-Augsburskim , 
której udzielił biskup tego Kościo
ła, ks. dr Andrzej W antuła.

Z  P R A S Y
(Dokończenie ze  s. 16)

popierają ich w sposób pośredni, 
odrywając się od Kościołów m a
cierzystych lub usiłując zreform o
wać je od zewnątrz. Jeśli chodzi o 
zielonoświątkowców katolickich, to 
są oni jeszcze bardziej um iarkow a
ni. N iemniej i oni s ta ra ją  się w łą
czyć swe liturgiczne inicjatyw y w 
ogólny n u rt odnowy Kościoła.
Jeśli „Jezusowi rew olucjoniści” w y
stępują mniej lub bardziej otw arcie 
przeciwko religii, to nie w celu 
przeciw staw ienia jej w iary świeckiej 
czy innej zuchw ałej' teologii. Teza, 
że „Bóg um arł” jest dla nich ab
surdem  i nie obaw iają się kpić z 
niej przy każdej okazji.
... „Jesus m ovem ent” nie ogranicza 
się do w ystąpień przeciw  „praw icy” 
i „lewicy” chrześcijańskiej; podaje 
on w wątpliwość podstaw y społe
czeństwa am erykańskiego. „Rewolu
cja Jezusow a” przyjm uje zasadni
cze zarzuty wysuwane przez kręgi 
„an tykultury”, zwraca uwagę na 
egoizm społeczeństwa, systematyczne 
poszukiwanie zysku — które daje 
początek wojnom, konfliktom  raso
wym i dew astacjom  środowiska n a 
turalnego ; nicość zdehum anizowa- 
nego św iata — w którym  maszyna 
i system niszczą jednostkę; niebez
pieczeństwo atomowe i groźbę prze
ludnienia.
... K ontestacja rew olucjonistów  „tra-

dycyjnych” także ma bez w ątpienia 
znaczenie dla rewolucyjności „Jesus 
m ovem ent”. Gdyby „Rewolucja Je 
zusowa” kroczyła u tartym  szlakiem  
i ograniczyła się do umieszczenia 
im ienia N azarejczyka na długiej 
liście proroków, zaczynającej się od 
Rousseau’a a kończącej się na Mao, 
poprzez M arksa, oczywiście, gdzież 
byłoby to radykalne novum, idea 
zdolna zmienić oblicze św iata? 
„Rewolucja Jezusow a” pragnie więc 
wyjść poza krytykę klasycznych re 
w olucjonistów  i poprowadzić ana
lizę dalej. Dla „nowych chrześcijan” 
wszystkie systemy polityczne są 
równie złe, a rew olucja polityczna 
nie stanow i rozwiązania, jeśli zakła
da posługiwanie się inną bronią niż 
miłość; naw et „non violence” (nie
używanie siły) jest tylko hipokry
zją: Ci, co najgłośniej krzyczą na 
rzecz pokoju, pierw si zapomną, o 
czym mówili i zaatakują innych, 
przekonani o swoich racjach. Dzia
łanie zbrojne jest Więc uw ażane za 
nieskuteczne, gdyż podstaw ą dram a
tu  całej ludzkości jest odejście od 
Boga.
... Dla „nowych chrześcijan” istnie
je jednak w alka rew olucyjna, którą 
należy stoczyć na tym  świecie. Ale 
— w yjaśn ia „Street Level” — nie 
należy walczyć przeciwko żadnem u 
człowiekowi, ponieważ wrogiem jest 
szatan, zaś w alka jest w alką du
chową...:
»... W yzbądźcie się wszelkiej n iena
wiści, dum y, pewności siebie i chci
wości. W spólna „Świnia” całego ro-

dzaju ludzkiego musi być zniszczo
na. Jest ona -i w was, n ie  tylko w 
innych.
Chwyćcie za broń i podejm ijcie 
praw dziw ą w alkę duchową, zanim  
wpadniecie w pułapkę Szatana. 
P rzyjm ijcie do waszych serc Jezusa 
Chrystusa i zabijcie w sobie „świ
nię” raz na zawsze«.
... Rewolucja jest indyw idualna i 
każdy musi zacząć od dokonania jej 
w sobie sam ym  [...] Oczywiście sło
wo „rew olucja” oznacza tu taj „na
wrócenie serca”. Jest to bez w ątpie
nia najwłaściwszy sposób rozum ie
nia zjaw iska „Rewolucji Jezuso
w ej”.
Taką w łaśnie in terpretację  podał 
Carl P arks w  M utualite 8 lutego 
1972 roku, zw racając uwagę na fakt, 
że rew olucja oznacza zupełną zm ia
nę, co im plikuje oczywiście „na
wrócenie serca”, czyli całkowite 
przystąpienie człowieka do Boga. 
Czy taka rew olucja jest skuteczna? 
Z pewnością oddanie się Chrystuso
wi wstrząsa i zm ienia zupełnie ży
cie ludzkie. Ale próżno wierzyć, że 
zapał m isjonarski z dodatkiem  do
brych uczynków będzie zdolny sto
pniowo nawrócić wszystkich ludzi 
na tym  świecie i w  ten sposób roz
wiązać definityw nie wszelkie p ro
blemy. Toteż inne metody działania 
są z pewnością możliwe, a naw et 
mogą koegzystować z tą  ostatnią. 
Cokolwiek się stanie, oczywiste 
jest, że „ostateczne zwycięstwo” 
nastąpi wówczas, gdy Chrystus po
wróci w pełni chwały.
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Z P R A S Y
„Chrześcijanin w Swiecie” jest dwu
miesięcznikiem wydawanym przez 
Ośrodek Dokumentacji i Studiów  
Społecznych przy warszawskim  
KIK-u i zespole czasopisma „Więź”. 
Ostatni dostępny nam zeszyt nosi 
datę marca-kwietnia tego roku i za
wiera wiele interesującego materia
łu, który zgrupować można wokół 
trzech zagadnień: wychowania, tzw. 
rewolucji Jezusowej oraz ochrony 
środowiska. Dla czytelników „Jed- 
noty”, a zwłaszcza z myślą o mło
dzieży, wybieramy artykuł pióra 
Jean Duchesne, w polskim tłuma
czeniu Alicji Choińskiej. Artykuł 
zatytułowany jest „Rewolucja Jezu
sowa madę in USA”.
Celem, jaki sobie stawia autor, jest 
próba odpowiedzi na pytania: „Kim 
są naprawdę ci Jezusowi rewolucjo
niści? W jakim stopniu ruch ich 
może być uznany za rewolucyjny? 
Jakie jest znaczenie tej rewolucji 
w perspektywie chrześcijańskiej?”. 
Ze względu na brak miejsca ograni
czamy się do przytoczenia tylko 
tych fragmentów, które odnoszą się 
do pytania o rewolucyjność ruchu 
Jezusowego. Aby jednak lektura 
tych okrojonych fragmentów mogła 
być zrozumiała, Czytelnikom nale
ży się kilka informacji wstępnych. 
Otóż, „rewolucja Jezusowa” w USA 
obejmuje bardzo różne ugrupowa
nia, liczące ok. miliona osób. Autor 
publikacji wymienia trzy zasadni
cze grupy, a to:
1. Hippisów chrześcijańskich, zwa
nych także „Jesus freaks” („dziw
ni” lub „zapaleńcy Jezusowi”), któ
rzy — jakkolwiek najmniej liczni 
— stanowią najbardziej prężny od
łam ruchu.
2. „Ludzi prostych” (straight people), 
którzy nie uznają stylu hippie, ale 
głoszą te same hasła. W tej grupie 
skupieni są przede wszystkim stu
denci wywodzący się ze środowisk 
mieszczańskich. Największą popu
larnością wśród nich cieszy się past. 
Dawid Wilkerson. Ruch ten rozwija 
się „na marginesie Kościołów, ale 
nie przeciwko nim”. Przynależność 
do tej grupy nie powoduje zerwa

nia więzi z macierzystym wyzna
niem członka rucnu.
3. Zielonoświątkowców katolickich, 
którzy pozostając nadal organiza
cyjnie w iYOsciele rzymskokatoli
ckim, wyznają jednak pobożność 
ple tys tyczną, wierzą w nadzwy
czajną interwencję i działanie Du- 
cna Świętego w ooecnych czasach, 
przezywają glossolalia, cuda, mówie
nie językami itp.
Po tych bardzo ogólnych wyjaśnie
niach przejdźmy do środkowej czę
ści artykuiu, w której autor omawia 
podstawowe założenia ruchu i jego 
rewolucyjność. Szkoda, że z braku 
miejsca nie możemy się zatrzymać 
przy ostatnim rozdziale, poświęco
nym „chrześcijaństwu sentymental
nemu”, w którym autor stara się 
wyjaśnić, na czym polega zielono- 
świątkostwo i teologia ruchu Jezu
sowego oraz jakie to wywołuje kon
sekwencje — pozytywne i nega
tywne — w organizacyjnym Koście
le. To zagadnienie warte jest od
rębnego omówienia, gdyż nie ze 
wszystkimi wnioskami Jean Duche
sne można się zgodzić.

Należy się jeszcze zastanowić, 
co te różnorodne, w sumie „grze
czne” tendencje „Rewolucji Jezuso
w ej” mogą m ieć w sobie rew olucyj
nego. Europejczyka zaskakuje de
klarow ana przez „nowych chrześci
ja n ” apolityczność.
... „Nowi chrześcijanie” tw ierdzą, że 
są patrio tam i (zwłaszcza „straight 
people”), anty kom unistam i. W istocie 
nacjonalizm  łączy się u nich ze 
świętą, chrześcijańską opozycją wo
bec ateizm u i m aterializm u, do te 
go stopnia, że m arksizm  jest odrzu
cony w całości i bez żadnych 
niuansów. Z drugiej strony grupy 
„Rewolucji Jezusow ej” nie prow a
dzą w ogóle działalności politycznej. 
... M oralność „rewolucjonistów  Je 
zusowych” jest wysoce konserw a
tywna. O pow iadają się przeciw  n a r
kotykom, eksplozji seksu, antykon
cepcji, przeryw aniu ciąży i stosun
kom seksualnym  przed i pozam ał- 
żeńskim.
... Wreszcie i przede wszystkim „no
wi chrześcijanie” nie w yznają chry- 
stianizm u najświeższej daty. Pod

wieloma względami w ydają się n a 
wet raczej wsteczni: ruch zielono
świątkowy zabarw iony jest pietyz
mem, inne w ykazują pew ne zbież
ności z m illenaryzm em  i fundam en
talizmem. [...] „Nowi chrześcijanie” 
sprzeciw iają się teologii sekularyza
cji, podobnie jak  tezie o tak  zwanej 
„śmierci Boga”. „Rewolucja Jezu
sow a” ma wszystkie zasadnicze zna
miona odnów religijnych znanych 
z historii Stanów  Zjednoczonych.
... Nie przesadzę jednak, jeśli przy
znam „Jezus m ovem ent” w artości 
praw dziw ie rew olucyjne.
... Sądzę, że „Jezusowi rew olucjo
niści” zasługują na sw ą nazwę z 
wielu powodów:
U „nowych chrześcijan” daje się 
odnaleźć klasyczny n u rt kontesta
cyjny, ale — co w ydaje się niezwy
kłe — kontestacja ta rozw ija się w 
kierunkach nie dających się trady
cyjnie pogodzić.
Publikacje chrześcijańskiej prasy 
podziemnej a taku ją  gw ałtownie „le- 
galistyczny i faryzejski” form alizm  
Kościołów. Mówi o tym  ulubione 
hasło „T ru th” : Nie religia, a oso
bisty związek z Jezusem. Religia 
znaczy tu konkretnie ograniczenie 
się do uczęszczania w niedzielę do 
kościoła, czyli chrześcijaństw o tylko 
w w arstw ie zewnętrznej. Ale równie 
łatwo stać się chrześcijaninem  przez 
siadanie każdej niedzieli w kościel
nej ławce, co stać się kurą przez 
regularne uczęszczanie do kurnika. 
Te sarkastyczne uwagi nie m ają 
na celu zniechęcenia wiernych. Nie 
chodzi tu także o potępienie wszel
kich form  kultu  i liturgii. „Nowi 
chrześcijanie” dają zresztą w tej 
dziedzinie dowody entuzjazm u i 
twórczej wyobraźni, ale najw ażniej
sze — ich zdaniem  — jest żyć po 
chrześcijańsku przez cały tydzień, 
poświęcić się całkowicie Jezusowi 
i stale starać się wypełniać Jego 
wolę.
Tego rodzaju krytykę obrzędów i 
ceremonii, której zresztą nie tow a
rzyszy żadna działalność, form ułują 
przede wszystkim hippisi chrześci
jańscy. Jednakże „straight people”

( D o k o ń c z e n ie  n a  s. 15)
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