C O WY N A T O?

CO

Żyjemy w czasach, kiedy technika coraz bardziej determinuje nasze ist
nienie. Mieszkania, warsztaty pracy, komunikacja, lecznictwo, słowem każ
da dziedzina może prawidłowo funkcjonować tylko wtedy, gdy działają
różne urządzenia techniczne, zasilane przez źródła energii.

Niniej&zy zeszyt otwieramy artyku
łem w rubryce Co wy na to?, któ
ry nawiązuje do perturbacji na
przełomie starego i ncwego roku,
co dało sposobność do refleksji na
temait pewnych analogii z naszym
życiem duchowym.

Pędzimy żywot w coraz bardziej luksusowych warunkach, codziennie,
w każdej niemal chwili korzystamy z wielu ułatwień, bez których byli
byśmy zupełnie bezradni. Mieszkamy coraz wygodniej, podróżujemy coraz
szybciej, pracujemy coraz wydajniej, wszystko dzięki rozwojowi techniki,
ale za tę wygodę, szybkość i wydajność musimy płacić uzależnieniem od
prawidłowego* funkcjonowania domowych urządzeń, silników, narzędzi,
elektrowni i innych źródeł energii. Im wyższa technika, im bardziej skom
plikowane są instrumenty i maszyny, tym bardziej są wrażliwe na wszel
kiego rodzaju zakłócenia warunków, w jakich pracują. Dotkliwy tego
przykład mieliśmy na przełomie starego i nowego roku, kiedy obfite opady
śniegu, ostre mrozy i porywiste wiatry sparaliżowały życie w połowie
Europy. Jak bardzo nasze życie w znaczeniu dosłownym uzależnione jest
od funkcjonowania całego systemu technicznego, świadczą śmiertelne
ofiary ataku zimy.
Zanim doszło do gwałtownego skoku technicznego w ostatnich dziesięcio
leciach, każdy sam sobie opatrywał drzwi i okna, gromadził zapasy opału
w komórce, żywności w piwnicy i śpiżarni, dzięki czemu miał ciepło
w mieszkaniu podczas najtęższych mrozów, a na stole gorący posiłek. Kie
dy spadały śniegi, zaprzęgało się konika do sań i zaspy stawały się
niegroźne.
Dzisiaj, gdy spadnie trochę więcej śniegu niż zwykle, a słupek rtęci w ter
mometrze spadnie poniżej przewidywanej normy, przeżywamy klęskę ży
wiołową, która zdumiałaby naszych dziadków. Przy okazji wychodzi na
jaw, że gromadzenie zapasów to nie jest przestarzały zwyczaj minionych
epok, ale mądra i prosta zasada wynikająca ze zdolności przewidywania,
zasada, której nie wolno lekceważyć, bo to drogo kosztuje.
Piszemy o tym dlatego, że sprawa bardzo podobnie przedstawia się z na
szym życiem duchowym. Niejednemu wydaje się, że jeśli ludzka wiedza
odsłania coraz to nowe tajniki tego świata, jeżeli ludzie zaprzęgają do
służby coraz to nowe siły przyrody, jeśli ziemia staje się już za mała
i zaczynamy sięgać w głębiny kosmosu, to nie ma niczego poza poznawalną
materią i można lekceważyć sobie zasady „minionych epok“, bo nie pod
legają badaniu za pomocą skonstruowanych przez uczonych instrumentów,
bo wymykają się spod mędrca szkiełka i oka. Wydaje się, że można nimi
pogardzać, choćby nawet wynikały z doświadczeń wielu pokoleń.
Kiedy zaś zdarzy się coś, czego w naszych obliczeniach nie wzięliśmy pod
uwagę lub zlekceważyliśmy, ponosimy dramatyczną klęskę. Dzieje się tak,
mimo że — jak mawiali starożytni — nihil novi sub sole, czyli: nie ma
niczego nowego pod słońcem. A więc, jak stale powtarzają się perturbacje
atmosferyczne, tak stale powtarzają się rozmaite perturbacje w naszym
życiu osobistym i społecznym. Trzeba umieć stawiać im czoła, aby nie
stawały się klęską.
Do specyfiki naszego klimatu należy to, że co roku występuje zima, choć
nie zawsze padają obfite śniegi i nie zawsze ataku;ą ostre mrozy. Do spe
cyfiki naszego życia należą konflikty w rodzinie i miejscu pracy, trudności
w wychowaniu dzieci, zdarzają się choroby, cierpienia, zawsze, choć w róż
nych okolicznościach, przychodzi śmierć — kogoś bliskiego lub nasza
własna.
Tymczasem wielu z nas jest na to zupełnie nic przygotowanych, brak nam
duchowego wyrobienia i odporności, a zjawiska naturalne przeżywamy
jako nieszczęście, pod którym zupełnie się załamujemy.
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W NUMERZE?

Grzech słabości (s. 3) — to tytuł
kazania,
.napisanego
na
naszą
prośbę przez świeckiego członka
Kościoła. Aultor wychodzi od pew
nych rozpowszechnionych przeko
nań na temat Starego Testamentu,
aby doijść do wniosku, że my,
współcześni chrześcijanie, wcale nie
mamy powodu do tego, aby z w yż
szością spoglądać na ludzi dawnych
epok.
Rozmowy baptystów i reformowa
nych (s. 5) są tematem kolejnego
artykułu przedstawiającego wyniki
czteroletniego dialogu przedstawi
cieli Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych i światowego
Konwentu
Baptystów.
Artykuł
streszcza najważniejsze tezy spra
wozdania końcowego opracowanego
przez mieszaną komisję obu związ
ków wyznaniowych.
Bezręki
pastor,
Harold
Wilke,
twierdzi, że może zrobić wszystko
wokół siebie, że w zakresie czyn
ności jego upośledzenie spada do
zera.
Sylwetkę
tego
człowieka
przedstawiamy w artykule Niezu
pełnie sprawni, ale nie upośledzeni
( 3 . 7).
W tegorocznym cyklu na temat
Dekalogu drukujemy komentarz do
Pierwszego przykazania (s. 8). Au
tor opracowania stwierdza, że w
Dekalogu spotykamy się z czymś
zaskakującym — objawienie woli
Bcga nie zaczyna się rozkazem,
lecz odsłonięciem tajemnicy Jego
osoby i woli.
Nad Modlitwą Pańską toczy się
Rozmowa przy studni, zatytułowa
na Wy tak się módlcie (s. 10).
Przegląd ekumeniczny z wiadomoś
ciami zagranicznymi i krajowym i
drukujemy na s. 13.

NASZA

OKŁADKA:

„Panie jestem taki slaby, zmę
czony, moje zdrowie jest nadszparpnięte, ten świat jest taki
beznadziejny...,, — do kazania
na s. 3.

W ITO LD LU BICZ

Grzech

słabości

„Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma”
Jb 4:17*
\

Czytając Stary Testament, często z niejaką sa
tysfakcją skłonni jesteśmy (wzdragać się na
myśl o niskim (w naszym dzisiejszym rozu
mieniu) poziomie moralnym ówczesnych ludzi,
nawet tych, opisywanych z sympatią, stano
wiących prawzory całego „wybranego ludu“ .
W imię wzniosłych celów zabijali oni i rabo
wali, oszukiwali, wywyższali się, nieświadomie
— albo nawet świadomie — robili to wszyst
ko, co wrzucamy bez wahania do kosza z napi
sem „zło“ . Abraham kupczący swą żoną, Jakub-Izrael oszukujący swego ojca, aby wydzie
dziczyć brata, Jozue tępiący całe plemiona, Da
wid, Salomon... Długo można mnożyć takie
przykłady.
A Średniowiecze narodów z nazwy chrześci
jańskich? Nie darmo określamy je (choć może
nie zawsze słusznie) mianem mrocznego.
Co innego my, ludzie współcześni. Doskonale
wiemy, co jest dobre, co jest złe. Żyjemy w
przekonaniu, że w zasadzie całe nasze pokole
nie jest dobre, no, może z wyjątkiem Hitlera,
faszystów, ludzi o głęboko wypaczonej psychi
ce. W każdym razie dobrymi jesteśmy my, lu
dzie uważający się za wierzących, chodzący do
kościoła, czytający religijną lekturę. Że nie
wszystko, co robimy, daje dobre rezultaty? Cóż,
jesteśmy słabi, nieudolni, ot, zwyczajnie —
ludzie.
Ale wszyscy mamy zapewnione przebaczenie.
Jesteśmy chrześcijanami. Czasem, na mgnienie
myśli, pojawi nam isię w pamięci jakiś frag
ment przypowieści Chrystusa o uchu igielnym
(ale któż z nas może się uważać za bogatego...?),
jakieś zdanie o wąskiej ścieżce i nielicznych
wybranych. Na szczęście to tylko mgnienie,
które zaraz mija w świetle w izji kochającej się,
bez względu na rasę, wyznanie czy geograficz
ne położenie, ludzkości.
Ciekawe, że fundamentalna, wielokrotnie w
różnych formach i miejscach w Biblii powta
rzana reguła o poznawaniu uczniów Pana po
owocach tego, co czynią, jeśli jest .przez nas
nawet czasem stosowana, to niemal wyłącznie
do oceny innych. Jakże rzadko sami stajemy
przed tym zwierciadłem, jak rzadko pytamy

się sami siebie, co dobręgo zrobiliśmy w swoim
życiu, skąd mamy brać ufność, że przyjmujemy
ofiarowaną nam łaskę, że jesteśmy „na linii
działania Boga“ ?
To prawda: raczej nie zabijamy (przynajmniej
nie własnymi rękoma, ale czy nigdy przez za
niechanie działania?), brzydzimy się kradzieżą,
unikamy lub znajdujemy usprawiedliwienie dla
cudzołóstwa, a obmowę i pożądanie wkładamy
między drobne słabostki. Na palcach i z daleka
obchodzimy przykazania dotyczące naszego sto
sunku do Boga i do rodziców, przeważnie się
nad nimi nie zastanawiając. A jeśli ktoś nam
przypomni, że każdy, kto narusza posłuszeń
stwo Bogu, staje się winnym nieposłuszeństwa
we wszystkim — zasłaniamy się obietnicą ra
tunku zawartego w ofierze Jezusa, zasłaniamy
się przykazaniem miłości, które ponoć spełnia
my ze wszystkich naszych sił. Kiedyś w czasie
dyskusji na ten temat spotkałem się nawet
z tezą (opartą na wypowiedzi Lutra o „papiero
wym liście“ św. Jakuba), że winę za nasze nie
pokoje w tym względzie ponosi apostoł Jakub,
który odbiegając od wskazań Mistrza chce
chrześcijanom odebrać prawo do wolności, do
poczucia spokoju i bezpieczeństwa. Słowa sta
nowiące motto naszych dzisiejszych rozważań
mój rozmówca potraktował niemal jak ekstre
mistyczny wybryk, mający zmusić ludzi do nie
uzasadnionego wysiłku. I był bardzo zdziwiony,
gdy mu powiedziałem, że są to tylko nieznacz
nie przekształcone słowa Jezusa: „Ten zasię
sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był
gotowym, ani czynił według woli Jego, wielce
będzie karany“ (Łuk. 12:47).
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, ze wszy
stkiego serca swego, ze wszystkich isił swoich
(...), a bliźniego swego, jak siebie samego“ . „Je
śli przykazania moje zachowacie, trwać będzie
cie w miłości mojej../“ . „Toć jest przykazanie
moje, abyście się społecznie miłowali, jakom
i ja was umiłował“ . Któż z nas nie zna tych
słów? Lecz czy często próbujemy się w nie
wgłębić? Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę
* Na wyraźną iprośbę Autora zachowujemy wszystkie
cytaty biblijne w wersji Biblii Gdańskiej — red.
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z tego, co to jest miłość?
.Jakom i ja was
umiłował...“ Tak, ale gdzież nam do miłości w
takim wymiarze... To nie na nasze siły! Więc
pomyślmy o innych przykładach miłości, któ
rych nam Bóg nie żałuje i dziś. O miłości dwoj
ga kochających się ludzi, o miłości matki do
dziecka, o wspaniałych obrazach przyjaźni i ofiarności w czasach wojny czy klęsk żywioło
wych. Pomyślmy o tym wszystkim zwłaszcza
wtedy, gdy zmęczeni pracą zawodową z nie
chęcią odwracamy się od kolejnych obowiąz
ków, gdy osłabli odwracamy się od cudzych
trudności, gdy zapadamy na wiele godzin bło
gostanu przed telewizorem... Jeśli w takim sta
nie jakakolwiek nasza myśl biegnie ku górze,
to ma ona postać skargi: „Panie, jestem taki
słaby, zmęczony, moje zdrowie jest nadszarp
nięte, ten świat jest taki beznadziejny...“ lub
wręcz buntu: „Przecież mnie się coś należy od
życia, no nie?!!“ I daleko nam wtedy do bilan
su: co złego, a co dobrego dały moje poczyna

nia, jak można mnie zakwalifikować na podsta
wie moich „owoców“ ?
A może, skoro moje działanie nie daje owoców,
nie przynosi mi radości, może to oznacza, że
jeszcze ciągle znajduję się przed progiem, może
wcale się nie narodziłem do nowego życia?
Co więc mamy czynić? „Czuwajcie i módlcie
się...“ Trzeba gorąco pragnąć znalezienia się po
„tamtej stronie“ , gorąco pragnąć radości, jaką
daje zobaczenie dobrych owoców. Trzeba czu
wać przed zwierciadłem samokontroli przy „za
palonych kagankach“ codziennego pytania:
„Czy tak, Panie?“ , a wtedy Jezus pomoże
przezwyciężyć nasz najpowszechniejszy współ
czesny grzech — grzech słabości. Nie ma dla
nas usprawiedliwienia w niemożności, ale w
woli, która poczyna się z wiary — pewności
pomocy, z nadziei, że nigdy lnie będziemy sa
mi, z miłości zrodzonej łaską Wspólnoty, ze
słów7 Pana: ,,Nie zostawię was sierotami —
przyjdę do was“ . Amen.

N ie wiem, jak to się dzieje
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Skąd bierze się we mnie
to niezbite przekonanie,
że nigdy nie jestem sam?
2e w każdej sytuacji,
nawet wtedy, gdy coś mi zagraża,
a ja wcale o tym nic wiem,
i wtedy, gdy nie widzę wyjścia
ze ślepej uliczki,
gdy nie mam możliwości wyboru,
Ty jesteś tuż przy mnie —
skąd bierze się we mnie
to niezbite przekonanie?
A przecież Ty jesteś, Boże,
choć oczy Ciebie nie widzą,
choć uszy Ciebie nie słyszą,
jest przecież tak,
jakbym Ciebie widział,
jakbym Ciebie słyszał.
Nie wiem, jak to się dzieje,
ale to Ty sam przychodzisz
i dajesz mi się poznać,
wyciągasz swoją niezawodną rękę,
ukazujesz swoją niewzruszoną miłość
w obliczu Chrystusa, Pana i Zbawcy,
w cierpliwej miłości matczynej,
w odwiecznej miłości zakochanych, #
w trwałej i wiernej przyjaźni,
w poczuciu wzajemnej więzi
i w mojej własnej... słabości,
gdy staję bezradny, bezwolny,
nie widząc przed sobą nadziei,
a Ty mnie umacniasz swą siłą,
dodajesz odwagi, ufności,
przepełniasz mc serce radością,
wskazujesz mi drogę pewną i prostą,
Twą drogę prawa i łaski.
Nie wiem, jak to się dzieje
i skąd się to wszystko bierze,
ale wiesz o tym Ty, mój Ojcze
i to mi wystarcza.

Rozmowy baptystów i reformowanych

Owocne kontakty pomiędzy reformowanymi
a baptystami w latach 1969— 1973 spowodowa
ły obustronną decyzję o prowadzeniu rozmów
teologicznych na szczeblu światowym. Obydwa
związki wyznaniowe (Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych i Światowy Konwent
Baptystów) uzasadniły konieczność podjęcia
rozmów z jednej strony bliskim pokrewień
stwem obu tradycji (np. wpływ teologii Kalwi
na i Zwingliego na rozwój myśli baptystycznej)} z drugiej zaś strony — daleko posunięty
m i różnicami w teologii i praktyce, które ze
względu na wspomniane pokrewieństwo wy
magają dokładnego zbadania i przemyślenia
sposobów ich przezwyciężenia.
W wyniku czteroletniej pracy niewielka, bo
tylko 9-osobowa grupa mieszana przedstawiła
obu światowym związkom wyznaniowym tekst
sprawozdania końcowego wraz z prośbą o prze
słanie go wszystkim Kościołom członkowskim,
aby mogły one wykorzystać tekst'jako podsta
wę artykułów i dyskusji uwzględniających
specyfikę sytuacji panującej w danym Koście
le, kraju lub obszarze geograficznym. Autorom
sprawozdania chodzi o to, aby poszczególne
zbory miały swój udział w procesie wzrostu
wzajemnego zrozumienia i zdolności wspólnego
służenia Panu. Pierwszym krokiem w tej
wspólnej służbie mogłoby być — jak sądzą au
torzy — przygotowanie wspólnych materiałów
przez Kościoły baptystyczne i reformowane w
określonym kraju lub obszarze.
Tekst ostatniego sprawozdania grupy dialogo
wej nie jest jeszcze oficjalnym dokumentem,
lecz przeglądem informacji o obu wyznaniach
oraz propozycją pewnych dróg, na których obydiua związki światowe i zrzeszone w nich
Kościoły mogłyby się zbliżać do siebie i poko
nywać niektóre różnice, będące do tej pory
przyczyną podziału.
Przysłane nam sprawozdanie nie jest materia
łem o jednolitym charakterze, zawiera liczne
powtórzenia, które jednak pozostawiono celo
wo, aby czytelnik tekstu mógł prześledzić po
stęp, jaki osiągano w ciągu czterech lat w
spojrzeniu na te same zagadnienia. Można się
zastanawiać, czy metoda zastosowana przez au
torów sprawozdania jest słuszna, gdyż w grun
cie rzeczy chwilami zaciemnia zamiast rozjaś
niać i tak już szeroki, wielostronny i wielotematyczny obraz rozmów, a także powoduje, że
dokument nie należy do lektur łatwych. Jest to
nadal materiał bardziej dla teologa niż dla
przeciętnego członka zboru, który by miał nad
nim dyskutować.

Spośród wielu tematów poruszanych w dialogu
i znajdujących odbicie w sprawozdaniu, na
plan pierwszy wybijają się trzy — Kościół (ze
szczególnym uwzględnieniem zależności między
Kościołem miejscowym a uniwersalnym), urząd
oraz chrzest. Zbyt mało miejsca mamy w „Jednocie<e, aby przedstawić etapy, w jakich komi
sja dochodziła do stwierdzeń sformułowanych
w tzw. tezach, zamieszczonych na końcu oma
wianego sprawozdania. Z tego względu skon
centrujemy się wyłącznie na samych tezach,
gdyż zawarto w nich niekiedy postulaty prak
tyczne, które mogą w przyszłości pomóc obu
stronom w lepszym wzajemnym rozumieniu
swoich stanowisk oraz ułatwić przezwyciężenie
różnic.
Część pierwsza tez obejmuje zagadnienia zwią
zane z d z i a ł a n i e m D u c h a Ś w i ę t e 
go
w chrzcie
oraz z c z ł o n k o s t 
wem w K o ś c i e l e
Chrystusowym.
Obie strony są zgodne, że zarówno tradycja re
formowana, jak baptystyczna kładą nacisk na
działanie Ducha Św., który prowadzi ludzi do
zbawienia, oraz na chrzest jako znak stale się
odnawiającego działania Bożego. Wiele miejsca
poświęcono w rozmowach kwestii zależności
pomiędzy działaniem Ducha Św. a znakiem
chrztu. Zadano sobie pytanie (po uprzednim
uzgodnieniu, że znak służy do komunikowania
się), do kogo skierowany jest znak chrztu. Obie
strony zgodziły się, że:
1) skierowany jest on od Boga do człowieka
oraz
2) od człowieka do Boga — w wyznaniu wiary
zboru, a w przypadku chrztu dorosłych —
także w wyznaniu wiary samego chrzczo
nego.
Dzięki zgodzie na powyższe sformułowanie,
obie strony twierdzą zgodnie, że o chrzcie
można mówić jako o działaniu Ducha Św.: w
chrzcie z wody działa sam Duch Św., bo tylko
w Duchu Jezus jest Panem (I Kor. 12:3) i tylko
przez Ducha człowiek może rozpoznać, jaką w
jego życiu funkcję pełni Duch Św.
Chrzest jest także skutecznym środkiem łaski
Bożej, ale nie oznacza automatycznie dokonu
jącej się drogi do zbawienia. Dlatego, że w
chrzcie działa Duch Św., konieczna jest też de
cyzja człowieka, jego wiara i wyznanie. Trady
cja reformowana eksponuje bardziej i podkreś
la w chrzcie element uprzedzającej wszystko
laski Bożej, podczas gdy baptyści obstają przy
osobistej decyzji. Obydwa stanowiska — twier
dzą autorzy — iv pewnym sensie uzupełniają
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się wzajemnie i tym samym przyczyniają się
do ekumenicznego zbliżenia.
Obie strony proponują patrzeć na chrzest w
perspektywie oddziaływania Ducha Św. na
c a l e życie jednostki i zboru chrześcijańskie
go. Niezależnie od tego, w jakim wieku odbywa się chrzest, zawsze wymaga on od chrześci
janina rozwoju w duchowej społeczności — ro
dziny i zboru. Ów rozwój jest, podobnie jak
sam chrzest, dziełem Ducha. Na pytanie, jak
działanie ducha w chrzcie ma się do działania
Ducha w rozwoju chrześcijańskim, nie uzyska
no jednej odpowiedzi. Baptyści są zdania, że
działalność Ducha w rozwoju chrześcijanina
rozpoczyna się przed chrztem, a sam chrzest
może nastąpić jedynie wtedy, gdy Duch spo
woduje u człowieka odpowiedź wiary, nawet
jeśli odpowiedź taka będzie jeszcze niedojrzała.
Reformowani natomiast uznają taką drogę za
odpowiednią w przypadku chrztu ludzi doros
łych, ale uważają, że Duch działa także p o
c h r z c i e wśród tych, którzy — przyniesieni
do chrztu — zostają przyjęci do społeczności
wierzących.
Z powyższej interpretacji wyraźnie wynika, że
różnice poglądów na chrzest między reformo
wanymi a baptystami nie mogą być w przysz
łości rozpatrywane z perspektywy znaczenia
samego chrztu i jego zależności od Ducha Św.,
ale w zupełnie innej płaszczyźnie, mianowicie
— w szukaniu odpowiedzi na pytanie: jak
i gdzie, zgodnie z Biblią, działa Duch Św.
Patrząc z tej samej perspektywy działania
Ducha Św. baptyści uważają, że społeczność
chrześcijańska, z rodziną chrzczonego włącz
nie, jest odpowiednim środowiskiem dla rozwo
ju wiary; natomiast Kościoły reformowane
specjalną rolę przypisują Nowemu Przymierzu,
do którego należą wierzący i ich dzieci: wiara
Kościoła poprzedza wiarę jednostki i jest grun
tem, na którym zakorzenia się wiara jednostki,
bo działanie Ducha przenika całe życie Kościo
ła. Obie strony proponują, „aby dzieci wierzą
cych — baptystów i reformowanych — były
traktowane jako włączone w proces przygoto
wań — do wszystkich przywilejów i oboioiązków członków Kościoła Chrystusowego: są one
bowiem w sferze działania Ducha Św.“ .
Obie strony uznają, że rezultatem procesu
przygotowań, niezależnie od tego, czy pojmo
wany jest on jako wydarzenie w określonym
punkcie czasu i manifestujące się w jednym
obrzędzie, zawierającym bezpośrednio po sobie
następujące wyznanie wiary, chrzest z wody
i dopuszczenie do Wieczerzy Pańskiej (baptyś
ci), czy też (jak pojmują to reformowani) —
określone etapy tego procesu następują po so
bie sukcesywnie i wyrażają się w kilku obrzę
dach oddzielonych od siebie w czasie (chrzest
— konfirmacja — Wieczerza Pańska), to ich re
zultatem, gdy zechce Duch, jest w obu przy
padkach prawdziwy udział jednostki w Koście
le Chrystusowym.
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Druga część tez zawiera materiał dotyczący
pojmowania u r z ę d u
i służb
w Ko
ś c i e l e . W rozumieniu obu tych spraw stro
ny są zgodne. Tak baptyści, jak i reformowani
nie skłaniają się do sakramentalnego pojmozoania urządu kapłańskiego, lecz podkreślają
funkcjonalny charakter urzędu pastorskiego ja
ko służby specjalnej. Wspólnie odrzucają nau
kę, że określone rozumienie urzędu duchow
nego i sukcesji, związane z historyczną posta
cią urzędu biskupa, należy do istoty Kościoła
i dlatego jest dlań niezbędne.
Tak w tradycji reformowanej, jak i w baptystycznej zwiastowanie Słowa i udzielanie sakra
mentów należy do służby pastora, jakkolwiek
żadna z tradycji nie wiąże sprawowania tej
służby wyłącznie z ordynowanym pastorem.
Podział służb w Kościele obie strony uzasad
niają zgodnie ze swoim rozumieniem istoty
Kościoła jako Ciała Chrystusowego.
Trzecia, i ostatnia, część tez dotyczy zagadnie
nia
Kościoła
lokalnego
i
p o ws z e c h n e g o. Autorzy dokumentu definiują
zgodnie, że „ecclesia“ to jeden święty powszech
ny Kościół, budowany i zachowywany przez
swojego Pana, do którego należy. „Kościół ist
nieje wtedy, gdy ciągle działa i to tam, gdzie
Pan sprawuje swoją władzę, a ona jest rozpo
znawana i uznawana, tzn. tam, gdzie zwiasto
wane jest Słowo Boże i ludzie w nie wierzą,
gdzie udzielane są i przyjmowane sakramenty,
gdzie święcona jest i utrzymywana społeczność
z Panem i wzajemna społeczność wierzących,
gdzie Kościół w imieniu i w mocy Pańskiej
wychodzi ze świadectwem i służbą“ .
Święty i powszechny Kościół manifestuje się
w zborze lokalnym, staje się w nim konkretem.
Zbór nie jest, z jednej strony, jednostką pod
rzędną Kościołowi, z drugiej zaś strony nie
jest także Kościołem powszechnym. „Zbór,
który izoluje się od bratnich zborów — piszą
autorzy — wypacza charakter prawdziwego
Kościoła i staje się sekciarski. Pojedynczy zbór
nie może wytworzyć własnego monopolu na
Pana“ .
Obie strony zgadzają się, że Kościół działa nie
tylko tam, gdzie chrześcijanie zbierają się jako
zbór, ale również i tam, gdzie zbierają się całe
zbory lub ich delegaci. Tak więc różne związki
kościelne (na szczeblu okręgu, narodu, regionu,
świata) mają znaczenie eklezjologiczne, gdyż
ich celem jest wspólna służba i świadectwo.
Tym niemniej baptyści, którzy sami posiadają
pewne struktury kościelne tego typu (synody
krajowe, konwenty, związek światowy itp.)
skłaniają się do przypisyiuania im znaczenia je
dynie pragmatycznego i boją się nadrzędnych
struktur kościelnych ponad zborem. Autorzy
dokumentu ostrzegają, że taki stosunek może
spowodować zamknięcie się w gettach i wywo
łać misyjny kolonializm. ,,Istnieje niebezpie
czeństwo izolacji i tym samym duchowego uDokończcnie na s. 16

N ie z u p e łn ie sp ra w n i, a le n ie u p o ś le d z e n i
— m ó w i H a r o ld W ilk e
Harold Wilke ma dość, ma już
serdecznie dość ludzi stojących
wokół, wskazujących na niego
1 wołających: ,,Spójrzcie, ile
ten człowiek jest w stanie zro
bić, mimo że nie ma rąk“ . W il
ke sądzi, że wystarczyłoby,
gdyby powiedzieli: ,, Spój rzcie,
ile ten człowiek może zrobić“ .
Według niego ani ręce, ani ich
brak nie czyni człowieka, nie
określa też jego możliwości za
oferowania czegoś światu.
Jednakże
zwykły
człowiek,
który z trudem może wyobra
zić sobie przeżycie choćby jed
nego dnia bez używania rąk,
wpada w naturalne zdumienie
nad tym, czego ten sześćdziesięciotrzyletni, pozbawiony rąk A merykanin dokonuje. Wilke nie
przyznaje się nawet do tego, że
istnieje coś — z zakresu czyn
ności fizycznych — z czym nie
mógłby się uporać. ,,Mogę zro
bić wszystko wokół siebie“ —
mówi. ,,W zakresie czynności
moje upośledzenie spada do ze
ra“ .
Otoczenie może próbować za
znaczyć iswą przewagę nad nim,
ale on nie czuje potrzeby usprawiedliwiania się. Je uży
wając stóp i jeżeli inni uznają
to za ^niesmaczny pomysł, uwa
ża, że to już ich problem, a nie
jego.
ŻYCIE GODNE SZACUNKU
Prowadzi samochód bez dodat
kowego wyposażenia i ocenia
siebie jako kierowcę ,,lepszego
od 80% kierowców na jezdni“ .
Wiele podróżuje zarówno po
Stanach, jak i za granicą, nie
korzystając z dodatkowej opie
ki. Wraz z żoną psychoterapeu
tą wychował pięcioro dzieci.
Pracował jako duszpasterz pa
rafialny,
kapelan wojskowy,
nauczyciel w Klinice Menningera w Topeka, w stanie Kan
sas,
działacz
Zjednoczonego
Kościoła Chrystusowego (jeden
z amerykańskich Kościołów re

formowanych — red.), a obec
nie jako dyrektor prywatnej
agencji. Wszystko to — twier
dzi Wilke — czyni życie god
nym szacunku w każdych wa
runkach, a obserwator wcale
nie musi obsesyjnie podkreślać,
że tak wiele można zrobić uży
wając tylko stóp.
Przez pierwszą część życia W il
ke próbował działać tak, jak
gdyby jego upośledzenie było
nieistotne. Obecnie zmienił w
pewien sposób podejście do za
gadnienia i podjął działalność
dotyczącą bezpośrednio spraw
ludzi upośledzonych. W latach
sześćdziesiątych wraz z kilkoma
współpracownikami założył or
ganizację
nazwaną
Healing
Community, a od 1975 pełni
funkcję jej pełnoetatowego dy
rektora. Z biura mieszczącego
się w jego domu w White
Plains, niedaleko na północ od
Nowego Jorku, kieruje pracow
nikami organizacji w Indiana
polis, S t.‘Louis i San Francisco
oraz ochotnikami w Europie.
Korzystając z pomocy finanso
wej, pochodzącej z fundacji, od
Kościołów oraz z innych źródeł,
Healing Community stara się
uwrażliwić środowisko chrześ
cijańskie na sprawy ludzi w y
padających z głównego nurtu
społeczeństwa. Dotyczy to nie
tylko inwalidów, lecz także by
łych przestępców, byłych ku
racjuszy
zakładów psychiat
rycznych i innych, dla których
w społeczeństwie pozornie nie
ma miejsca.
Wilke widzi wspólny element
w doświadczeniu tych wszyst
kich grup: stawiają one ludzi
w kłopotliwej sytuacji, utrzy
mują
emocjonalny
dystans.
„Istnieje silner podświadome,
negatywne uczucie w stosunku
do każdego, kto różni się od
normy“ — zauważa Wilke.
„Identyfikuję się z tymi wszy
stkimi grupami, które główny
nurt społeczeństwa wyrzuca,
ale jednocześnie jako były ka

pelan
wojskowy,
pracownik
Kościoła i działacz chrześcijań
ski — identyfikuję się także z
głównym nurtem“ . A więc,
Wilke stoi na stanowisku, że
należy łączyć te dwa elementy.
Kiedy Wilke odczytuje tekst z
Listu do Galacjan głoszący, że
w Chrystusie „...nie ma Żyda
ani Greka, nie ma niewolnika
ani wolnego, nie ma mężczyz
ny ani kobiety...“ — to posuwa
się jeszcze dalej i dodaje: „nie
ma ułomnych ani sprawnych,
nie ma psychicznie chorych ani
zdrowych, nie ma skazańców
ani nie skazanych“ .
Poza pracą w Healing Commu
nity Wilke służy sprawie ludzi
upośledzonych podejmując sze
reg innych działań. Zasiada w
radzie nadzorczej organizacji
skupiającej przedstawicieli 67
krajów i noszącej nazwę: Re
habilitacja
Międzynarodowa,
przewodniczy
Międzynarodo
wej Komisji do spraw Społecz
nych
Skutków
Inwalidztwa.
Kieruje pracami działających
na kilku kontynentach Zakła
dów Dobrej Woli, dostarczają
cych miejsc pracy dla inwali
dów. Co roku w semestrze wio
sennym prowadzi w Union
Theological Seminary w No
wym Jorku wykłady na temat
służby wśród upośledzonych.
Wilke" ukończył tę właśnie uczelnię, podobnie jak jeden z
jego synów. Służy jako konsul
tant przy rozpatrywaniu róż
nych planów pomocy, pośród
których jeden dotyczy bezręcznych ofiar talidomidu, urodzo
nych w Europie kilka lat temu.
Uczestniczy także w konferen
cjach, sympozjach i innych
programach specjalnych — religijnych lub świeckich — do
tyczących spraw ludzi upośle
dzonych.
W
kwietniu
zeszłego
roku
przebywał w Bad Saarów w
NRD, biorąc udział w konfe
rencji na temat: „Życie i świaDokończemie na s. 16
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DEKALOG

P ie r w s z e p r z y k a z a n ie
„Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który cię wyprowadził z zie
mi egipskiej, z domu niewoli.
>
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”.
Ex. 20:2—5
Słowa te wypowiedział Bóg do narodu wybranego
przed trzema tysiącami lat. W ciągu trzydziestu mi
nionych wieków nie straciły one swojej wagi, prze
ciwnie, nabrały nowych wartości, nowych barw, za
sługują na odczytanie ich w odniesieniu do naszego
świata, do naszych warunków życia.
Nasze pokolenie jest świadkiem ubóstwiania narodu,
rasy lub państwa, na naszych oczach czczono przy
wódców państwowych jako zbawców i najwyższe
autorytety. Wyraźniej niż kiedyś dostrzegamy, że po
gaństwo z trudną do pojęcia siłą wywiera magiczny,
fascynujący w pływ na masy ludzkie. Fałszywe bogi
nie zostały wymyślone przez ludzi; są demonicznymi
siłami, zrodzonymi przez moce ciemności. Przyka
zanie: „N ie będziesz miał innych bogów obok mnie“ ,
oznacza również: nie będziesz służył diabłu, tylko
samemu Bogu.
Przykazania Boże są czymś całkiem innym niż zbio
rem zasad moralnych. Wszyscy ludzie w większym
lub mniejszym stopniu uznają prawo moralne. Każdy
dobrze wie, że kłamstwo, kradzież, zabójstwo, cudzo
łóstwo, to są czyny złe. Wiedzą o tym również ci,
którzy z różnych powodów usiłują takie czyny uspra^
wiedliwiać. Prawo Boże, wyryte w ludzkich sercach,
odzywa się w sumieniu i każdy ma mniej lub bar
dziej wyraźne poczucie jego istnienia. Wcale nie trze
ba chodzić do kościoła, żeby się dowiedzieć, że nie
wolno kłamać, kraść, zabijać, cudzołożyć. Wszyscy są
co do 'tego zgodni, nawet ludzie, którzy nie chcą
mieć nic do czynienia z Kościołem, z chrześcijańską
wiarą. Uważają, że zasady moralne są konieczne dla
prawidłowego funkcjonowania życia społecznego i dla
zachowania ludzkiej godności. Powiedział ktoś, że
moralność rozumie się sama przez się.
W teorii wszyscy isię z tym zgadzają, a w praktyce
przeciw temu się buntują. Każdy przepis prawa uwa
żają za ograniczenie wolności, za przeszkodę, którą
trzeba ominąć. Istnieje nawet takie powiedzenie:
prawo jest po to, żeby je omijać. Chcemy żyć jak
najwygodniej, kierując się własnymi pragnieniami
a nie wolą Boga. Kłamiemy, gdy z jakiegoś powodu
mówienie prawdy nam nie odpowiada, kradniemy,
gdy chcemy zdobyć środki na zaspokojenie potrzeby
usuwamy ludzi, którzy są nam niewygodni, popełnia
my cudzołóstwo, aby zaspokoić pożądanie. Popadamy
w swawolę, którą mylnie uważamy za wolność, chce
my żyć bez’ żadnych ograniczeń, a jednocześnie innym
ludziom narzucać swoją wolę. Nie łudźmy się, w ser
cu każdego z nas kryją się takie instynkty, czasem
zepchnięte bardzo głęboko, czasem kryją się tuż pod
powierzchnią, by ujawnić się w sprzyjających oko
licznościach. Znane są przypadki zachwiania poczu
cia moralnego u ludzi, na których przestał działać
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nacisk opinii środowiska, na przykład gdy zmieniają
miejsce zamieszkania ze w si na przemysłowe miasto.
Przynoszenie z biura, z warsztatu, z fabryki rozmai
tych drobnych i większych przedmiotów, zwłaszcza
trudno dostępnych ina rynku, a potrzebnych w domu
czy przy wykonywaniu tzw. fuchy, nie budzi po
wszechnego sprzeciwu, jest traktowane jako dowód
życiowej zaradności. Pragnienie władzy nad ludźmi
przejawia się w tysiącu drobnych spraw, sytuacji
czasem wręcz groteskowych, gdy na przykład panien
ka w okienku może chcieć albo nie chcieć czegoś za
łatwić, gdy zaperzony dżentelmen wymachuje rękami
i krzyczy: ja panu pokażę! Łamanie wierności mał
żeńskiej staje się coraz częstsze, a stosunki przed
małżeńskie niemal oczywiste, a kto ma inne oby
czaje, ten jest traktowany jak dziwak albo człowiek
upośledzony. Świadomość prawa moralnego, wszcze
pionego nam przez Boga, tak została zakłócona na
szymi własnymi pragnieniami i dążeniem do całko
witej wolności, że w końcu sami nie wiemy, czy to
prawo w yryte w naszych sercach nie jest przypad
kiem wyrazem zacofania, czymś, co trzeba przezwy
ciężyć i jak najszybciej porzucić.
Dlatego Bóg postanowił skonfrontować nas ze swym
prawem, pierwotnie wpisanym w naszą naturę i na
dać je w formie kamiennych tablic, które Mojżesz
przyniósł z góry Synaj. Tego to prawa trzymali się
prorocy, a Jezus Chrystus nadał mu najczystszy
i najbardziej zdecydowany kształt. „Słyszeliście, iż
powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto
by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam 'powiadam, że
każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod
sąd... Słyszeliście, iż .powiedziano: Nie będziesz cudzo
łożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na
niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo
w swoim sercu... Słyszeliście, że powiedziano: Bę
dziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w
nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powia
dam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się
za tych, którzy was prześladują“ . Jezus powiedział
wyraźnie, że najważniejszym przykazaniem jest m i
łość do Boga i do bliźniego. Wszystkie przepisy prawa
i nauka proroków z tego przykazania się wywodzą
i do niego sprowadzają.
Mówiliśmy przed chwilą o prawie moralnym, a teraz
mówimy o Bożym przykazaniu. Konieczność rozróż
nienia między jednym a drugim wynika stąd, że po
czucie prawa w naszych sercach zostało zagłuszone.
Wydaje nam się, że istnieje coś takiego, jak prawo
moralne samo w sobie, czyli — jak to się dzisiaj
często nazywa — etyka niezależna. Tymczasem nie
jest to nic innego, jak słaby odblask prawa Bożego.
Można rozróżniać między dobrem a złem tylko dla
tego, że istnieje Bóg. Nie ma czegoś takiego, jak dob

ro czy zło samo w sobie. Dobro to jest to, czego chce
Bóg, zło to jest to, co Bóg potępia. Dobrem jest to,
co odpowiada twórczym zamiarom Boga, a co się im
przeciwstawia — jest złem. Podobnie nie ma zapór
kolejowych budowanych dla nich samych i umiesz
czanych dla „przyjemności“ zagrodzenia drogi samo
chodom. Wiadomo 1
— zapory zostały ustawione przy
torach kolejowych, aby przejeżdżające samochody nie
wpadły pod koła pociągu. Ich celem jest zapobiega
nie katastrofie. Zupełnie taka sama jest rola przy
kazań. Spełniają one rolę sygnałów alarmowych,
ostrzegających nas przed niebezpieczeństwem kata
strefy, jeśli mimo wszystko wejdziemy na zakazaną
drogę. Każde przekroczenie Bożego przykazania po
ciąga za sobą mniejszą lub większą katastrofę, nie
zawsze dostrzegalną gołym okiem, często dokonującą
się w duszy, niebezpieczniejszą od wymiernych strat
fizycznych i materialnych, a przeważnie zupełnie nie
docenianą, bo niewymierną, nienamaealną. Każde zła
manie przykazania rujnuje, zatruwa, rozkłada nasze
życie. Przykazania mają sens tylko dlatego, że w y 
rażają twórczą wolę Boga. Kto je przekracza, ten
niszczy dzieło Boże.
N ie nadałby nam Bóg przykazań, gdyby nasza jed
ność z Nim nadal trwała, tak jak On planował. Gdy
byśmy kochali Boga z całego serca, nie przysżłoby
nam nawet na myśl, żeby kłamać, bo kochalibyśmy
bliźniego jak samych siebie. Bóg kocha swoje stwo
rzenie, kto więc naprawdę Jego kocha, nie może nie
darzyć miłością Jego stworzenia, a więc nie może też
kłamać, kraść, zabijać, cudzołożyć. Bóg nadał nam
przykazania dlatego, że w gruncie rzeczy jesteśmy
zbuntowani. Dziecko, które kocha swoją matkę, -chęt
nie robi to, co ją raduje. Nakazy i zakazy pojawiają
się dppiero, gdy powstanie między nimi pewien -dys
tans. To samo odnosi się do naszych -stosunków z Bo
giem. Istnienie przykazań wskazuje na to, że nie łą
czy nas z Bogiem stosunek przyjaźni.
W naszym sercu zapanował grzech, to znaczy miłość
własna, pragnienie, aby samemu być sobie panem,
stać się jak sam Bóg. Taki właśnie sens ma historia
upadku w raju. Człowiek chce być taki jak Bóg, chce
być panem siebie, nie pragnie wolności podporządko
wanej Bogu, lecz wolności bez Boga, wolności bez
względnej. Chce robić to, co mu się podoba. Dlatego
właśnie kłamiemy, kradniemy zabijamy i dlatego też
Bóg nadaje przykazania: nie będziesz mówił fałszy
wego świadectwa, nie będziesz zabijał, nie będziesz
kradł itd. Przykazania ukazują nam grzech.
W Dekalogu spotykamy się z czymś zaskakującym.
Objawienie w oli Boga nie zaczyna się rozkazem, lecz
odsłonięciem tajemnicy Jego osoby i w oli: Ja jestem
Panem, twoim -Bogiem.
Kiedy nasz świat wydaje nam się mroczny i obcy,
kiedy nie dostrzegamy sensu życia, kiedy wszystko
jaw i się nam jako jeden wielki chaos, kiedy czujemy
się zagubieni w samotności, wtedy właśnie ze szcze
gólną mocą dociera do nas głos: oto jestem, ja, Pan,
twój Bóg. I wtedy wszystko się zmienia, świat i życie
nabierają innego wyrazu. Jeżeli to prawda, jeżeli
Bóg naprawdę -istnieje i to nie gdzieś, w niedostęp
nej wieczności, tylko tu, blisko, tak że słyszysz Jego
głos, to cóż mogą znaczyć pozory ciemności i niebez
pieczeństwa? Bóg jest z nami, któż więc będzie prze

ciwko nam? Bóg, Pan całego stworzenia, jest obecny
i to On odzywa się do nas z miłością: Oto jestem, ja,
Pan, twój Bóg! Czegóż więc mamy się bać?
Nie odzywa się do nas jakaś istota anonimowa, jakaś
siła natury, jakaś bezimienna, tajemnicza władza,
lecz Bóg osobowy. To dlatego tak wielu ludzi odbiera
soibie życie lub kończy w szpitalu psychiatrycznym,
że zmagają się z siłami milczącymi i 'bezimiennymi,
nie znając Boga osobowego., Tego, który przybliża się
do nas z miłością i chce nas ratować.
Posłuchajmy Psalmisty: „Pan jest moją światłością
i zbawieniem, kogóż bać się będę?“ On zrozumiał, co
to znaczy: „Ja jestem Panem, twoim Bogiem“ . Zna
lazł światło swego życia, już nie jest tułaczem na
obcej ziemi. Znalazł swoją ojczyznę, schronienie, swój
dom. Objawiając się nam, Bóg objawia sens i cel
życia.
Świat, siły natury nie mają nad nami władzy, bo
ponad nimi jest Bóg. On panuje nad światem, prawa
przyrody są Jego prawami, wszystko dzieje się zgod
nie z Jego planem, nawet choćbyśmy niewiele lub
nic z tego nie rozumieli. Nasza teraźniejszość i przy
szłość nie zależą od ślepego losu, ibo Jego własnością
jesteśmy, należymy do Niego całkowicie i bez reszty,
choćbyśmy o tym nie wiedzieli 'lub tego -nie chcieli.
Nasze pieniądze, nasz czas, nasze siły umysłowe i fi
zyczne — wszystko należy do Niego. Nikt się .nas nie
pyta, czy chcemy Boga uznać. On po prostu jest,
kim jest, a każdy z nas zanim ujrzał światło dzienne,
już do Niego należał.
Nie bez powodu posługuje się Bóg zaimkiem dzier
żawczym „tw ó j“ , gdy mówi: „Ja jestem Panem, two
im Bogiem“ . W tym zaimku mieści się cała Ewange
lia o Bożej miłości. Jestem twoim Bogiem, a więc od
daję ci samego siebie, wszystko, co mam: moje życie,
moją wieczność, moją miłość i radość. Izrael .niewiele
rozumiał z tego, co działo się na górze Synaj. Dla
tamtych ludzi Boże miłosierdzie ograniczało się do
jednego: do wyprowadzenia z niewoli egipskiej. Do
świadczyli oni na samych sobie mocy Bożej — wyszli
z Egiptu i przeszli przez Morze Czerwone. Od tej
chwili mogli na Bogu Mojżesza polegać.
Jakże inaczej 'jawi się ta sprawa przed nami, skoro
wierzymy w Jezusa Chrystusa. K to to jest? Kim On
jest dla nas? Człowiekiem?, Tak, ale nie jakimkol
wiek człowiekiem, tylko tym jedynym, przez którego
Bóg do nas przemawia, człowiekiem, w którym Bóg
do nas się przybliża i nam się ofiarowuje. W Jezusie
Chrystusie Bóg zszedł .na samo dno ludzkiej nędzy,
umarł na krzyżu, aby nas z -tej nędzy wyrwać. Obja- ,
wia się w Nim nie tylko Bóg święty, który wymaga
od nas bezwzględnej uległości, ale przede wszystkim
Bóg miłosierny, który ofiarowuje samego siebie, aiby
nas zbawić. Po to .przyszedł na świat Jezus, aby na
nowo nawiązać zerwany kontakt między .nami a Bo
giem, aby stać się dla nas pomostem, po którym mo
żemy żbliźyć s.ię do Boga.
M y sami nie moźbmy poznać Boga, jest On dla nas
kimś obcym, nierozwiązalnym problemem, znakiem
zapytania. Gdy mowa o Bogu, poruszamy się po
omacku, szukamy ciągle jakichś sposobów na w yra
żenie Jego istoty, staramy się wynaleźć jakieś termi
ny bardziej lub mniej udane, aby Go jakoś określić.
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Albo po prostu unikamy Go, przestajemy o Nim mó
wić i myśleć, zwłaszcza gdy czujemy się zaniepoko
jeni Jego obecnością, gdy czujemy zagrożenie dla na
szych zwyczajów i pragnień. Jak Adam, uciekamy
od Jego oblicza. W Chrystusie On do nas mówi: Czło
wiecze, nie uciekaj, bo ja ciebie kocham. Nie chcę
Ciebie zniszczyć, chcę cię ratować. Nie chcę ciebie po
tępiać, tylko uniewinnić. Przepaść grzechu, która
mnie dotąd oddzielała od ciebie, została wyrównana.
Oto jestem ja, twój Pan, twój Bóg.
Objawienie się Boga to nie jest jakaś teoria intelek
tualna, naukowa czy teologiczna, lecz spotkanie
z Osobą. Nie uczymy się o Nim tak, jak uczymy się
fizyki, matematyki, geografii czy historii. On po pros
tu zwraca się do nas i mówi: Tyś jest mój. Jakaś siła
stawia nas w obliczu Boga żywego i zmusza do
udzielenia odpowiedzi na osobiste pytanie do nas
skierowane. Wiara nie polega na teoretycznym uzna
niu istnienia Boga, tym mniej na intelektualnym
uznaniu za prawdę . nauczania Kościoła, tylko ąa
udzieleniu całkowitej własnej odpowiedzi na wezwa
nie Boga, na osobistym zaangażowaniu się, na uzna
niu swojej zależności od Niego, na wyrzeczeniu się
wszelkich zależności poza tą jedną jedyną. Bóg mó
wi: Ja jestem Panem, twoim Bogiem. A człowiek w ie
rzący odpowiada: Ja jestem człowiekiem przez Cie
bie stworzonym, aby Ci służyć, aby być Twoim dziec
kiem. Wszystko, co mam, wszystko, czym jestem, ca
łe moje życie należy do Ciebie. Nikt poza Tobą nie
ma ido niego żadnego prawa.
Człowiek, który w ten sposób odpowiada na wezwa
nie Boga, wyraża gotowość i możliwość zastosowania
się do przykazań. Kto wierzy, ten chce tego, czego
chlce Bóg, robi to, czego Bóg żąda, kocha to, co kocha
Bóg.

ROZMOWY PRZY STUDNI

Wy tak się módlcie
Mat. 6:9—13

W jaki sposób wykonywać Boże przykazania? Na to
pytanie można dać tylko jedną odpowiedź: pozwól
Bożej miłości, ucieleśnionej w Jezusie, przeniknąć
swoje życie. Wsłuchuj się całym sercem (nie tylko
uchem) w słowo objawienia — Ja jestem Panem,
twoim Bogiem. Czytaj Biblię modląc się, módl się
czytając Biblię. Bóg przemawia do nas przez Biblię,
my odpowiadamy przez modlitwę.
Na zakończenie powróćmy do punktu wyjściowego.
„Ja jestem Panem, twoim Bogiem, nie będziesz miał
innych bogów obok mnie“ . Żaden kompromis nie mo
że istnieć między Bogiem a bóstwami, idolami. Mu
simy stawiać sobie pytanie: jakie są moje idole,
gdzie kryje się we mnie wysłannik królestwa szata
na? Demoniczne siły, skoro zostały zdemaskowane,
muszą zostać pokonane. Nie mamy innego wyjścia,
jeżeli oddaliśmy się w służbę Bogu. Człowiek wiary,
który zaznał Bożej miłości, wdał się tym samym
w walkę na śmierć i życie z mocami ciemności. M i
łość do Boga jest równoznaczna z nienawiścią do mo
cy zła.' Walkę tę musimy prowadzić w, naszym oso
bistym życiu, jak i w życiu społecznym. I tu, i tam
ujawniają się moce piekielne. Wezwanie do wiary
jest jednocześnie wezwaniem do walki z wszelkimi
siłami, które przeciwstawiają się panowaniu Boga.
Istnieje jednak jeden warunek, który tę walkę uspra
wiedliwia. Musi to być bój wiary, modlitewne zma
ganie się o to, by Bóg był obecny w naszym życiu.
Jedyne, czego diabeł naprawdę się boi, to imię i krzyż
Jezusa Chrystusa. Uzbrójmy się w Jego imię, a On
sam da nam zwycięstwo. Bronią chrześcijanina jest
Słowo Boże i modlitwa.

Opr. B. Tr.

HENRYK — „Ojcze nasz“ nie jest jedyną formułą
modlitwy przekazaną przez ewangelistów. Przytacza
ją oni także inne formuły, którymi modlił się Jezus,
np.: „Ojcze, dziękuję Ci, że te rzeczy zakryłeś przed
mądrymi, a objawiłeś je ludziom prostym“ . „Ojcze
nasz“ to jest pewien wzór, model. N ie musimy więc
tej formuły stale, przy każdej okazji powtarzać —
żeby nie powiedzieć: klepać — w dosłownym brzmie
niu. Myślę, że my jej nadużywamy, stosując w roz
maitych sytuacjach i 'potrzebach.
K A L IN A — Takie stosowanie do potrzeb odbieram
zawsze jako dowód, że nie myśli .się o tym, co się
mówi. Sądzę nadto, że deprecjonujemy tę modlitwę,
przymierzając ją do jakichś małych, doraźnych
spraw.
ANDRZEJ — Ja (bym nie mówił o nadużywaniu fo r
muły „Ojcze nasz“ . To jest jedyna formuła podana
nam przez Chrystusa w sposób wyraźny. Wiadomo,
że w życiu Kościoła modlitwa ta była głęboko prze
żywana. Któryś z ojców pustyni znany był z tego,
że odwamiał tę modlitwę przez całą noc. Kiedy mówił:
„któryś jest w niebie“ — słońce zachodziło; a kiedy
mówił: „ode złego“ — słońce wschodziło. Jest w niej
tyle treści, że z jej rewolucyjnego znaczenia po pros-
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tu nie zdajemy sobie sprawy. A to, że ją po w ielekroć odmawiamy, kumuluje się w naszym losie. Od
czytuję w „Ojcze nasz“ intencję Chrystusa, który tę
modlitwę związał z innymi słowami: „pukajcie, a ‘b ę
dzie wam otworzone“ . W „Ojcze nasz“ jest coś z usil
nej prośby, która właściwie mogłaby się wydać bez
sensu, skoro „Wie Ojciec, czego potrzebujemy“ .
HENRYK: — Oczywiście, nasza modlitwa nie jest
potrzebna Bogu jako informacja o naszych brakach.
Modlitwa potrzebna jest nam. Ona kształtuje naszą
postawę. Zachodzi tu icoś podobnego jak w stosun
kach dzieci i rodziców: rodzice wiedzą, czego dzie
ciom potrzeba, i chcą im to dać, ale uczą, żeby dziec
ko prosiło, i dają, gdy prosi. Ja bym wszystkie proś
by „Ojcze nasz“ rozumiał bardzo szeroko. Np. „Chle
ba naszego“ — nie tylko jako chleb do jedzenia, ale
wszystko, co potrzebne nam do życia: mieszkanie,
ubranie, wykształcenie itp. Zastanawiam się często,
dlaczego mam się modlić tylko przed jedzeniem, a n.ie
przed wykonaniem innej czynności, inp. kiedy zawią
zuję krawat .albo idę ipo schodach. Chodzi przeć idź
0 uznanie naszej całkowitej zależności od Boga we
wszystkim. iZ drugiej strony — walka o chleb jest
wynikiem naszych organicznych 'potrzeb: „Jakiegoś
mnie, Boże, stworzył, takiego mnie masz“ . Te .potrze
by są bodźcem do .pracy, do twórczości. Jacyś Polinezejczycy, którzy zadowalają się byle czym, poza
zdobywaniem najprymitywniejszych rzeczy do jedze
nia i ubrania po prostu nic nie robią.
ANDRZEJ —' Ludzie zawsze musieli walczyć o chleb,
ale dziś walka stała się problemem palącym, zw ią
zanym z problemem cierpienia. Bóg ma o tym pa
miętać, a tymczasem — tu powodzie, tam katakliz
my, katastrofy. Jak to? Dlaczego? Wiemy, ze naszą
prośbę kierujemy pod dobry adres, a ona jest tam
jak gdyby nie słyszana I tu widzę powód, dla które
go mamy ją właśnie „klepać“ . Klepmy ją! To jeisit
tajemnica modlitwy w ogóle. Ona się kumuluje, daje
pewien potencjał, może nie w świadomości, ale w
podświadomości, w sferze sacrum.
BARBARA — Nie zgadzam sięl Z faktu, że modlitwa
kształtuje także naszą podświadomość, nie można
wyciągać wniosku, że dziedziną pierwotnie lub — co
więcej — autentycznie religijną jest właśnie ta sfera
psychiki, gdzie rodzą się obrazy, odczucia i impulsy
wymykające się osobowej kontroli i działające na
zasadzie „mechanizmów pod',progowych“ . Doszlibyśmy
w ten sposób do zredukowania czynnika wiary, do
dziedziny bezosobowego i nieświadomego „ducha
obiektywnego“ , będącego siedliskiem zbiorowych w ie
rzeń, praktyk . magicznych, idolatrii i masowej psy
chozy. Dlatego, przeciwnie, podkreślałabym: nie klep
my tej modlitwy! Jej treść jest, moim zdaniem, sumą
1 kwintesencją isensu odkrywanego w naszym osobo
wym kontakcie z Bogiem. Powinna być ona punktem
wyjścia kontemplacji Boga jako osoby, a nie jako
anonimowej Opatrzności — magicznego oka i ucha,
które bombardujemy naszym natrętnym gadulstwem.
Przecież ucząc swoich uczniów modlitwy, Jezus po
wiedział: ,w modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak
poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje w ielo
mówstwo będą wysłuchani“ . Przypowieść o natręt
nym przyjacielu, który upartym kołataniem wymógł
w końcu spełnienie swej prośby, nie jest, jak sądzę,

ilustracją skuteczności wielomówstwa — uporczywe
go klepania próśb — ale usilnej wiary, która znie
wala Boga do działania: „wszystko, o co w modlitwie
prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzyma
cie“ . „Ojcze nasz“ jest dla mnie wyznaniem wiary,
nadziei i miłości, a nie litanią próśb czy listą potrzeb,
które przedstawiamy Bogu. Analizowanie naszego eg
zystencjalnego stosunku do Boga w kategoriach w y 
łącznie psychologicznych czy socjo-kulturowych w y
daje mi się nieporozumieniem.
EW A — Taki stosunek może być przedmiotem prze
życia, .doświadczenia. Ja szczególnie doświadczyłam
sensu „Ojcze nasz“ w okolicznościach wręcz przeciw
nych do głodu — w otoczeniu materialnego przesytu.
Kiedy byłam po raz pierwszy na Istrze, w Jugosła
wii, wszystko mnie tam szokowało: .np. Vrsar —
wyspa nudystów, kioski przeładowane pornografią,
prospekty, nudyści przy luksusowo zastawionych sto
łach — srebro, kryształy, wyszukane przysmaki —
nudyści w salonach, nudyści ina kortach, na plażach.
Kccham piękno ludzkiego ciała i doceniam kulturę
fizyczną, ale w tym iwypadku chodzi mi o postawę
kryjącą się poza nudyzmem użytym jako środek re
klamowy. Chcą zarobić, chcą przyciągnąć i jako naj
skuteczniejszy wybierają sex-nudyzm. Kiedy chodzi
łam koło tych kiosków kapiących od porno, uświado
miłam sobie, że właśnie tam prośba „Przyjdź K ró
lestwo Tw oje“ ma jakiś szczególny sens. Ci ludzie
albo nie odczuwają potrzeby Boga, albo Go nie zna
ją, albo o Nim zapomnieli. Tam właśnie jaskrawo
widać, że nie można służyć Bogu i mamonie, a ma
mona — dolary, marki, dinary — jest iw czołówce ich
życiowego dążenia, któremu podporządkowują wszy
stko inne.
ANDRZEJ — A le kto z (nas właściwie wie, co to jest
Królestwo Boże? Wszystkie .najpiękniejsze przypo
wieści ewangeliczne dotyczą Królestwa Bożego, a ich
piękno na tym polega, że są niepokojące. Czujemy,
że coś w nich jest i próbujemy, że tak powiem, opa
sać to swoimi słowami. Każda przypowieść jest zu
pełnie inna, Królestwo ma tyle różnych aspektów.
Czujemy tylko, że jest to ta nieporównywalną z ni
czym perła. Kontynuuję motyw rewolucyjności Mod• lit wy Pańskiej. „Bądź wola Twoja...“ — jest w tym
przedstawienie Bogu naszego zaufania, ale zarazem
jest to nieco skandaliczne, gdyż dobry Bóg z natury
jest Tym, który nie zawodzi. „Odpuść nam nasze w i
ny, jako i my odpuszczamy...“ . iMy niby odpuszczamy,
ale wszyscy się boimy, jak Ito będzie z odpuszczeniem
naszej winy na Sądzie. Bo sądy ludzkie są i prze^
kupne, i niedoskonałe, i uznają wiele okoliczności ła
godzących, a ich wyroki są ostatecznie nie tak do
tkliwe w porównaniu z możliwością potępienia. Być
może, w naszym strachu przed Sądem leży źródło
znieczulenia na ten Sąd. Problem jest tak trudny,
że przestał w ogóle funkcjonować: odpuści? nie od
puści? — to nie ma już żadnego znaczenia. I K ró 
lestwo Boże wygląda jak na tych wyspach nudystów
w Jugosławii. Czy można jednak powiedzieć, że to
jedynie ludzie są winni, że to oni odcięli sobie kon
takt z Królestwem? Z drugiej strony też w ydaje się
on przecięty: chleba nie dostajemy, wola Boża się
nie dzieje...
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BAR BARA — Ja to widzę zupełnie inaczej. Kiedyś
uświadomiłam sobie, że „Ojcze nasz“ to nie jest lista
próśb, ale wyraz nieustannie 'ponawianej akceptacji
porządku świata, którego podstawą jest Bóg. „Przyjdź
Królestwo Twoje, bądź wola Tw oja“ — to wyraz
głębokiego przekonania, że dobrem, za którym tęsk
nimy, do którego nieudolnie dążymy i którego mamy
prawo, na mocy wiary, oczekiwać — jest stwórczo-zfoawczy zamysł Boga wobec świata i wobec nas:
Jego plan, Jego wola. W tym planie mamy wyzna
czoną rolę do spełnienia. Dlatego, zanurzeni w do
czesności i postawieni wobec pokus i własnej sła
bości, wołamy: „chleba naszego daj nam... odpuść nam
nasze winy... zlbaw nas ode złego“. Innymi słowy:
„wesprzyj nas, bądź z nami, podtrzymaj naszą chw iej
ną decyzję, nie patrz na nasze upadki i odstępstwa,
ponieważ chcemy tego, czego Ty chcesz, wiedząc, że
jest to naszym największym dobrem. Formuła: „jako
i m y odpuszczamy...“ w ydaje mi się po prostu ko
nieczną deklaracją współuczestnictwa w miłości i do
wodem zrozumienia, że bez iskry Bożej, która nas
czyni zdolnymi do przebaczania innySfh i do pracy
nad wspólnym dobrem, stanęlibyśmy poza zasięgiem
wszelkiego sensu i ładu. Wola Boża to nic innego,
jak promieniowanie miłości, któremu winniśmy się
poddać, gdyż inaczej wsiąkniemy w mrok tego świa
ta, w jego chaos, krzykliwość, absurd. Może dlatego
chldba nie dostajemy, a wola Boża się nie dzieje, że
nie odpuszczamy, żyw im y resentymenty, urazy, po
dejrzenia i wrogość, a ponadto agresywną zachłan
ność, która czyni nas wiecznie głodnymi i .nieszczęśli
wymi. Akceptacja w oli Bożej to nie bierna rezygnacja
z własnej decyzji i poddanie si^ władzy absolutnej,
ale właśnie najgłębsza i najbardziej twórcza decyzja
współrealizowania porządku zamierzonego przez m i
łującego Boga Wbrew zagrożeniom ze strony czynni
ków destrukcji i bezładu w nas samych i poza nami.
ANDRZEJ — „Nie wódź nas na pokuszenie“ — słowa
te brzmią niemal bluźnierczo. Chciałbym przypom
nieć, że w pracach niektórych współczesnych biblistów obserwujemy pewne ugładzanie i łagodzenie tej
frazy. Cała tradycja przyzwyczaiła się do 'tej prośby
i nie protestowała, mimo że w ciągu dwu tysięcy lat
niejeden chrześcijanin zdawał sobie sprawę z „nie
stosowności“ tych słów. Czy nie mamy więc do czy-r
nienia z formułą 'tajemniczą, która do momentu jej
pełnego zrozumienia powinna być przekazywana
z pokolenia na pokolenie w jej pierwotnym brzmie
niu i nie powinna zanikać na skutek jakichś łagodzeń
czy wręcz przeinaczeń?
K A L IN A — Fraza ta stanowi jedną całość ze zda
niem: „ale nas zbaw ode złego“ . Nie chodzi, sądzę,
o jakiekolwiek' rzeczowe zło, ale o osobowego Złego
przez duże „Z “ . W takim ujęciu nie ma żadnego ła
godzenia. Przeciwnie, tajemnica możliwości spotkania
z kuszącym Złym pozostaje w całej swej ostrości,
a grzech uznany jest za największe zło jako konsek
wencja wodzenia na pokuszenie. „Listy starego diabła
do młodego“ byłyby tu wielce- pouczające.
HENRYK — Nasza dyskusja wykazuje, że wielu lu
dzi ma poważne kłopoty ze zrozumieniem, o co właś
ciwie w tej prośbie chodzi. Czy można przyjąć, że w
tak prostej, choć głębokiej modlitwie zawarł Jezus
jakąś niezwykle „tajemniczą formułę“ ? Nie przesa
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dzajmy z tajemnicami tam, gdzie można znaleźć zu
pełnie jasne wyjaśnienie. Sprawa jest o wiele prost
sza niż mogłoby się wydawać. Wystarczy zajrzeć do
słownika Lindego, aby trudność przestała istnieć. W
dawnej polszczyźnie „pokuszenie“ oznaczało „próbę“ .
Co więcej, słownik grecko-polski podaje, że słowo
„ho. pej;ras.mos“ znaczy właśnie „próba“. Jeżeli więc
powiemy: „N ie wystawiaj nas na próbę“ , to uniknie
my wielu trudności i będziemy chyba w zgodzie
z sensem tej prośby.
BARBARA — Wydaje mi się, że ostatnia proś
ba jest chrystocentryczna — odnosi się do ojcow 
skiego planu zbawienia świata, realizowanego przez
Syna. Można by chyba nawet dopatrzyć się aspektu
trynitarnego w „Ojcze nasz“ . To opuszczane często
zakończenie, które zostało przywrócone na nowo
w kanonie mszy, a które zawsze mieli protestanci:
„Tw oje jest Królestwo, moc i chwała na w ieki“ , z ak
centem położonym na owo egzystencjalne „jest“ , ma
dla mnie znaczenie bezpośrednio związane z aktual
nym działaniem Ducha Świętego, który realizuje w
nas Królestwo, jest mocą uświęcającą oraz objawia
jącą w stworzeniu chwałę Bożą, którą dostrzegamy
i której doświadczamy dzięki wierze i światłu obec
nego w nas Ducha.
K A L IN A — Aspekt trynitarny można także widzieć
w początkowym wezwaniu. Idąc za ojcami wschod
nimi, tak właśnie odczytuje je Paweł Jewdokimow.
Imię Boże — to Logos, to Syn, a Królestwo utożsa
miane bywało z Duchem Świętym. Dawny hymn b i
zantyjski, bardzo dziś powszechny na Zachodzie,
właśnie tak się zaczyna: „Królu niebieski, Pocieszy
cielu, Duchu prawdy“ . A le wracam jeszcze do same
go „Ojcze nasz“ , a raczej, do owego „nasz“ . Tak to
mocno podkreślano w interpretacjach, że aż stwa
rzano jakby dystans między indywidualnym człowie
kiem a Bogiem, bo ten człowiek ginął w anonimo
wym tłumie ludzi. Ja to przynajmniej tak odbierałam
aż do pewnego wydarzenia, które zmieniło mój kąt
widzenia. Podczas dość długiego pobytu w Paryżu
miałam możność w ramach różnych seminariów eku
menicznych konstatować, jak bardzo „bracia rozdzie
leni“ , mimo deklarowanego pragnienia jedności, za
jadle bronili swoich ipozyeji, ani na jotę nie chcąc
z nich ustąpić. A przecież wcale im nie chodzi —
także w przypadku protestantów — tylko o wierność
wobec Słowa Bożego jako takiego, ale także o w ier
ność wobec takiej a nie innej tradycji interpretacyj
nej. Byłam tym zbulwersowana. I oto kiedyś, po
uroczystej ceremonii wręczenia sobie wzajemnie eg
zemplarzy ekumenicznego tłumaczenia Pisma św.
przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów, cały
ogromny, róż nowyznaniowy tłum zebrany w kościele
potężnie, zgodnie zaśpiewał „Ojcze nasz“ na cztery
głosy, na melodię Rimskiego-Korsakowa. To było
wstrząsające, bo stanowiło dowód, że wszystkie nasze
zajadłe dyskusje, rozbieżności i niezgodności są ba
nalne, marginalne, nieważne w obliczu isłowa „nasz“
w Modlitwie Pańskiej. Dane nam zostało — -nie tylko
mnie — przeżycie doświadczenia, j&k coraz to nowe
warstwy objawia w sobie ta tajemnicza formuła.

Oprać. K.

PRZEGLĄD

EKUMENICZNY

Z ZAGRANICY
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Po Arm ii Zbawienia także prezbiteriański Kościół irlandzki decy
zją Synodu Generalnego postano
wił zawiesić ,swoje członkostwo w
Światowej Radzie Kościołów. Bez
pośrednią przyczyną (podjętej de
cyzji jest fakt udzielenia pomocy
finansowej Frontowi Patriotyczne
mu w Zimbabwe przez SRK. Ta
uchwała Rady spotkała się z ostrą
krytyką wielu Kościołów, ale nie
podjęły one tak drastycznych uchwał, jak Arm ia Zbawienia i ir 
landzki
Kościół
prezbiteriański.
Kościoły Trzeciego Świata, zwłasz
cza afrykańskie, w pełni opowia
dają się za taką -pomocą.
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Zdaniem sekretarza generalnego
SRK dr. Filipa Pottera nie ma różrnicy między ruchem oporu podczas
drugiej wojny światowej a rucha
mi wyzwoleńczymi w Afryce po
łudniowej. Z tego względu sekre
tarz ani przez moment nie żałuje,
że Rada poparła finansowo Front
Patriotyczny w Zimbabwe, choć jej
decyzja spotkała się z dezaprobatą
wielu Kościołów. Dr Baldwin Sjollema, dyrektor Wydziału ds. Zw al
czania Rasizmu, określił propozy
cje niestosowania przemocy przez
ruchy wyzwoleńcze jako „zachod
nią teologię wydumaną w gabine
tach naukowych“ . Jego zdaniem,
bogaci chrześcijanie „nie powinni
tracić czasu na potępianie przemo
cy
stosowanej
przez
ubogich
chrześcijan“ .
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Blisko 250 tys. .dolarów wpłynę
ło od
Kościołów
członkowskich
SRK na realizację 13 projektów
Programu Zwalczania Rasizmu. L i
sta projektów ukazuje, że sam
Program jest czymś więcej niż de
monstracją polityczną wyrażającą
poparcie afrykańskim ruchom w y 
zwoleńczym. Jeden z projektów za
kłada konsultację nad problematy
ką rasizmu poruszaną w książkach
dla dzieci i podręcznikach szkol
nych.9
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Synod Kościoła reformowanego
w Holandii na sesji w Driebergen
35 głosami przeciw 13 poparł P ro 
gram Zwalczania Rasizmu. Synod
podkreślił, że członkostwo w SRK
przyczynia się do wzbogacenia ży
cia kościelnego i daje impulsy do
podejmowania różnych akcji.
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Sekretarz generalny SRK w e
zwał chrześcijan i Kościoły, aby w
okresie Bożego Narodzenia 1978 oraz przez cały rok 1979 realizowały
„prawo dzieci do swobodnego roz
woju osobowości i godności ludz
kiej“ . Spośród 1,3 miliarda dzieci
na świecie ponad połowa nie otrzymuje dostatecznej ilości poży
wienia i opieki medycznej, a po
nadto nie ma szans na kształcenie
i opiekę społeczną. „Jezus, który
przyszedł .na świat w Betlejem ja
ko dziecko Marii — powiedział F.
Potter — zwiastował nam radosne
poselstwo o Królestwie Bożym i je
go sprawiedliwości, o życiu, w któ
rym ludzie jako dzieci Boże odna
leźli swój pierwotny stosunek do
Boga oraz stosunek zaufania i- m i
łości względem siebie“ .
# W Nowym Jorku zmarła w w ie
ku 77 lat Margaret Mead, świato
wej sławy antropolog i wybitna
działaczka ruchu ekumenicznego.
Jako zaangażowany »członek Ko
ścioła episkopalnego uczestniczyła
ona w wielu międzynarodowych
konferencjach ekumenicznych, m.in.
w V Zgromadzeniu Ogólnym SRK
w Nairobi (1975), wnosząc zawsze
duży wkład do debaty nad ochro
ną naturalnego środowiska czło
wieka.
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Problem, w jaki sposób postęp
naukowo-techniczny da się powią
zać z wiarą i etyką chrześcijańską,
będzie tematem światowej konfe
rencji zwoływanej w lipcu 1979
przez SRK w Cambridge (Massachussets, USA). Będzie to pierwsza
wielka konferencja
ekumeniczna,
podczas której teologowie będą w
mniej szaś oi.
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Z inicjatywy Wydziału SRK do
Spraw Kobiety w Kościele i Spo
łeczeństwie odbyła się w Genewie
konsultacja na temat stosunków
międzyludzkich i tożsamości płci.
Konsultacja zajęła się przyczyna
mi niesprawiedliwego podziału ról
między kobietami i mężczyznami
oraz zbadała, jak ten stan rzeczy
wpływa na życie tradycyjnej -rodzi
ny.
# Światowa Federacja Luterańska
z okazji 30 rocznicy uchwalenia
przez ONZ Powszechnej Deklara
cji Praw Człowieka wydała oświadczenie, w którym potwierdzi

ła swoje poparcie dla realizacji in
dywidualnych i społecznych praw
człowieka. Jednocześnie SFL w e
zwała Kościoły członkowskie do udzielania aktywnej pomocy ofia
rom gwałcenia praw człowieka i
do (potępienia systemów, które od
mawiają tych praw części społe
czeństwa.
9 Oficjalna grupa robocza teolo
gów katolickich i luterańskAch w
USA po pięcioletnich debatach na
temat nieomylności papieża doszła
do wniosku, że prymat papieża nie
musi być „żadną przeszkodą dla
pojednania między Kościołem late
rańskim a katolickim“ . W ogłoszo
nym dokumencie wzyw a się oba
Kościoły do zrewidowania wzajem
nych uprzedzeń. Luteranie winni
przyznać, że „tradycyjnie używany
przez nich w opisywaniu urzędu
papieskiego polemiczny język jest
niewłaściwy i obraźliwy“ . Z kolei
katolicy nie powinni zapominać o
tym, że muszą odwołać potępienie
Lutra i nauki luterańskiej.
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14 grudnia ub. r. odbyła się w
Bernie uroczystość wprowadzenia
w urząd nowego przewodniczącego
Związku Kościołów Ewangelickich
Szwajcarii, ks. Jean-Pierre Jomoda. Poza przedstawicielami ewan
gelickich Kościołów kantonalnych
uczestniczyli w niej reprezentanci
Kościołów ewangelickich z Polski,
NRD i iWęgier. Nasz 'kraj reprezen
towali: ks. Zdzisław Tranda, bis
kup Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, i Andrzej Wójtowicz,
kierownik
Wydziału
Kontaktów
Zagranicznych Polskiej Rady Eku
menicznej. Ks. Jornod wywodzi się
z Kościoła Reformowanego w kan
tonie genewskim i przejął urząd od
ks. Waltera Sigrista, który w ostat
nich latach był dwukrotnie w Pol
sce, nawiązując bliższe kontakty
z Kościołami zrzeszonymi w PRE,
a zwłaszcza z Kościołem Ewange
licko-Reformowanym.
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Światowa Rada Kościołów za
apelowała do Kościołów członkow
skich i ich organizacji pomocy o
dostarczenie 5 milionów dolarów
na pomoc dla ofiar konfliktów i
napięć w A fryce południowej. Cho
dzi o roztoczenie opieki nad milio
nami uchodźców i wypęczonych, o
dostarczenie im leków i żywności.
SRK podkreśla, że udzielanie po
mocy odbywa
się
przy
ścisłej
współpracy z Kościołami południo
wo af ryk ań sk im i.
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Jak wielokrotnie już pisaliśmy,
decyzja Komitetu Wykonawczego
ŚRK o udzielaniu pomocy finan
sowej Frontowi Patriotycznemu w
Zimbabwe została ostro skrytyko
wana przez wiiele Kościołów. Ostat
nio Filip Poitter, sekretarz general
ny ŚRK, odpowiadając na te kry
tyki stwierdził, że Frontowi Patrio
tycznemu przyznano jedynie 85 tys.
dolarów, podczas gdy na globalną
pomoc dla Zimbabwe od 1975 w y 
dano blisko półtora miliona dola
rów.

f
W 30 rocznicę ogłoszenia przez
ONZ Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka ŚRK wydała dokument,
w którym zamieściła różne propo
zycje utworzenia międzynarodowej
konwencji przeciw stosowaniu tor
tur, w tym swój własny projekt
uchwalony w 1977 przez Komitet
Naczelny. W słowie wstępnym Filip
Potter wyraża nadzieję, że doku
ment stanie się dla chrześcijan za
chętą do działania w kierunku jak
najszybszego
wprowadzenia kon
wencji w życie.
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Związek Kościołów Ewangelic
kich w Szwajcarii zwrócił się do
sztabu i Komitetu Wykonawczego
ŚRK z usilną prośbą o zrewidowa
nie decyzji w sprawie nieprzedłużarnia kontraktu z dr. Lusasem Vischereim,
kierownikiem
komisji
„W iara i Ustrój“ . Wiele Kościołów,
zdaniem Związku, widzi w Vischerze „istotną siłę napędową pracy
teologicznej (...) Przepełnia więc
nas troska, iż usunięcie go z odpo
wiedzialnego stanowiska spowodu
je utratę zaufania wielu Kościo
łów “ .
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„Sobór Młodych“ , zainicjowany
przez Ekumeniczną Wspólnotę Bra
terską w Taize, wystąpił z propo
zycją utorowania „nowych dróg
wiodących do pojednania między
podzielonymi
Kościołami“ . Jedną
z dróg widzi on m.in. w uznaniu
przez wszystkie Kościoły urzędu
„uniwersalnego pasterza“ w osobie
papieża, i w takiej to intencji każ
dy wierzący i każdy Kościół powi
nien, zdaniem młodych, modlić się
każdego dnia.
#
Ostatnia statystyka ogłoszona
przez Światową Federację Luterańską podaje, że obecnie żyje na
święcie ok. 70 i pół miliona luteran, z czego w Europie — 54,1 min.,
w Ameryce Płn — 8,9 min., w A f
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ryce — 2,8 min., A zji — 2,7 min.,
Ameryce Płd — 1,1 min. i w A u 
stralii — 878 tys. W 1978 liczba luteran wzrosła zaledwie o ok. 31 ty
sięcy.
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Oprócz prawosławnych, podle
gających patriarsze Konstantyno
pola, Turcję zamieszkuje ok.‘ 70 ty
sięcy chrześcijan ormiańskich. Pa
triarcha Kościoła Ormiańskiego w
Turcji, Sznork Kalustian, będąc
niedawno na Zachodzie oświadczył,
że kierowany przezeń Kościół po
siada 30 własnych szkół i domów
dziecka
oraz wielki
szpital
w
Istambule. Kościół ormiański, obej
mujący dzisiaj cztery patriarchaty
z 30 biskupami, istnieje od roku
280 i był pierwszym chrześcijań
skim
Kościołem
narodowym
Wschodu.
0 Przedstawiciele trzech wielkich
Kościołów protestanckich w obu
częściach Irlandii — anglikanie,
prezbiterianie i metodyści — pod
jęli ponownie dialog zmierzający
do uregulowania 'Stosunków w za
jemnych. Celem rozmów ma być opracowanle programu jedności or
ganicznej między tymi Kościołami.
Podczas obecnego spotkania zajęto
się sprawą wzajemnego uznania urzędu duchownych i czynności k o 
ścielnych.

Z KRAJU
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Po raz pierwszy w Polsce obra
dowało w końcu listopada ub. r.
Prezydium Konferencji Kościołów
Europejskich. Prezydium zaapelo
wało do Kościołów członkowskich
KKE, aby w ^vej działalności po
święcały one więcej uwagi pracy
pokojowej, a szczególnie wychowa
niu dla pokoju. Ważnym punktem
spotkania były przygotowania do
V III Zgromadzenia Ogólnego KKE,
które od 18 do 25 października 1979
obradować będzie na Krecie (te
mat: „W mocy Ducha Świętego
wyzwoleni dla świata“ ) z udziałem
nieoficjalnej
delegacji
Kościoła
rzymskokatolickiego. Wyrażono ży
czenie, aby dalej rozwijany był
dialog pomiędzy K K E a Radą K on 
ferencji Episkopatów Europy.

0

Staraniem Polskiego Oddziału
Brytyjskiego i Zagranicznego T o 
warzystwa Biblijnego ukazało się
pierwsze polskie wydanie Nowego
Testamentu z ilustracjami. Ilustra

cje i mapy udostępnione zostały
przez x Zjednoczone
Towarzystwa
Biblijne. Tekst (w tłumaczeniu z
1966) oraz ilustracje opatrzone zo
stały niezbędnymi objaśnieniami, a
poszczególne księgi — krótkimi
wstępami.
Zamieszczono
także
słownik ważniejszych imion, nazw
geograficznych i pojęć biblijnych.
Nowy Testament z ilustracjami ukazał się w (nakładzie 20 tys. eg
zemplarzy. Spotkał się o.n z dużym
zainteresowaniem czytelników.
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7 grudnia 1978 w siedzibie P o l
skiej’ Rady Ekumenicznej w W ar
szawie odbyło się dziewiąte posie
dzenie Kom isji Mieszanej PRE i
Komisji Episkopatu do Spraw Eku
menizmu. PRE reprezentowali: ks.
sen. Waldemar Lucer (Kościół ewangelicko-augsburski, przewodni
czący), ks. Zdzisław Paw lik (sekre
tarz PRE), ks. iprezes Michał Stan
kiewicz (Kościół baptystów), ks.
Wiktor Wysoczański {(Kościół polśkokatolicki), dr Jan Anchimiuk
(Kościół
prawosławny)
i
Karol
Karski. Ze strony katolickiej obec
ni byli: ks. abp Henryk Gulbinowicz
(metropolita
wrocławski,
przewodniczący), ks. doc. dr Cele
styn Napiórkowski, ks. dr Lucjan
Balter (sekretarz Komisji Episko
patu do Spraw Ekumenizmu) i ks.
Roman Foryeki.
Na wstępie ks. abp Gulbinowicz omówił wizytę delegacji Episkopatu
z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim
w RFN. Podzielił się także reflek
sjami na temat wyboru ks. kard.
Karola W ojtyły na papieża. Pod
kreślił, że wybór ten wywołał ra
dość Polaków .bez względu na w y 
znawany
światopogląd.
Wyraził
przekonanie, że Jan Paweł II bę
dzie dążył do pogłębienia współ
pracy ekumenicznej, gdyż sprawa
zjednoczenia chrześcijaństwa leży
mu bardzo na sercu. Także przed
stawiciele PRE dali wyraz zado
woleniu z powodu wyniesienia P o
laka na najwyższy urząd w Koście
le katolickim. Ks. sen. Lucer w
imieniu PRE {przekazał na ręce ks.
abp. Gulbinowicza najlepsze życze
nia dla Jana Pawła II.
Następnie ks. prezes Stankiewicz
1 ks. Pawlik podsumowali przebieg
wizyty w Polsce amerykańskiego
kaznodziei baptystycznego, dr. Billy Grahama. Na wszystkich nabo
żeństwach ewangelizacyjnych frek
wencja była rekordowa. B. Graham
w swej długoletniej działalności ewangelizacyjnej dopiero w Polsce
miał po raz pierwszy sposobność

przemawiania w świątyniach kato
lickich i — również dopiero w na
szym kraju — odbyła się pierwsza
ewangelizacja z udziałem wszyst
kich Kościołów. Ks. a!bp Gulbinowicz stwierdził, że pobyt dr. Gra
hama w Polsce został wysoko oce
niony podczas konferencji Episko
patu Polski.
W dalszym toku obrad poinformo
wano się wzajemnie o przygotowa
niach do Powszechnego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Zwrócono uwagę na potrzebę uak
tywnienia współpracy ekumenicz
nej w terenie, zwłaszcza w okresie
Tygodnia
Modlitwy.
Podkreślono,
że szczególne zainteresowanie nale
ży poświęcić obszarom, gdzie obok
katolików mieszkają w większych
skupiskach prawosławni i ewange
licy.
Na zakończenie spotkania wysłu
chano relacji z działalności Podko
misji do Spraw Dialogu. Istnieje
ona od grudnia 1977 i dotychczas
odbyła
dwa zebrania. Pierwsze,
zorganizowane w lutym 1978, po
święcone było dyskusji nad zasa
dami prowadzenia dialogu ekume
nicznego i zgromadziło teologów
katolickich oraz większości K o
ściołów zrzeszonych w PRE. Pod
czas drugiego zebrania, które od
było się 9 listopada 1978, dyskuto
wano nad dokumentem o chrzcie,
opracowanym przez Komisję W ia
ra i Ustrój ŚRK, której pełno
prawnymi członkami są także teo
logowie katoliccy. Dyskusja ta bę
dzie kontynuowana podczas kolej
nego zebrania, przewidzianego na
1 marca 1979. Niezależnie od dialo
gu wielostronnego Komisja Episko
patu do Spraw Ekumenizmu podję
ła rozmowy dwustronne z Kościo
łami członkowskimi, PRE, zmierza
jące
do
wzajemnego
uznania
chrztu. Z Kościołem prawosławnym
i metodystycznym zostały one w
zasadzie zakończone, z pozostałymi
jeszcze trwają.
Ustalono, że kolejne, dziesiąte, po
siedzenie Komisji Mieszanej odbę
dzie się 25 kwietnia 1979 w Kurii
Metropolitalnej w Warszawie. K o
misja istnieje od 1974 i jej człon
kowie spotykają się zazwyczaj dwa
razy w roku. '
# Od 11 do 13 grudnia 1978 trwało
w Warszawie drugie Polsko-Zachodnioniemieckie
Sympozjum
Młodzieżowe.
Sekcję
Młodzieży
PRE i Wspólnotę Roboczą Młodzie
ży Ewangelickiej w RFN i Berlinie
Zachodnim reprezentowało po 10
osób. Uczestnicy poinformowali się

wzajemnie o prowadzonej działal
ności młodzieżowej oraz wysłuchali
i dyskutowali nad następującymi
referatami: ,,Szanse młodej gene
racji w procesie normalizacji“ i
,.Teologiczne aspekty pojednania“.
W
wyniku
obirad
postanowiono
rozwijać
kontakty
dwustronne
przez wzajemne zapraszanie się na
ekumeniczne
i
kościelne
obozy
młodzieżowe oraz inne imprezy. Uznano
też potrzebę zacieśnienia
współpracy z Ekumeniczną Radą
Młodzieży Europy, widząc w tym
istotny wkład do krzewienia eku
menizmu na naszym kontynencie.
Uzgodniono, że następne sympo
zjum odbędzie się za dwa lata w
RFN.
# Na zaproszenie Ogólnopolskiego
Komitetu Pokoju przebywała w
Polsce od 9 do 14 grudnia 1978
11-osobowa delegacja Międzynaro
dowej Federacji Religii z Tajlan
dii, w skład której wchodzili bud
dyści i muzułmanie. Goście zwie
dzili Warszawę, Kraków i Oświę
cim. Podejmowani byli przez kie
rownictwo OKP, kierownika Urzę
du do Spraw Wyznań — min. K a
zimierza Kąkola, a także spotkali
się z członkami Prezydium Polskiej
Rady
Ekumenicznej.
Zwiedzili
Centrum Zdrowia Dziecka, przeka
zując 5000 dolarów na jego dalszą
budowę. Przed przylotem do Polski
działacze z Tajlandii przebywali w
Rzymie, gdzie zostali przyjęci na
audiencji przez papieża Jana Paw 
ła II.
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KOLEGIUM KOŚCIELNE
Parafii
Ewangelicko-Reformowanej
w Warszawie

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana na
szego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego mi
łosierdzia swego przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa odrodził nas ku nadziei żywej, ku dzie
dzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu,
jakie zachowane jest w niebie“.
I Ptr. 1:3—4

ŚtP
Ks. Dr EMI L J E LI N E K
Były pastor zborów ewangelicko-reformowanych w War
szawie i Łodzi, następnie proboszcz parafi czeskobraterskiej w Czernilowie W Czechosłowacji,
zmarł nagle w niedzielę, 7 stycznia 1979, w wieku 73 lat
podczas pełnienia służby Słowa w kościele czernilowskim.
Uroczystości 'pogrzebowe odbyły się 13 .stycznia 1979
w kościele, po czym ciało zostało złożone w grobie na
miejscowym cmentarzu.
Zmarły przez wiele lat współpracował z „Jednotą” i inny
mi czasopismami ewangelickimi w Polsce, nadsyłając ce
nione artykuły, które podpisywał swoim nazwiskiem lub
pseudonimami: Jan Konar i Wojciech Wrzos.
Łączymy się w żałobie z Jego rodziną, ze Zborem w Czerniłowie i z Kościołem czeskobraterskim.
REDAKCJA „JEDNOTY”
15

Rozmowy baptystów i reformowanych
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Oprać. B. St.

Niezupełnie sprawni, ale nie upośledzeni...
Dokończenie ze s. 7

dectwo inwalidów w społecz
ności chrzęści j ańskiej ‘‘, przy
gotowanej
wspólnie
przez
Światową Radę Kościołów oraz
Akcję Pomocy i Misji W e
wnętrznej Kościołów Ewange
lickich w NRD.
POSTĘP U Z Y S K A N Y
W BAD SAARÓW
Wilke twierdzi, że zaintereso
wanie
Kościołów
sprawami
ludzi upośledzonych rozkwitło
szczególnie w ostatnich pięciu
latach. Sądzi, że jest to skutek
ogólnego zainteresowania spra
wą wyzwolenia mniejszości et
nicznych, ruchu kobiet itp.
Sprawozdanie z prac w Bad
Saarów stanowi w tym kon
tekście istotny postęp w do
tychczasowym stanowisku K o
ścioła. „Akceptacja osób ułom
nych w życiu, świadectwie i
służbie Kościoła jest warun
kiem uznania rodziny Bożej za
pełną“ — stwierdza dokument.

Tak więc, instytucje kościelne
powołane, by służyć ludziom upośledzonym, już nie wystar
czają.
Wilke odkrywa wiele z tego,
co psychologowie określiliby
terminem „siła jaźni“ . Przypi
suje to nie tylko pomocy oka
zanej przez rodziców, którzy
opiekowali się nim w domu na
farmie w Missouri, podczas gdy
życzliwi przyjaciele doradzali
umieszczenie go w specjalnym
zakładzie
opiekuńczym,
ale
także przyjęciu, jakie znalazł
w swej parafii. Dziś pracuje
nad tym, aby wszystkie Koś
cioły wykazywały takie zrozu
mienie dla potrzeby akcepta
cji.
Wilke twierdzi, że nauka za
warta w czwartym rozdziale
Listu do Efezjan o jedności
wszystkich w jednym ciele
Chrystusa — wiele oznacza
także dla ludzi upośledzonych.
Bez nich ciało to nie byłoby
pełne, i co więcej, ich obecność
nie może być pasywna — jako
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„P rasa-K siążk a-R u ch ”

Z akł.

G raf.

W -w a,

Srebrna

tych, którzy tylko przyjmują
pomoc, ale aktywna — jako
tych, którzy mogą służyć in
nym.
Kiedy w sprawie ludzi upośle
dzonych pada pytanie: „Dla
czego?“ — Wilke znajduje w y
jaśnienie w odpowiedzi, jakiej
Jezus udzielił pytającym Go o
człowieka niewidomego od urodzenia. Odwracając ich uwagę od wydarzeń w przesz
łości, w której ów człowiek lub
jego rodzice mogli popełnić
grzech, Jezus wskazuje im
przyszłe wydarzenia. Mówi, że
człowiek ten urodził się niewi
domy „...aby się na nim obja
wiły dzieła Boże...“ (Jn 9:3).
Tą właśnie nauką kierował się
Wilke w swoim życiu, a teraz
energicznie wzywa Kościół, by
w tym samym świetle spojrzał
na sprawy ludzi upośledzo
nych.
Tłum. Roman Lipiński
„One W orld“ nr 42, grudzień 1978,
s. 14.
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