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NASZYM ZDANIEM

D y l e m a t ?

Co jakiś czas Wigilia przypada w niedzielę. Tak właśnie zdarzyło się w tym roku. No i co 
z tego wynika? Prawdę powiedziawszy nic specjalnie ważnego. Tyle tylko, że katolicy 
będą obchodzić Wigilię w sobotę, a ewangelicy w niedzielę, zgodnie z kalendarzem; katolicy 
co prawda też zgodnie -  ale z przepisami kościelnymi, które przewidują, że niedziela „nie 
przyjmuje postu”, czyli że w niedzielę, która jest świętem radosnym, nie można pościć, bo 
to oznacza smutek. Na tym jednak nie koniec, ponieważ nasuwa się kwestia praktyczna 
dla rodzin mieszanych: kiedy zasiadać do wieczerzy wigilijnej? W sobotę? W niedzielę? 
A może kolejno, dzień po dniu? Mamy więc gotowy dylemat. Proponujemy rozwiązanie 
najprostsze: obchodzić Wigilię i w domu, i w Kościele już w sobotę, to znaczy tak, jak 
większość naszego narodu. Data obchodzenia jakiegoś święta nie jest tak ważna, aby się 
przy niej upierać. Gdyby chodziło o ustępstwo z zasady wiary, to rzecz jasna, można i trzeba 
byłoby twardo się bronić i przytaczać poważne racje. W tym przypadku jednak racje prze
mawiają za naszą propozycją. Wszędzie dookoła -  u naszych sąsiadów, przyjaciół, krew
nych -  już w sobotę wieczorem rozpocznie się święto, zapłoną choinki, rozlegać się będą 
melodnie kolęd, a tu i ówdzie w domach ewangelickich miałoby być zwyczajnie i cicho? 

W sprawach tego rodzaju powinna obowiązywać zasada dostosowywania się do obyczajów 
większości. Tak właśnie próbuje się rozwiązywać trudności wynikające, na przykład, z róż
nicy między kalendarzami juliańskim i gregoriańskim. Chrześcijanie „wschodni” obchodzą 
święta kościelne w terminie nieco późniejszym, więc mieszkający wśród nich chrześcijanie 
„zachodni” dostosowują się do otoczenia i mają chyba rację. To samo dotyczy u nas święta 
zmarłych. Ewangelicy mają zwyczaj obchodzić je w ostatnią niedzielę roku kościelnego, 
przypadającą zwykle pod koniec listopada (w tym roku 26 listopada), katolicy zaś w dniu 
1 listopada. Jaki sens upierać się przy „naszym” terminie? Wiele ośrodków ewangelickich 
już od dłuższego czasu obchodzi tę uroczystość 1 listopada i nikomu z tego powodu nic się 
nie stało.

Nie jest tajemnicą, że daty poszczególnych świąt mają znaczenie czysto symboliczne. Do
tyczy to w szczególności daty narodzin Jezusa. Nie znamy ani dnia, ani nawet roku tego 
wydarzenia. Obowiązujący kalendarz liczy wprawdzie lata od narodzenia Chrystusa, ale 
został popełniony błąd w obliczeniach. Wiadomo dziś, że Herod Wielki zmarł na 4 lata 
przed naszą erą, a Jezus urodził się przed jego śmiercią, czyli można przyjąć, że jakieś 
siedem do ośmiu lat „przed narodzeniem Chrystusa” (może więc lepiej mówić „przed naszą 
erą” ?).

A jak przedstawia się sprawa daty 25 grudnia? Dysputy na ten temat pojawiają się w 111 
wieku, ale powszechna praktyka obchodzenia rocznicy urodzin Jezusa ustaliła się dopiero 
w wieku IV. Najwcześniejszą wzmiankę na temat 25 grudnia zawiera tzw. Kalendarz Filo- 
calusa z roku 336 (25 grudnia -  natus Chrystus in Betleem Judeae). Wybrano ten dzień 
prawdopodobnie dla przeciwstawienia się świętu Natalis Solis Invicti (Narodzenia Niezwy
ciężonego Słońca) ustanawiając obchody narodzenia „Słońca sprawiedliwości”. Wydaje 
się, że ta praktyka rozpowszechniła się pod wpływem Rzymu.

Na wschodzie początkowo ważniejszym świętem była Epifania (Objawienie), obchodzona 
6 stycznia jako pamiątka chrztu Jezusa, a dopiero w IV wieku jako pamiątka Jego naro
dzenia. Dzień 25 grudnia przyjęto na Wschodzie w połowie wieku V, ale Kościół jerozo
limski trzymał się daty 6 stycznia do roku 549, a Kościół ormiański do dnia dzisiejszego. 
Widzimy więc, że jest to bardzo stara tradycja, ale tylko tradycja. Znaczenie istotne ma 
fakt narodzenia Jezusa, który przyszedł na świat jako Syn Boży, Zbawiciel świata. Czcimy 
Boga za to, że z Jego woli Słowo stało się ciałem, przez całe nasze życie, a nie tylko w jed
nym dniu, trafnie czy mniej trafnie wybranym.

CO W NUMERZE?
Najpiękniesze święta w roku przy
padają w poniedziałek, co pociąga 
za sobą pewne komplikacje, o któ
rych piszemy w Naszym zdaniu na 
s. 2.
Słowa Artura Oppmana cytuje ks. 
Zdzisław Tranda w kazaniu pt. Czy 
możemy się radować? (s. 3). Nie dla
tego są one najpiękniejsze, że tyle 
atrakcji z nimi się wiąże, lecz dla
tego, że na świat przyszedł Jezus 
Chrystus. Ten przedziwny fakt po
winien i może być źródłem prawdzi
wej radości.
W modlitwie Słowo -  Ciało (s. 4) 
oddajemy chwałę Słowu, które stało 
się Człowiekiem i prosimy o dar pra
wdziwej, głębokiej radości.
Ten sam motyw ucieleśnionego Sło
wa pojawia się w czwartym odcinku 
na temat Predestynacji (s. 11). Pro
log Ewangelii św. Jana ukazuje Je
zusa jako wybranego Bożego i jako 
Tego, który wybiera. Identyczny z 
Bogiem, narodzony z niewiasty w 
Betlejem, związał się nierozerwalnie 
z człowiekiem. Zawisłszy na krzyżu 
przyjął na siebie cały ciężar odrzu
cenia. Pojednani z Bogiem przez 
śmierć Syna, przekonujemy się o Bo
żej miłości. Ten, kto jest kochany, 
sam potrafi kochać i cieszyć się.
Nie ofiarowujemy Czytelnikom ze
szytu rozrywkowego, choć zamiesz
czamy artykuł o weselu, bo chodzi 
o Krwawe wesele (s. 5), czyli o noc 
św. Bartłomieja, której czterechsetna 
rocznica minęła w tym roku. 
Również 400 lat minęło w listopa
dzie od śmierci Johna Knoxa, „Moj
żesza Szkocji” , wybitnego reforma
tora tego kraju, o którym pisze ks. 
Jerzy Stahl na s. 12.
Nie nastraja radośnie również to, co 
można wywnioskować z ogłoszonej 
przez nas w ubiegłym roku ankiety
0 małżeństwach mieszanych. Jej 
omówienie drukujemy na s. 8. 
Katedra w Coventry -  pomnik 
chrześcijaństwa naszych czasów, to 
tytuł artykułu Pawła Kucińskiego, 
który latem przebywał w Coventry
1 urzeczony pięknem nowoczesnej 
katedry pragnie nam to piękno 
przedstawić.
W VI odcinku opowieści Nicky Cru- 
za zapoznajemy się z rozpaczliwym 
stanem jego duszy, w której domi
nowało uczucie strachu. Niestety, 
zabrakło nam miejsca na Przegląd 
ekumeniczny, za co bardzo przepra
szamy.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Matka z dzieckiem. Rzeźba Henry 
Moore'a
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KS. ZDZISŁAW TRANDA

Czy możemy się radować?

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”.

(Łuk. 2 : 10.11)

Od zwiastowania radości czy wezwania do radości 
do prawdziwego i głębokiego rozradowania droga 
jest daleka. Nadszedł grudzień. Po okresie adwento
wego przygotowania obchodzimy święta, o których 
poeta warszawski, Artur Oppman, napisał, że są 
najpiękniejszymi świętami w roku. Myślę, że to 
samo może powiedzieć każdy, kto wniknął w istotę 
tych świąt. Bo tylko dojrzawszy to, co jest ich istotą, 
można prawdziwie się radować i przeżywać je jako 
najpiękniejsze ze wszystkich świąt.
Wielu, a zwłaszcza dzieci, widzi piękno Bożego Na
rodzenia w tym, co zewnętrzne, powierzchowne, 
co tradycyjnie już tylko jest z nimi związane, a co 
w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z ich sensem. 
Choinka, prezenty, nieraz bardzo kosztowne, uczty 
świąteczne, spotkania rodzinne -  to ta zewnętrzna 
powłoka, bardzo przyjemna, pełna prawdziwego 
uroku, ale tylko powłoka, którą niekiedy trudno 
rozerwać, aby dostrzec to, co istotne. Już w zwiasto
waniu dzieciom świątecznej ewangelii i w wycho
waniu domowym trzeba mocno podkreślać, że Boże 
Narodzenie to nie choinka i prezenty, lecz przeży
wanie przyjścia na świat, przed laty, naszego Zbawi
ciela, Jezusa Chrystusa.
Przed kilku laty w niektórych kręgach młodzieży 
chrześcijańskiej w Szwajcarii wszczęto akcję protesta
cyjną przeciwko zwyczajowi obdarowywania się 
w święta Bożego Narodzenia kosztownymi prezen
tami, a zarazem proponowano, aby pieniądze przez
naczone na prezenty przekazać na pomoc dla głodu
jących w krajach tzw. trzeciego świata. Nie wiem, 
jaki oddźwięk znalazła w społeczeństwie szwajcar
skim ta akcja, ale sądzę, że myśl jest przednia i że 
wśród ludzi wrażliwych, a zwłaszcza tych, którzy 
nie mogą pogodzić się z powierzchownością świą
tecznych obyczajów, zyskała poparcie. Nie można 
w pełni radować się istotą świąt Narodzenia Pańskie
go, jeśli się wie, że gdzieś w świecie ludzie giną z głodu, 
ze skrajnej nędzy, od bomb i pocisków.
Przed paroma laty, w jednym z kościołów Lipska 
doszło do szczególnej manifestacji. Podczas nabo
żeństwa świątecznego grupa młodych ludzi rozwinęła 
i uniosła w górę transparent ze wstrząsającym na
pisem: „W tej chwili na świecie umarło z głodu 3 000 
ludzi!” Ta milcząca manifestacja zrobiła na obecnych 
ogromne wrażenie. Była protestem przeciwko ckli- 
wości i cukierkowatości obchodów świątecznych, 
a zarazem lapidarnym apelem o solidarność z tymi, 
którzy cierpią nędzę i głód. Krótki napis na tran
sparencie wołał do obecnych: Jak możecie spokojnie 
świętować, ucztować, wydawać wiele pieniędzy na 
błyskotki, jak możecie w spokoju i zadowoleniu 
przeżywać nabożeństwa, skoro tylu ludzi cierpi 
nędzę, a w każdej chwili tysiące umierają z głodu!

Dzisiejsza ewangelia mówi nam: zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem w szystk iego  
ludu! Wszystkiego, a więc nie tylko możnych i ży
jących w dostatku, lecz także biednych, którzy nie 
mają czym zastawiać świątecznego stołu, nie mają 
świątecznego ubrania, nie są w stanie nikomu spra
wić przyjemności nawet skromnym prezentem; nie 
tylko tych, którzy mają rodziny, lecz także tych, 
którzy są samotni lub opuszczeni przez najbliższych, 
a także tych, którzy przeżywają żałobę po stracie 
kochanych osób; nie tylko zdrowych i silnych, lecz 
także słabych, chorych, znajdujących się na łożu 
śmierci, w szpitalach, także kalek i nieszczęśliwych; 
nie tylko tych, w których domu gości szczęście, ale 
i tych, których mężowie lub ojcowie, zamiast do 
domu, udadzą się na libację do knajpy.
Jeśli radość proklamowana wobec pasterzy betle
jemskich ma istotnie dotyczyć wszystkich ludzi, to 
nie można łudzić się i zwodzić tym, co stanowi je
dynie powłokę świąteczną, tym bardziej tym, co nie 
jest wszystkim dostępne.
Anielskie zwiastowanie radości dla wszystkich ludzi 
nie jest zwiastowaniem jedynie dla święta i od święta, 
nie może być zwiastowaniem chwilowej radości, 
wraz ze świętami przemijającej, aby znowu po
jawić się za rok. Chodzi tu o radość stałą, perma
nentną, przenikającą najgłębsze pokłady ludzkiej 
osobowości.
Jeśli więc chodzi o radość stałą i dla wszystkich 
ludzi, to nie możemy zadowalać się owymi zewnętrz
nymi urokami świąt, blaskiem choinki, zjazdem ro
dzinnym czy społecznością u świątecznego stołu. 
Zewnętrzne uroki świąt Bożego Narodzenia, zajmu
jąc nienależne im miejsce pierwszoplanowe, stały się 
przeszkodą w doszukaniu się istotnych wartości 
święta Narodzenia Pańskiego.
A sprawą istotną świąt grudniowych jest przypom
nienie, że był taki dzień w dziejach ludzkości, kiedy 
zdarzył się przedziwny fakt: na świat przyszedł Jezus 
Chrystus. Każdego dnia rodzi się na całym świecie 
wielu ludzi. Każde przyjście na świat człowieka jest 
powodem radości najbliższych nowo narodzonego. 
Owego dnia, kiedy na świecie narodził się Chrystus, 
urodziło się wielu ludzi. Wiele rodzin było tym 
rozradowanych. W Betlejemie też narodził się czło
wiek, ale człowiek-Syn Boży i Zbawiciel. Radość 
z tego przyjścia na świat miała być odtąd udziałem 
nie tylko dwuosobowej rodziny -  Marii i Józefa -  
lecz radością powszechną, bo narodził się Z baw i
ciel, Jezus Chrystus.
Ocenić znaczenie tego dnia można wtedy, gdy spojrzy 
się nań poprzez całe życie Jezusa Chrystusa, a przede 
wszystkim przez Golgotę, krzyż, na którym On
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cierpiał i umierał za nasze winy i grzechy, dla naszego 
zbawienia, dla wyzwolenia nas z mocy i panowania 
grzechu.
Radość Bożego Narodzenia jest radością ze zbawie
nia. Dopiero wtedy, gdy poznamy, z jednej strony, 
zniewalającą nas moc grzechu, a z drugiej -  wyzwa
lającą, uwalniającą moc śmierci Jezusa Chrystusa 
możemy wniknąć w wielkość betlejemskiego wyda
rzenia i radować się, że był taki dzień w dziejach 
ludzkości, kiedy na ten świat przyszedł Boży Syn. 
Możemy radować się niezależnie od tego, czy jesteśmy 
samotni, czy żyjemy w rodzinie, czy zamożni czy 
biedni, szczęśliwi czy nieszczęśliwi.
Wspominam w tej chwili jeden z najbardziej wzru
szających momentów, jakie przeżyłem przed dwoma 
laty w Kenii, w niedzielne popołudnie, po nabożeń
stwie, w miejscowości Kikuyu. Na placu przed ko
ściołem, początkowo małe, a potem coraz większe 
grupy miejscowej ludności śpiewały w radosnym 
nastroju jakąś krótką pieśń, śpiewały wielokrotnie, 
a po każdorazowym prześpiewaniu ludzie pozdra
wiali się, klaskali w ręce, padali sobie w objęcia, 
czyniąc to z uśmiechem szczęścia na twarzy. Mimo

że nie rozumiałem początkowo, co to wszystko znaczy, 
rozpoznawałem po rozradowanych twarzach Mu
rzynów, że chodzi o coś wielce radosnego i uszczęśli
wiającego. Zagadka została rozwiązana, gdy powie
dziano mi, co znaczą słowa owej krótkiej pieśni. 
Była to dziękczynna pieśń za to, że są zbawieni! 
Mimo swej biedy, a właściwie nędzy, tak mogli się 
radować, mogli tak przeżywać poczucie wielkiego 
szczęścia! To nie była eksplozja sztucznie wytwo
rzonego nastroju, to było ujawnienie tego, co tkwiło 
w ich wnętrzu.
Czy możesz, czy potrafisz radować się tym, że Je
zus -  Zbawiciel przyszedł na świat? Dzisiejsza ewan
gelia mówi, że On narodził się także dla Ciebie. 
Spojrzyj na to wydarzenie przez całe życie Jezusa, 
a szczególnie przez krzyż, cierpienie i ofiarę, którą 
On dla Ciebie, dla Twego dobra, dla Twego szczęścia, 
dla Twego zbawienia poniósł.
Gdy to poznamy i przeżyjemy, zrozumiemy również, 
że naszym, właśnie naszym, jako uczniów Chrystusa, 
zadaniem jest nieść dalej tę wieść anielską i przy
czyniać się do tego, aby rozradowanie Jezusem Chrys
tusem stało się udziałem jak największej liczby ludzi.

Słowo — Ciało
Najpierw było Słowo,
Słowo było u Boga,
Bogiem było Słowo, 
odwieczne i niepojęte.
Bez Ciebie nic nie powstało, 
przedwieczny Synu Ojca,
Słowo -  Ciało,
a przecież w ramionach Matki 
znalazłeś ziemskie schronienie.

Stałeś się dla nas bliższy, bo ludzki, 
gdy w mieście Dawida zstąpiłeś na ziemię. 
Radość przyniosłeś całemu ludowi, 
zbawienie od grzechu, pokój i życie.

Obraz miłości Boga do ludzi, 
przedziwnie wtopiony w Twojej osobie, 
został nam dany, abyśmy przez Ciebie 
wrócili do Ojca, jak syn marnotrawny.

Panie Jezu, Dziecię z Betlejem,
któryś się wyrzekł siebie samego,
uniżył do ludzkiej postaci
i był posłuszny aż do swej śmierci,
i to do śmierci krzyżowej,
zechciej nas dźwignąć ku niebu,
obdarzyć prawdziwą, głęboką radością,
nadzieją wbrew beznadziei,
światłem przewodnim w mrokach bezdroży.

Pozwól nam śpiewać z całym Kościołem 
ten hymn anielski:
Chwała Bogu na wysokościach!



Ks. JERZY STAHL

Krwawe

wesele
Admirał Gaspard de Coligny

W tym roku minęło 400 lat od krwawych wydarzeń nocy z 23 
na 24 sierpnia 1572 r. -  rzezi protestantów w Paryżu, znanej 
jako noc św. Bartłomieja. Choć był to tylko fragment krwawej 
historii Francji drugiej połowy XVI wieku, odbił się szerokim 
echem w całej ówczesnej Europie, do czego przyczynili się 
naoczni świadkowie -  cudzoziemcy, którym udało się ujść z ży
ciem z Paryża. Wieści te dotarły również do Polski, stając się 
(o czym zapewne nie wszyscy Czytelnicy wiedzą) motorem 
do podjęcia starań o zabezpieczenie pokoju wyznaniowego 
w naszym kraju. Chcielibyśmy przypomnieć dzisiaj wydarzenia 
sprzed 400 lat, tym bardziej że wiążą się one z historią Polski 
i polskiego protestantyzmu, stając się dzisiaj groźnym me
mento, gdy w Irlandii Północnej trwa wojna m. in. religijna, 
gdy pastwą rozwydrzonych tłumów zaczynają padać kościoły... 
Początkowo rozwój Reformacji związany był z napływem idei 
luterańskich z Niemiec, choć grunt pod ich przyjęcie przygoto
wany był już od dawna. Głosy domagające się reformy Kościoła 
i nawrotu do prawd biblijnych rozlegały się we Francji wcześniej 
niż w Niemczech. Do połowy XVI wieku nie był ruch ten ani 
ujednolicony, ani zorganizowany. Za panowania Henryka II 
(1547-1559), mimo edyktów grożących karą śmierci, mimo 
represji i stosów, Reformacja przeniknęła do niemal wszystkich 
warstw społecznych, nabierając jednolitego charakteru pod 
wpływem kalwinizmu genewskiego i strasburskiego, a przez 
to stając się potężną siłą wyznaniową i polityczną. Nic też 
dziwnego, że król francuski mógł usłyszeć w 1559 r. od jednego 
z protestantów odważne słowa: „wasi kardynałowie nie po
trafią przeszkodzić swym okrucieństwem rozprzestrzenianiu się 
Ewangelii, która zapuściła tak głęboko korzenie w waszym 
królestwie, że jeśliby Bóg popuścił wam cugli w tępieniu swoich 
sług, bylibyście królem niemal bez poddanych”.

Od roku 1550 protestantów francuskich zaczęto nazywać 
hugenotami (huguenots, najprawdopodobniej z niemieckiego 
Eidgenossen -  członkowie sprzysiężenia). Pierwszy Synod, który

odbył się w 1559 r. w Paryżu (gdzie istniał kalwiński zbór od 
1555 r.) ogłosił wyznanie wiary i zaprowadził jednolitą organi
zację kościelną. W liczbie hugenotów znaleźli się książęta 
krwi: Antoni de Bourbon, król Nawarry, i książę de Conde 
oraz przedstawiciele możnego rodu Chatillonów z admirałem 
Gaspardem de Coligny.

Katarzyna Medycejska, sprawująca władzę w imieniu mało
letniego syna, Karola IX, początkowo pragnęła załagodzenia 
sporów religijnych, widząc w tej pokojowej polityce drogę 
do wzmocnienia władzy królewskiej. Spotkanie (kolokwium) 
w Poissy pod Paryżem, w 1561 r., mające na celu pojednanie 
między dwoma silnymi obozami wyznaniowymi, nie dało pozy
tywnego rezultatu, nie pomógł też specjalny wysłannik Kalwina 
-  Teodor Beza. Jednakże protestanci umocnili swoją pozycję, 
uzyskując w styczniu 1562 r. edykt przyznający im swobodę 
kultu na wsi i pozwolenie na prywatne nabożeństwa we wszyst
kich miastach. Nie załagodziło to napiętych stosunków między 
katolikami i hugenotami, a krwawa interwencja (1 marca 1562) 
przywódcy stronnictwa katolickiego, księcia Franciszka de 
Guise, w małym miasteczku Vassy w Szampanii, które przy
stąpiło do obozu Reformacji, spowodowała wybuch wojen 
religijnych. Wojny te trwały z przerwami do 1598 r. pustosząc 
kraj. Walczyły najemnie wojska i ludność cywilna, krwawe 
rzezie i masakry miały miejsce po obydwu stronach. Po trzeciej 
z kolei wojnie, gdy przywódca hugenotów, admirał de Coligny, 
opanował całą południowo-zachodnią Francję, gdy kraj był 
spustoszony i gdy 8 sierpnia 1570 r. podpisano w Saint-Ger
main pokój, w którym zagwarantowano hugenotom całkowitą 
wolność kultu (z wyjątkiem terytorium Paryża) oraz cztery 
twierdze, stanowiące „miejsca bezpieczeństwa”, a także gdy 
dopuszczono ich do wszystkich urzędów państwowych -  zda
wać się mogło, że wreszcie skończą się bratobójcze wojny. 
Sympatyzujący z hugenotami młody król Karol IX przyzywa 
na swój dwór admirała Coligny, mianuje go członkiem Rady
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Królewskiej, nazywa swym ojcem... Admirał jest rzecznikiem 
złamania potęgi Habsburgów panujących w Hiszpanii. Gdy 
w Niderlandach wybuchło powstanie gezów, pragnących 
zrzucić jarzmo hiszpańskie -  podsuwa projekt pomocy dla 
walczących o wolność. Potrzebne jest do tego zjednoczenie 
wszystkich Francuzów, bez względu na wyznanie. Przypie
czętowaniem zgody ma być ślub pomiędzy młodym hugenotą, 
królem Nawarry Henrykiem de Bourbon, i siostrą królewską, 
Małgorzatą.
Polityce antyhiszpańskiej przeciwni są przywódcy katoliccy 
z rodu de Guise, przeciwna jest też królowa-matka, która 
w rodach magnackich (tak katolickich, jak protestanckich) 
widzi przeszkodę w zaprowadzeniu absolutyzmu. Czeka tylko 
okazji, by pozbyć się swych przeciwników; w tej chwili groź
niejsi wydają się jej hugenoci. Być może bezpośrednią przy
czyną nadchodzących wydarzeń była zadraśnięta duma matki, 
której wpływ na królewskiego syna wyraźnie ostatnio zmalał... 
W czerwcu 1572 r. zjeżdżają na ślub do Paryża liczni protes
tanci, którzy zatrzymują się w Luwrze i w prywatnych kwate
rach w mieście. W kilka dni po przyjeździe umiera nagle matka 
Henryka -  Joanna d’Albret. Mimo podejrzeń skierowanych 
na Katarzynę Medycejską, sekcja przeprowadzona przez 
lekarzy protestanckich nie wykazała śladów trucizny. Niemniej 
jednak, z powodu żałoby, ślub trzeba było odłożyć o kilka 
tygodni. Przedłużający się pobyt innowierców w stolicy powo
dował liczne zaburzenia, dochodziło do wypadków skryto
bójstwa, podburzany przez Gwizjuszy lud napadał na weselnych 
gości. Wreszcie, 18 sierpnia, doszło do długo oczekiwanego 
ślubu, którego na specjalnym podium wybudowanym przed 
katedrą Notre-Dame, udzielił stryj króla Nawarry, kardynał 
de Bourbon. Cztery dni później, admirała de Coligny, wraca
jącego z Luwru do prywatnej kwatery, zraniła skrytobójcza 
kula. Zamach ten spowodował powszechne oburzenie 
hugenotów. Karol IX przybył osobiście do admirała w kilka 
godzin po zamachu, zapewniając o swej przyjaźni {„rana jest 
twoja, ból jest mój”) i oddając go pod opiekę swego lekarza. 
Nieudany zamach zaniepokoił Katarzynę i brata królewskiego, 
Henryka andegaweńskiego, późniejszego króla Polski. Wie
czorem 23 sierpnia odbyła się tajna narada w Luwrze, na której 
postanowiono zlikwidować hugenotów, aby zapobiec ewentu
alnej reakcji na postrzelenie admirała. Słaby i chwiejny król, 
po długotrwałych naciskach ze strony Katarzyny, późnym 
wieczorem udzielił swej zgody. (,, Wydawajcie prędko rozkazy. 
Trzeba wszystkich hugenotów pozabijać, żeby żaden nie mógł 
zarzucić mi wiarolomstwa”.) Wezwano do Luwru Henryka 
de Guise i burmistrza Paryża. Pierwszy miał zgładzić admirała 
Coligny z rodziną, drugi -  uzbroić mieszkańców miasta i wy
mordować szlachtę hugenocką, przebywającą w stolicy. O go
dzinie 3 nad ranem, 24 sierpnia 1572 r. dzwony kościoła Saint 
Germain dały sygnał do rzezi. Ranny admirał godnie przyjął 
napastników. Przeszytego szpadami zrzucono z okna pod 
nogi księcia de Guise, który kazał uciąć mu głowę i zmasakro
wać ciało. Strzał z pistoletu, donoszący o śmierci admirała, 
stał się sygnałem do mordowania królewskich gości w Luwrze 
(podobno widziano samego króla strzelającego z okien do 
hugenotów).
Rozmiary masakry przerosły zamierzenia dworu. Choć Kata
rzyna pragnęła śmierci tylko najznaczniejszych, książę de 
Guise przygotował wraz z władzami Paryża spisy wszystkich 
hugenotów. Oznaczono ich kwatery. Jak pisze ówczesny kro
nikarz, ,,komisarze, naczelnicy dzielnic i dziesiętnicy paryscy 
chodzili ze swymi ludźmi od domu do domu, tam gdzie spodzie
wali się zastać hugenotów, rozkazując otworzyć bramę w imieniu 
króla, i mścili się na tych biednych rzemieślnikach, młodzień
cach, starcach, kobietach i dzieciach za ich rzekomy spisek„ 
nie zważając na pleć, wiek ani stanowisko” .
Następnego dnia przerwano masowe rzezie, a całkowity spo
kój zapanował dopiero 30 sierpnia. Oblicza się, że w samym

Paryżu zginęło ok. 3-4 tysięcy ludzi, a na prowincji, gdzie 
Henryk de Guise wysłał rozkaz rzezi, wymordowano ok. 20-30 
tysięcy. W publikowanej zaraz po masakrze pieśni przeciw 
hugenotom znalazły się słowa: „znać liczbę ciał -  jest rzeczą 
niemożliwą”.
Król Karol IX pragnął początkowo wydarzenia te przedstawić 
jako wynik waśni między rodami Gwizjuszów i Chatillonów, 
ale pod naciskiem tych pierwszych oskarżył hugenotów o spisek 
przeciw bezpieczeństwu państwa. Taką wersję podano też 
w listach królewskich do monarchów europejskich. 28 sierpnia 
edykt królewski likwiduje wszystkie przywileje wyznania re
formowanego we Francji.
Wydarzenia nocy św. Bartłomieja były tryumfem króla hisz
pańskiego Filipa II. Papież Grzegorz XIII, któremu przez 
specjalnego kuriera przesłano zabalsamowaną głowę admirała 
de Coligny, na wieść o rzezi rozkazuje oddać salwę armatnią. 
8 września, w kościele św. Ludwika Francuskiego w Rzymie, 
rozlega się uroczyste Te Deum, papież boleje, że „pomiędzy 
tyloma zabitymi ludźmi znalazło śmierć tak wielu niewinnych, 
jak i winowajców” , i nakazuje wybić pamiątkowy medal ze 
swoją podobizną oraz aniołem z mieczem i krzyżem oraz 
z napisem „Ugonotorum Strages 1572” (pogrom hugenotów). 
Król Nawarry i książę de Conde ocaleli z pogromu, pod na
ciskiem króla pozornie przechodząc na katolicyzm. {Msza 
święta, śmierć lub Bastylia”.) Wykorzystali pierwszą nadarza
jącą się okazję, by uciec spod królewskiej opieki.
Noc św. Bartłomieja spowodowała ponowny wybuch wojen 
religijnych. Pierwsza twierdza La Rochelle dała hasło do zbroj
nego oporu, za nią poszły inne miasta i prowincje południowej 
Francji. W drukarniach Genewy, Bazylei, Edynburga ukazują 
się druki broniące sprawy hugenockiej, a przez to wspierające 
opór protestancki we Francji. Upada autorytet królewski, 
rozwijają się tendencje republikańskie, tworzą się niezależnie 
państewka wokół miast hugenockich.
Niełatwe zadanie miał przed sobą Henryk andegaweński, który 
po śmierci swego brata, króla Ludwika IX, i po ucieczce z Polski 
zasiadł w 1574 r. na tronie francuskim. W kraju szalała wojna 
domowa, a władza królewska ograniczała się do niewielkiej 
części Francji. Założona przez Gwizjuszów w 1576 r. Liga 
Katolicka dążyła do uzyskania przewagi nad panującym. 
Gdy w dwa lata później wybuchł otwarty bunt przeciw królowi 
i Henryk III musiał uciekać te stolicy, sprzymierzył się on 
z Henrykiem Nawarskim, uznając w nim swego prawowitego 
następcę. Nagła jego śmierć od sztyletu zamachowca w sierpniu 
1589 r. otworzyła królowi Nawarry diogę do tronu francus
kiego. Wykorzystując niepopularność polityki Ligi Katolickiej, 
walczącej przy wsparciu najemnych oddziałów hiszpań
skich, dopiero jednak po 4 latach walki (zmuszony 25 lipca 
1593 roku przyjąć katolicyzm -  „Paryż wart jest mszy”) włożył 
koronę francuską. Przede wszystkim zajął się odbudowaniem 
gospodarki spustoszonego wojnami państwa. Znane jest jego 
życzenie, „aby każdy Francuz miał na niedzielę kurę w garnku”. 
Choć Henryk IV natychmiast zapewnił wolność wyznania 
tam, gdzie ona już w praktyce istniała, stanął jednak wobec 
konieczności uregulowania prawnej sytuacji republiki pro
testanckiej, istniejącej praktycznie dzięki sprężystej organizacji 
kościelnej. 13 kwietnia 1598 roku w Nantes wydał edykt, który 
przyniósł niemal całkowite równouprawnienie wyznaniowe 
ponad milionowej rzeszy hugenotów. Publiczne uprawianie 
kultu przez protestantów zakazane było jedynie w Paryżu 
i jego najbliższej okolicy. Gwarancją swobody kultu miało 
być około 200 miast i warowni, z La Rochelle na czele, obsa
dzonych załogami hugenockimi. Wydatki na armię i Kościół 
kalwiński były pokrywane ze skarbu państwa. Po 36 latach 
wojen religijnych we Francji zapanował pokój.
Gdy w dalekiej Francji zbliżała się noc św. Bartłomieja, w Polsce, 
po śmierci króla Zygmunta Augusta, zgromadzona na sejmie 
elekcyjnym szlachta obradowała nad wyborem nowego króla.
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Specjalny wysłannik francuski, biskup Walencji Jean de Monluc, 
nie miał łatwego zadania. Jechał do Polski, by proponować 
kandydaturę księcia Henryka andegaweńskiego na tron polski. 
W drodze wyprzedziły go wydarzenia „krwawego wesela” 
paryskiego, w którym jego kandydat niepoślednią rolę ode
grał. Monluc, przedstawiając oficjalną wersję dworu francus
kiego dotyczącą wydarzeń paryskich, sporo musiał się nabie- 
dzić, by wybielić swego kandydata. Jego przeciwnicy, pragnący 
wprowadzić na tron Ernesta Habsburga, wykorzystywali 
fakt nocy św. Bartłomieja. Umiejętna propaganda wspierana 
była opisami naocznych świadków, którym udało się uciec 
z Paryża. Polscy protestanci obawiali się, aby w Polsce nie 
powtórzyły się podobne wypadki, z drugiej jednak strony 
w Habsburgach widzieli swego największego wroga. Monluc 
zdobywał więc dla swej misji coraz więcej zwolenników, tym 
bardziej że projektował dla elektorów warunki zapewniające 
tolerancję religijną w Polsce i Francji.
Zawiązana, w styczniu 1573 roku, na sejmie warszawskim 
konfederacja gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój 
między różniącymi się wiarą, zapewniając szlachcie protes
tanckiej równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. 
Postanowienia konfederacji -  wraz z zatwierdzeniem uchwa
lonych podczas elekcji tzw. artykułów henrykowskich, gwa
rantujących przestrzeganie ustroju Rzeczypospolitej -  stanowiły 
„program wyborczy” Monluca. On też podsunął protestanckiej 
szlachcie małopolskiej pomysł postawienia elektorowi warun

ków dotyczących tolerancji religijnej w samej Francji. Dzięki 
propagandzie i zabiegom biskupa Walencji, w maju 1573 roku 
obwołano księcia Henryka królem Polski. Niemal w rocznicę 
nocy sw. Bartłomieja, 19 sierpnia 1573 r., 10 posłów polskich 
ze 150-osobowym oddziałem husarii wjeżdżało do Paryża, 
by przyjąć zaprzysiężenie od przyszłego króla. Król francuski 
Karol IX musiał formalnie przystać na wysuwane przez Po
laków postulaty -  równouprawnienie obu wyznań i zrealizo
wanie dawniej wydanych dekretów w stosunku do hugenotów. 
Wobec zdecydowanej postawy posłów polskich nowy król 
Polski musiał złożyć przysięgę na wszystkie warunki posta
wione przez Polaków. Padły podobno wtedy z ust Jana Zbo
rowskiego słowa: „Si non jurabis, non regnabis” (Jeśli nie 
przysięgniesz, nie będziesz panował). Być może te doświadcze
nia ułatwiły Henrykowi, jako późniejszemu królowi Francji, 
porozumienie z Henrykiem Nawarskim w celu opanowania 
sytuacji w rozdartym wojnami kraju.
Te post ulata polonica -  interwencja polska w wewnętrzne 
sprawy francuskie -  spowodowały zawieszenie wojny domowej 
we Francji, wojska królewskie odstąpiły od oblężenia miast 
hugenockich, hugenoci uzyskali też swobodę uprawiania 
prywatnego kultu religijnego. Polscy innowiercy okazali się 
na tyle silni, by zmusić Karola IX do tolerancji wobec 
ich francuskich współwyznawców. Noc św. Bartłomieja spowo
dowała pośrednio wypracowanie jednego z pierwszych w XVI- 
wiecznej Europie aktu szerokiej tolerancji religijnej.

Książki nadesłane 
w roku 1972 
przez
Instytut Wydawniczy Pax

R. L. B ru ckberger: Dzieje Jezusa 
Chrystusa, wyd. II, cena 70 zł. Tłum. 
Maria Ponińska.
Henri D an ie l-R o p s: Dzieje Chrystusa, 
wyd. V, t. 1-2, cena 60 zł. Tłum. Zofia 
Starowieyska-Morstinowa.
Jan D o b raczy ń sk i: W co wierzę, wyd. II, 
cena 15 zł.
Pierre E m m anuel: Twarz człowieka, 
wyd. I, cena 26 zł. Tłum. Krystyna Wró
blewska.
Paul G au th ie r: Cieśla z Nazaretu, wyd. I, 
cena 25 zł. Tłum. Maria Kłos-Gwizdalska. 
Francois H ou t art, Emile P in: Kościół 
w godzinie Ameryki Łacińskiej, wyd. I, 
cena 25 zł. Tłum. Gustaw Kania. 
Kazimierz K an ia : Aby człowiek żył, 
wyd. I, cena 15 zł.
Renć L au ren tin : Rozwój a zbawienie, 
wyd. I, cena 35 zł. Tłum. Zofia Włodkowa. 
Jean Levie: Ludzkie dzieje słowa Bożego, 
wyd. I, cena 32 zł. Tłum. Wanda Kowalska 
John L. M cK enzie: Kościół Rzymsko- 
Katolicki, wyd. I, cena 40 zł. Tłum. Ta
deusz Szafrański.
M. M. Van der M eersch: Mała święta 
Teresa, wyd. III, cena 25 zł. Tłum. Krys
tyna Byczewska.
Peter S ch o o n e n b e rg : Boży świat 
w stwarzaniu, wyd. I, cena 25 zł. Tłum. 
Henryk Bednarek.
Francois V ariIIon : Zarys doktryny ka
tolickiej, wyd. I, cena 65 zł. Tłum. Ewa 
Krasnowolska.

Drodzy Czytelnicy! 

Bóg jest miłością. Łatwo się to mówi.
Ale co to znaczy dla Ciebie? Czy przyjęcie 
Jezusa ma dla Ciebie jakieś pozatradycyjne 
znaczenie? Czy w Niemowlęciu Betlejemskim 
możesz oglądać ucieleśnienie Bożej miłości 
do ludzi? Do ludzi, to znaczy do kogo? 
Do Ciebie, do mnie, do każdego, kto zechce 
otworzyć swoją „gospodę” i przyjąć bezradne 
Niemowlę.

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jedynego dał, aby nikt, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, radosnych 
Świąt Narodzenia Pańskiego i pomyślnego 
1973 roku. Możemy się naprawdę cieszyć, 
bo Bóg jest miłością I

R E D A K C J A
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Ankieta o małżeństwach mieszanych
O m ów ienie

Dokładni Czytelnicy zapewne zwrócili uwagę, że mimo upływu 
wielu miesięcy od ogłoszenia ankiety o małżeństwach miesza
nych (Jednota 11/71) i wbrew zapowiedziom redakcji, nie uka
zało się dotąd ani omówienie wyników ankiety, ani teksty bar
dziej interesujących wypowiedzi. Po roku zdecydowaliśmy się 
przerwać milczenie i pewne fakty ujawnić, tym więcej że nie 
przewidujemy już napływu dalszych wypowiedzi.
Ogłaszając ponad rok temu ankietę byliśmy prawie pewni szero
kiego oddźwięku. Wskazywały na to rozliczne przesłanki, zwłasz
cza reakcja środowisk ewangelickich na ,,Wskazania Episkopatu 
Polski w sprawie realizacji Motu Proprio Pawła VI -  Matri- 
monia Mixta” , a także praktyka dnia codziennego Kościoła 
ewangelickiego, tzn. coraz częstsze przypadki zawierania mał
żeństw mieszanych.
Niestety, nasze przewidywania zawiodły. Otrzymaliśmy zale
dwie kilka (osiem) ankiet, wśród których trzy noszą dopisek: 
,,nie do publikacji” .
Z  tak niewielkiego zainteresowania ankietą można wysnuć 
kilka wniosków

W N IO SEK PIERW SZY

W małżeństwach mieszanych dzieje się bardzo dobrze. Nie wy
stępują konflikty wyznaniowe, małżonkowie harmonijnie ustalili 
sprawy wychowania chrześcijańskiego dzieci, żadna ze stron 
nie odczuwa już bolesnego rozdarcia lub zgrzytów spowodowa
nych różnicami stanowisk i przekonań. Prawdopodobnie udało 
się im stworzyć model rodziny prawdziwie chrześcijańskiej, 
ponadkonfesyjnej, ekumenicznej. Tylko... dlaczego do nas o tym 
nie napisali?
Przecież ogłaszając ankietę redakcja sformułowała ją tak, aby 
ujawnić się mogły również wartości pozytywne (pkt 6) mał
żeństwa mieszanego. Naszym celem było bowiem „poznać rze
czywistość, co nie jest bez znaczenia zarówno dla rozwoju eku
menizmu, jak i dla rozmów na te tematy, które zapewne rozwiną 
się między przedstawicielami różnych wyznań” . Sądziliśmy 
ponadto, i taki był cel najważniejszy, że „odpowiedzi na ankietę 
dadzą wielu ludziom materiał do przemyślenia. Może ktoś zaw
czasu się zastanowi, a może znajdzie odpowiedź na dręczące go 
pytania lub wyjście z konfliktu” .
Jest jednak rzeczą wielce nieprawdopodobną, aby małżeństwa 
prawdziwie wierzące, którym udało się stworzyć rodzinę eku
meniczną, tolerancyjną (w dobrym rozumieniu tego słowa), 
szanującą stanowiska obu partnerów, wychowującą dzieci po 
chrześcijańsku, w ścisłej więzi z Kościołem Chrystusowym 
-  nie zechciały się podzielić tymi pozytywnymi osiągnięciami 
z innymi ludźmi przeżywającymi problemy i kłopoty. Z  tego 
względu nasz pierwszy wniosek musimy odrzucić jako niepraw
dopodobny.

W NIO SEK DRUGI

W małżeństwach mieszanych dzieje się źle. Tak źle, że ludzie 
nie chcą o tym pisać, nie chcą o tym mówić, aby nie rozdrapywać 
ran, nie wywoływać dalszych konfliktów i scysji rodzinnych. 
Wiadomo, że nikt nie lubi obnosić się ze swymi niepowodzeniami. 
Urazy i sprawy przykre najczęściej chowa się głęboko w sobie, 
nie pierze się domowych brudów publicznie. To jest prawda

potwierdzona socjologicznie. Druga jednak prawda jest taka, 
że człowiek, który sam przegrał, doznał zawodu lub niepowo
dzenia i zna tego przyczyny, pragnie uchronić swoich najbliż
szych przed popełnieniem podobnego błędu. I ta miłość do naj
bliższych powoduje, że człowiek odsłania dotąd ukrywane 
fakty, że służy radą i własnym doświadczeniem. Tym bardziej 
więc osoba wierząca, dla której nieudane małżeństwo jest cięż
kim przeżyciem zakłócającym spokój wewnętrzny, czynnikiem 
odsuwającym ją od pojednania z Bogiem, będzie chciała chronić 
innych przed popadnięciem w podobne konflikty. Nasi czytelnicy 
nie zareagowali, a więc i drugi wniosek możemy odrzucić jako 
mało prawdopodobny.

W N IO SEK T R Z E C I

W mieszanych małżeństwach dzieje się najgorzej jak tylko dziać 
się może. Gorzej niż w pozornie najbardziej pesymistycznych 
(wniosek drugi) przewidywaniach. Z  małżeństw mieszanych 
wieje obojętnością, pustką i brakiem zaangażowania. Nie jest 
tam ani zimno, ani gorąco, tylko po prostu letnio. Problem 
poruszony w naszej ankiecie nie jest (dla większości) problemem, 
bo nigdy nie został postawiony. Konfliktów nie ma nie dlatego, 
że oboje małżonkowie już je wspólnie przezwyciężyli, lecz 
dlatego, że konflikt nigdy nie zaistniał. Zapewne w większości 
przypadków sprawy wiary i wyznania załatwiane są w formie 
kulturalnej, grzecznej, małżonkowie są względem siebie „to
lerancyjni” , co nie tyle jest skutkiem prawdziwie i dobrze 
pojętej tolerancji religijnej i dorosłości chrześcijańskiego mał
żeństwa, ile pokrywką osłaniającą brak zaangażowania i letniość 
wiary. Jeśli bowiem w jakiejkolwiek sytuacji życiowej spotykają 
się ludzie gorący, którym na czymś zależy, którzy w imię swoich 
ideałów nie mogą przyjąć postawy obojętnej, tam niejedno
krotnie wybuchają i muszą wybuchać starcia. W  którymś miejscu 
kończy się zdawkowa uprzejmość, a do głosu dochodzi auten
tyczny człowiek, który walczy o to, co uważa w życiu za naj
ważniejsze.
Nasz materiał ankietowy jest zbyt ubogi, aby można z niego 
wyciągnąć konkretne wnioski, poparte statystyką. Jednakże 
otrzymane odpowiedzi (z 3 wyjątkami) w jakimś stopniu po
twierdzają to, co dotąd napisano. Zacytujemy najwymowniejszą 
wypowiedź jednej z respondentek, młodej ewangeliczki, poślu
bionej rzymskiemu katolikowi, pochodzącemu (według słów 
Czytelniczki) z rodziny o „fanatycznym zacięciu” .
„My oboje nie chodzimy do żadnego kościoła (ani razem, ani 
oddzielnie), tak samo jak nie modlimy się i nie czytamy Pisma św. 
Nie rozmawiamy także na tematy związane ze sprawami Koś
cioła (...) Moja rodzina chciała uchodzić za gorliwych ewange
lików. Aby to wykazać, chodziła do kościoła najczęściej ok. 
4 razy do roku (no i oczywiście z okazji chrztu, konfirmacji itd.). 
Konfirmowana byłam mając lat 14. Byłam wtedy stanowczo 
za młoda, aby zdawać sobie w pełni sprawę z tej decyzji. Rodzice 
wytłumaczyli mi to w ten sposób: »... musisz iść do konfirmacji, 
abyśmy mieli spokój i żeby sąsiedzi nie pomyśleli sobie, że jes
teśmy ateistami«. (...) Wszystkie moje dzieci są ochrzczone 
w wyznaniu katolickim, ale niestety -  nie jesteśmy w stanie dać 
im wychowania chrześcijańskiego (mój mąż nie chodzi do koś
cioła, aby nie sp ra w ia ć  mi p rzy k ro ś c i (podkr. red.). Tego, 
że moje dzieci są wychowywane tak, a nie inaczej, niekiedy
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troszkę żałuję, ale obawiam się, że nie byłabym w stanie prze
kazać im wiary moich przodków, bo tego daru sama nie po
siadam (...) Byłabym niezmiernie wdzięczna tym, którzy przed 
zaręczynami by mnie przestrzegli przed małżeństwem m iesza
nym (podk. red.)".
Jest to tekst najbardziej ostry, najwymowniejszy, ale jakże 
charakterystyczny. Ponieważ nasza Respondentka życzy nam 
wyciągnięcia odpowiednich wniosków z jej ankiety, sądzimy, 
że nie poczuje się dotknięta tym, co niżej przeczyta. Aby „kul
turalnie” załatwić sprawę różnicy wyznań i poglądów, aby nie 
robić przykrości żonie-,.ewangeliczce” , małżonek-,, katolik”
rezygnuje w ogóle z chodzenia do kościoła, z uczestniczenia 
w życiu swojej społeczności. A ona, ewangeliczka wychowana 
w tradycyjnym chrześcijaństwie na pokaz, przyjmuje to za dobrą 
monetę, nie próbuje nawet podjąć starań, aby ustalić jakąś, 
wspólną im obojgu, ch rze ś c ija ń sk ą  platformę życia, nie pró
buje ani z nim się modlić (w domu, w jego lub jej kościele), 
nie robi nic, bo winę widzi w tym, że małżeństwo jej jest „mie
szane” . Bez żadnych skrupułów odciąga swego męża od Kościoła, 
chyba w tym przekonaniu, że lepiej, aby do kościoła żadne 
z nich nie chodziło, niż żeby on miał być w społeczności kato
lickiej. Przeklęta tradycja zasłania im Boga i zabija wiarę.
Oto fragment innej ankiety. Respondent, podający się za ewan
gelika, pisze: „Do kościoła z rodziców nikt nie chodził -  nie ma 
o b o w iązku  (podkr. red.). Pismo św. jest w domu, dla mnie 
jest to książka historyczna, czcigodna. Jest niezrozumiała. Żona 
jest praktykującą katoliczką, ale bardzo rozumna. Do konfliktów 
wyznaniowych nie dochodzi. Prasę czytam naszą i jej. Coraz 
więcej przekonuję się, że nie oni odeszli od nas, ale myśmy 
odłączyli się od nich (...) Stale powstają nowe „kościoły” , a wszy
scy czytamy to samo Pismo św. Coś jest niedobrze w chrześci
jaństwie (...) Przezwyciężenie: myślę, że kiedyś chyba będę 
katolikiem (...) W obecnym stanie duchowym nie mogę „wierzyć”

w żaden kościół! Chociaż przekonuję się za kościołem katolic
kim. Za przejściem do kościoła katolickiego nie mogę się jeszcze 
na razie stanowczo opowiedzieć” .

Zaiste, coś jest niedobrze w chrześcijaństwie, a będzie jeszcze 
gorzej, jeśli dla ludzi Pismo św., które „wszyscy to samo czytamy” , 
stanie się -  jak dla naszego Respondenta -  „księgą historyczną, 
czcigodną i niezrozumiałą”, a ewangelicy z dumą będą podkreś
lać, że do kościoła nie chodzą, bo „nie ma obowiązku” , i zaczną 
„wierzyć” w Kościół i tradycję, a nie w Boga.

Być może niektórzy Czytelnicy poczują się do żywego dotknięci 
tym pesymistycznym podsumowaniem. Jakże byśmy chcieli, 
aby rzeczywiście kogoś ono dotknęło. Byłby to niewątpliwy 
dowód, że nasz ostatni wniosek jest chociaż w części niepraw
dziwy i nic nie sprawiłoby nam takiej przyjemności, jak publiczne 
odszczekanie tego, co wyżej napisano.

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim Państwu, 
od których otrzymaliśmy odpowiedzi ankietowe, i powiedzieć, 
że dały nam one wiele do myślenia, potwierdziły pewne przy
puszczenia, ale też rzuciły nowe i inne światło na niektóre sprawy. 
Niestety, materiał dostarczony przez Państwa jest zbyt mały, 
abyśmy mogli zeń wyciągnąć wnioski uogólniające na temat np. 
stosunku kleru katolickiego do małżeństw mieszanych, zobo
wiązań do katolickiego wychowania dzieci itp. Jesteśmy szcze
gólnie wdzięczni zwłaszcza tym kilku osobom, które nadesłały 
bardzo osobiste i szczere wypowiedzi -  analizy ich nieudanego 
lub udanego małżeństwa mieszanego, wypowiedzi, do których 
skłoniło ich pragnienie uchronienia innych, młodszych ludzi, 
przed popełnieniem błędów oraz -  z drugiej strony -  chęć 
wskazania drogi wyjścia z impasu, przełamania barier konfesyj
nych i odnalezienia tego, co wspólne: Jezusa wskazującego 
drogę, jaką ma iść chrześcijańska rodzina.

Barbara Stahl

PAWEŁ KUCIŃSKI

Katedra 

w Coventry 

pomnik

chrześcijaństwa 

naszych czasów

Wyjeżdżając z londyńskiego dworca 
Euston w kierunku północno-zachodnim, 
na Birmingham, po godzinie i piętnastu 
minutach podróży, pokonując odległość 
150 km zatrzymujemy się w Coventry, 
200-tysięcznym mieście, leżącym w sa
mym sercu Anglii i będącym ważnym 
ośrodkiem przemysłu samochodowego. 
Nazwa miasta wywodzi się prawdopo
dobnie od znanego jeszcze w czasach 
saksońskich dużego drzewa -  CafcCs 
Tree.

Chlubą Coventry i jego główną turys
tyczną atrakcją jest katedra św. Michała, 
konsekrowana w 1962 r. jako trzecia 
w dziejach miasta. Jej nowoczesna forma, 
w której wykorzystano najlepsze osiąg
nięcia sztuki współczesnej, uczyniła zeń 
jedno z najwspanialszych miejsc sakral
nych w świecie. Położona w samym 
centrum, tuż obok ruin dawnej, średnio
wiecznej, zniszczonej podczas ostatniej 
wojny katedry, jest ośrodkiem bardzo 
ożywionej i urozmaiconej działalności, 
ośrodkiem duchowego i kulturalnego 
życia miasta i okolic.

Pierwszą katedrą w dziejach miasta był 
kościół zakonu benedyktynów, pod we
zwaniem Najświętszej Marii Panny. Wów

czas to kościół św. Michała był kościołem 
parafialnym i pozostał nim aż do 1918 r.

W miarę jak Coventry bogaciło się, 
wzbogacały się też jego kościoły. W XIV 
i XV w. miasto stało się ważnym ośrod
kiem przemysłu lekkiego. Kupiectwo przy
czyniło się znacznie do rozbudowy i upięk
szania świątyń. Zwłaszcza wiele zyskał 
ówczesny kościół św. Michała, jako 
opiekun Gildy Kupieckiej. W efekcie 
rozbudowy osiągnął on długość prawie 
100 metrów i ponad 100-metrową wieżę, 
stając się największym kościołem w Coven
try. Nigdy jednak nie mógł się równać 
ze wspaniałością dawnego, zniszczonego 
po 1538 r., kościoła zakonu benedykty
nów. Wraz ze zorganizowaniem w 1918 
roku nowej diecezji Coventry, kościół 
św. Michała został zamieniony w katedrę, 
drugą w dziejach miasta.

Nie było jej jednak sądzone długo cieszyć 
się tą godnością. Kiedy bowiem bom
bowce Luftwaffe wystartowały w piątek 
14 XI 1940 r. z wybrzeży Francji, los 
miasta i jego katedry był przesądzony. 
Na krótko przed godziną 20 pierwsze 
bomby zapalające spadły na katedrę. 
Jak pisał ówczesny zwierzchnik Kościoła, 
Provost R. T. Howard, „wkrótce całe
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wnętrze świątyni zamieniło się w syczące 
morze płomieni”. Płonęło też miasto. 
Był to jakby symbol tej prawdy, że kiedy 
cierpi człowiek, Bóg cierpi wraz z nim. 
Wciąż jednak trwała dostojna wieża, 
symbolizując swą strzelistą iglicą nie
przemijający Boży majestat. Rankiem 
następnego dnia, tj. 15X1, dzieło znisz
czenia ukazało się w całej pełni. Zniknął 
dach, katedra leżała pod odkrytym nie
bem. Niedościgłe filary, arkady, ozdoby, 
stalle tworzyły tylko bezładny stos dy
miących zgliszcz. Kiedy w dwa dni później 
przybył do Coventry król Jerzy VI, aby 
wyrazić swe współczucie dla miasta, 
padła przysięga: „Katedra powstanie znów, 
jeszcze wspanialsza niż przedtem”.
Po wojnie przystąpiono do wcielenia 
przysięgi w życie. Starły się wówczas 
dwie koncepcje odbudowy: według jednej 
należało przywrócić zniszczonej katedrze 
jej wygląd sprzed roku 1940, natomiast 
zwolennicy drugiej opowiadali się za 
zbudowaniem zupełnie nowego kościoła 
przy zachowaniu i zakonserwowaniu ruin 
starej katedry. Ta właśnie koncepcja 
zwyciężyła. Budowa w Cover try stała 
się nie tylko sprawą mieszkańców miasta 
i Anglii, ale -  dzięki tzw. Akcji pojedna
nia -  sprawą chrześcijan na całym świecie, 
zwłaszcza w NRF, gdzie pod nazwą 
Aktion Versöhnung tworzyły się grupy 
młodzieży chrześcijańskiej, które praco
wały na terenie budowy. Z obu państw 
niemieckich napływały dary pieniężne. 
Pojednanie ludzi i narodów w imię Jezusa 
Chrystusa narodziło się jako akcja właśnie 
w Coventry, u ruin starej katedry. Sym
bolem akcji stał się krzyż z trzech gwoździ, 
Cross o f  Nails. Myśl taka nasunęła się, 
kiedy wśród zgliszcz znaleziono wiele 
różnej długości, ręcznie kutych w XII w. 
gwoździ, użytych do konstrukcji stropu. 
Wkrótce Cross o f Nails stał się nie tylko 
symbolem Akcji pojednania, ale i całej 
katedry w Coventry. W 33 miejscach 
na kuli ziemskiej zorganizowano ośrodki 
Cross o f Nails, których zadaniem jest pro
wadzenie chrześcijańskiej misji pojednania, 
zrozumienia i przyjaźni narodów. Ośrodki 
takie istnieją m. in. w Berlinie, Oslo, 
Dreźnie, Wołgogradzie i Montrealu. 
Innym symbolem, ściśle związanym z tym 
miejscem, jest słynny Charred Cross czyli 
Zwęglony Krzyż. Tworzą go duże, zwią
zane drutem, zwęglone belki ze stropu 
spalonej katedry. Stoi na ołtarzu we 
wschodniej części ruin. Na murze za 
krzyżem widnieje prosty napis: „Father 
Forgive” (Ojcze, przebacz). Po lewej stro
nie wyryto słynną litanię pojednania, 
czytaną tu w każdy piątek.
Budowa katedry trwała 8 lat i zakończyła 
się 25 V 1962 r. (w obecności królowej 
Elżbiety II, Lorda Snowdona, arcybiskupa 
Canterbury i wielu innych osobistości 
z Anglii i z zagranicy, z udziałem około 
3 000 wiernych) podniosłą uroczystością

konsekracji kościoła na katedrę św. Mi
chała.
Chcąc w pewnym sensie zadowolić zwo
lenników restauracji zburzonej katedry, 
budowniczowie nowej umieścili ją w bez
pośrednim sąsiedztwie ruin. Łącznikiem 
jest specjalnie zaprojektowany pasaż. 
Dach pasażu tworzy jedną całość z płas
kim dachem katedry, symbolizując w ten 
sposób łączność między obydwiema świą
tyniami. Przedsionek prowadzi do wnę
trza katedry, która rozciąga się nie, jak 
to jest tradycyjnie przyjęte, ze wschodu 
na zachód, ale z północy na południe. 
Jej jasne, przestronne i niezwykle lekkie 
wnętrze, a więc różne od tradycyjnych 
wnętrz katedr XIII i XV-wiecznych, 
ograniczone jest od południa, czyli od 
strony drzwi wejściowych, olbrzymim 
tzw. oknem zachodnim. Termin „za
chodni” użyty tu jest oczywiście nie 
w sensie dosłownym. Okno zachodnie to 
rozciągający się na całą szerokość i wy
sokość katedry ekran szklany, na którym 
John Hutton wyrył 92 postaci apostołów, 
świętych i aniołów. Stanowiąc jedną 
ze ścian świątyni, umożliwia oglądanie 
z jej wnętrza ruin starej, średniowiecznej 
katedry.
W kierunku ołtarza głównego, wzdłuż 
obu ścian bocznych (wschodniej i zachod
niej) rozciągają się piękne okna nawowe, 
będące oryginalnymi, nowoczesnymi wit
rażami. Jest ich razem 10, po 5 z każdej 
strony. Symbolizować mają prawdę o Bogu 
i człowieku i relacje między nimi zacho
dzące. Fakt, że okna te widoczne są 
w pełni dopiero od strony ołtarza głów
nego, sugeruje, że tylko pełne i świadome 
członkostwo w Kościele pozwala na 
pełne uświadomienie sobie i zrozumienie 
prawd przez te okna symbolizowanych. 
Po prawej stronie kościoła, czyli po stro
nie wschodniej, znajduje się wspaniały 
witraż, zwany oknem baptysterium, który 
symbolizuje stałą interwencję Ducha Świę
tego w życie człowieka. U podnóża okna 
mieści się chrzcielnica z dużego głazu 
przywiezionego z Doliny Błogosławieństw, 
w pobliżu Betlejemu. Poza wydrążonym 
w nim niewielkim wgłębieniem pozosta
wiono go w stanie pierwotnym. Na wprost 
okna baptysterium, w ścianie zachodniej 
znajduje się wejście do pięknej Kaplicy 
Jedności. Na progu wyryty jest napis: 
„Aby wszyscy byli jedno”, Wnętrze ma 
kształt dwunastościanu. Będąc szczęśli
wym połączeniem prostoty i bogactwa, 
stanowi miejsce, gdzie zbierać się mogą 
dla wspólnej modlitwy przedstawiciele 
różnych wyznań.
Ołtarz główny katedry ma formę prostego 
stołu i wykonany jest z betonu. Z tą pros
totą kontrastuje, stanowiący tło ołtarza, 
wspaniały gobelin, zwany Chrystus w chwa
le. Gobelin ten, największy na świecie 
(wysokość -  20 m, szerokość 12 m, waga -  
1 t) zaprojektowany został przez Grahama

Sutherlanda, a utkał go ręcznie Pinton 
Freres we Francji, co zajęło mu ponad 
30 000 godzin pracy. Pomysł dla swego dzie
ła zaczerpnął Sutherland z Księgi Objawie
nia. Wokół centralnej postaci Chrystusa u- 
mieścił on cztery symbole świata (por. Obj. 
4:6-8): człowieka, jako najwyższą z istot 
żywych, orła -  najwspanialszego z pta
ków, pracującego wołu -  najsilniejszego 
ze zwierząt i lwa -  króla świata zwierzę
cego. Wszystkie te stworzenia czynią 
tylko jedno: oddają cześć Bogu. Są straż
nikami Tronu Bożego. Skrzydła u ramion 
wyrażają siłę do realizacji nakazów Stwór
cy. Przez nich cała natura wielbi Boga. 
Gobelin przedstawia również maleńką 
sylwetkę człowieka, stojącego między 
stopami Chrystusa, oraz scenę ukrzyżo
wania. Całość wyraża nowoczesnymi środ
kami artystycznymi wizję Chrystusa 
w Chwale, jakiej doświadczył święty Jan 
na wyspie Patmos, pod koniec pierw
szego stulecia. Wielbienie Boga to naj
wyższa forma działalności, w której 
człowiek i całe stworzenie mogą być 
zaangażowane. Taka jest ostateczna wy
mowa gobelinu.

Niedaleko ołtarza głównego mieści się 
prawdziwa perła katedry -  Kaplica Chrys
tusa w Getsemane. Ograniczona jest 
ona pięknym, żeliwnym ekranem w kształ
cie korony cierniowej. Wewnątrz znaj
duje się prosty ołtarz, a jego tłem jest 
wspaniała mozaika wyobrażająca klęczą
cego anioła z kielichem w dłoniach. 
Z prawej strony widać błękitną mozaikę 
przedstawiającą trzech śpiących uczniów. 
Kiedy patrzy się w kierunku mozaiki, 
powstaje piękna, olśniewająca blaskiem 
kompozycja. Kaplica Chrystusa w Get
semane jest miejscem indywidualnej mo
dlitwy.
Na prawo od niej mieści się Kaplica 
Chrystusa Sługi, popularnie zwana ka
plicą przemysłu (Chapel of Industry). 
Ma ona kształt rotundy o przezroczystych 
oknach, pozwalających ze środka oglądać 
budynki zakładów przemysłowych miasta. 
Kaplica połączona jest z głównym ma
sywem katedry dłuższym pasażem, tak 
że z zewnątrz wygląda, jakby stanowiła 
oddzielną budowlę. W centrum mieści się 
ołtarz dębowy, inkrustowany bukszpa
nem. Wokół ołtarza wyryto złocony na
pis: „I am among you as one that serves” 
(Jestem wśród was jako ten, który służy). 
Nad ołtarzem wisi krzyż wynurzający się 
ze stylizowanej korony cierniowej. Ka
plica jest przeznaczona dla księży pro
wadzących pracę misyjną i społeczną 
wśród robotników i pracowników wiel
kich zakładów przemysłowych Coventry. 
Na zewnątrz katedry, po jej wschodniej 
stronie, widać wspaniałą monumentalną 
rzeźbę z brązu, dłuta Sir Jakuba Epsteina. 
Przedstawia ona patrona świątyni, św. 
Michała, pokonującego diabła. Swą 
wymową porywa wyobraźnię i każe za
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stanowić się nad sensem walki dobra ze 
złem.
Sir Basil Spence, główny projektant ka
tedry, stworzył ogólne ukształtowanie 
wnętrza kościoła zbliżone do tego, jakie 
obowiązywało w angielskich katedrach 
gotyckich, a mianowicie wyposażył je 
w długą perspektywę. Zaprojektował też

efektowne stalle, przypominające swym 
wyglądem wysmukłe choinki, oraz tron 
biskupi. Prawdziwą ozdobą i dumą 
katedry są wspaniałe organy -  dar Kanady. 
Jest to jeden z największych tego typu 
instrumentów na świecie. Płaski dach 
katedry jest zwieńczony umieszczonym na 
stalowej wieży krzyżem, wkomponowanym

w charakterstyczną, stylizowaną postać 
feniksa.
Tak więc, nowa katedra w Coventry, 
zbudowana z wielkim pietyzmem, przy 
szerokim udziale chrześcijan z całego 
świata, wyraża rzeczywiście sobą i miesz
czącymi się w niej dziełami sztuki chwałę 
Bożą.

DLA N IETEO LOGÓW

Predestynacja (IV)
Prolog Ewangelii św. Jana rzuca światło na omawiane przez nas zagadnienie 
predestynacji. Trzy stwierdzenia pierwszego zdania prologu ukazują preegzy- 
stencję Słowa, od którego wszystko pochodzi, nierozerwalną jedność i iden
tyczność Słowa z Bogiem. Słowem tym jest Chrystus, człowiek wybrany 
i wybierający, a jednocześnie odrzucony na krzyżu. W odrzuconym na krzyżu 
Synu, identycznym z Ojcem, ujawnia się tajemnica Boża -  Bóg jest miłością

Warto zastanowić się nad jedną 
z najgłębszych tajemnic chrześci
jańskiej wiary, jaką jest odwieczne 
wybranie Jezusa i w Jezusie tych, 
którzy weń wierzą. Dobrze się 
składa, że te rozważania przypa
dają akurat na okres adwentu 
i świąt Narodzenia Pańskiego, bo 
być może, nasza refleksja ułatwi 
nam objęcie nowym spojrzeniem 
sensu adwentu, a zwłaszcza sensu 
wydarzenia betlejemskiego.
Chcąc zająć się odwiecznym istnie
niem i odwiecznym przeznacze
niem Jezusa, tego człowieka, któ
rym Bóg się stał, i tych, którzy są 
w Niego wszczepieni przez wiarę, 
chcąc ujrzeć jak wygląda wzajemna 
zależność nauki o wybraniu i nauki
0 Chrystusie, czyli predestynacji
1 chrystologii, posłużmy się sław
nym prologiem Ewangelii św. 
Jana. Pierwsze zdanie prologu za
wiera trzy stwierdzenia: N a po
czą tk u  było  Słow o. Słowo 
było  u B oga. Bogiem  było  
Słowo.
Omówimy teraz każde z tych trzech 
stwierdzeń.

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

Wszelka egzystencja pochodzi od 
tego Słowa. Nie czytamy tu, że 
Słowo było na początku Boga, bo 
Bóg nie ma początku. Czytamy 
natomiast zaraz dalej, że wszystko 
przez Nie powstało, a bez Niego 
nic nie powstało, co powstało (Jan 
1:3). Podobne stwierdzenie znaj
dujemy w Liście do Kolosan: 
w nim zostało stworzone wszystko 
(1:16-17). Skoro Słowo jest abso

lutnym początkiem, skoro przed 
Nim nic nie istniało, możemy po
wiedzieć, że wszelka decyzja, wszel
ki wybór, wszelka inicjatywa jest 
z Nim związana. W odniesieniu do 
pojęcia predestynacji powiemy, że 
wszelkie przeznaczenie ma swoje 
źródło w Słowie.
SŁOWO BYŁO U BOGA

Drugie stwierdzenie wyjaśnia, dla
czego Słowo jest początkiem wszyst
kiego. Słowo współistnieje z Bo
giem odwiecznie i dlatego wszystko, 
co zostało stworzone, pochodzi od 
tego współistniejącego z Bogiem 
Słowa, los wszelkiego stworzenia 
w Nim został predestynowany. 
Z tego drugiego stwierdzenia wy
nika jeszcze coś, czego absolutnie 
pomijać nie wolno, gdy się chce 
myśleć o predestynacji: Bóg nie 
ma żadnych myśli, ani nie podej
muje żadnych decyzji, których by 
nie podzielał ze Słowem; Bóg i Sło
wo stanowią bowiem niepodzielną 
jedność. Paradoks tkwiący w tej 
myśli pogłębia się w stwierdzeniu 
trzecim.
BOGIEM BYŁO SŁOWO

Paradoksalne jest zestawienie dru
giego i trzeciego stwierdzenia. 
W poprzedzającym zdaniu mamy 
coś w rodzaju dwoistości: Słowo 
było u Boga, a w następnym -  
całkowitą identyfikację: Słowo było 
Bogiem. Niekiedy zdarza się, że 
dla uniknięcia tego paradoksu, zda
nie to bywa formułowane: Słowo 
było „boskie”. Ani w samym pro
logu, ani w całej Biblii nic jednak

nie wskazuje, żeby można było 
tak osłabić sens zdania Słowo było 
Bogiem. Tę właśnie tajemniczą 
obecność Słowa w Bogu i Boga 
w Słowie wyraża wyznawany przez 
Kościół dogmat trynitarny.
Kim jest to odwieczne Słowo, 
w nierozerwalną jedność związane 
z Bogiem, Słowo, w którym -  
i przez które -  wszystko stworzone 
zostało, które jest absolutnym po
czątkiem wszystkiego? Zarówno 
omawiany tu prolog, jak pierwsze 
rozdziały listów do Kolosan i do 
Hebrajczyków nie pozostawiają 
żadnej wątpliwości, że chodzi o Je
zusa z Nazaretu. Słowo stało się 
ciałem. W innym miejscu Jan na
pisze o Nim, że tego właśnie ucie
leśnionego Słowa uczniowie słu
chali, widzieli, rękami dotykali 
(I Jan 1:1-4).
Ten Człowiek, który był całkowicie 
doczesny, którego doczesności nie 
ukrywał żaden ze świadków, któ
rego własny los możemy umieścić 
w łańcuchu ludzkich losów, któ
rego życie trwało trzydzieści trzy 
lata, ten właśnie człowiek jest od
wiecznym początkiem wszelkiego 
istnienia, w Nim skupia się prze
znaczenie wszystkiego. O Nim wła
śnie napisze Paweł: wszystko dla 
Niego i przez Niego zostało stwo
rzone. On też jest przed wszystkimi 
rzeczami i wszystko na Nim jest 
ugruntowane, On także jest głową 
ciała, Kościoła (Kol. 1:16-18).
Z omawianego przez nas prologu 
wynika jeszcze jeden bardzo ważny 
wniosek. Jezus został tu ukazany 
i jako wybrany Boży, i jako Ten, 
który wybiera. Nie tylko dlatego, 
że od początku trwa w nierozer
walnej jedności z Bogiem, lecz dla
tego, że ci, wobec których ma 
zrealizować swój wybór, są nazwani 
Jego własnością. Nic nie wskazuje 
na to, żeby określenie Jego wła
sność oznaczała całą ludzkość. 
Przeciwnie, chodzi tu o wybranych, 
o wyróżnionych spośród innych. 
Ewangelie i Listy ukazują nam 
Jezusa jako Tego, który wzywa, 
który wybiera najpierw dwunastu 
(Nie wyście mnie wybrali, ale ja
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was w ybrałem  -  Jan 15:16), na
stępnie wszystkich przez Niego lub 
w Jego imieniu powołanych (Dz. 
2:37-41, Rzym. 1:6, 10:13-17). 
Jeżeli przypomnimy sobie przypo
wieść o siewcy (Mk 4:3-20), to 
spostrzeżemy, że Słowo Jezusa do
konuje wyboru pozytywnego i ne
gatywnego. Następuje rozróżnienie 
między tymi, którzy słuchają i ro
zumieją, a tymi, którzy nie słuchają. 
Słowo Jego jest Słowem Bożym 
i jako takie nie wraca do Niego na 
próżno (Iz. 55:11), powoduje za
równo odrzucenie, jak i przyjęcie. 
Nie ma trzeciej możliwości. Kto 
odrzuca Słowo, tym samym jest 
odrzucony, kto je przyjmuje, jest 
przyjęty.
Musimy jednocześnie zdawać sobie 
sprawę z największego paradoksu 
predestynacji, że wybrany Boży, 
i ten, który wybiera, został nam 
jednocześnie ukazany jako niewy- 
brany, jako odrzucony. Syn umiło
wany został opuszczony. Wołają 
do Niego spod krzyża: niechże  
ra tu je  sam ego s ieb ie , je ż e l i  je s t  
C hrystusem  B o ży m , tym  w ybra
n ym  (Łuk. 23:35). On sam zaś 
dobrze wie, w jakim stanie się znaj
duje i rzuca straszliwy okrzyk: 
B o że  m ó j, B oże m ó j, czem u ś m nie  
opuścił?  (Mt. 27:46). Żadnego 
z tych słów nie można lekceważyć. 
Nic tu nie dzieje się na niby, wszyst
ko jest brutalną, twardą rzeczy
wistością. Jezus naprawdę był opu
szczony, naprawdę nie mógł z- 
stąpić z krzyża. Paweł dał właściwe

KS. JERZY STAHL

John Knox

w czterechsetnq

rocznicę śmierci

wyjaśnienie tego, co stało się na 
Golgocie, mówiąc, że według Słowa 
samego Boga, zawartego w Prawie, 
Jezus ukrzyżowany był przeklęty, 
s ta ł  się p rzek leń stw em  (Gal. 3:13). 
Bóg uczynił Go grzechem (I Kor. 
5:21), a przecież za p ła tą  za  grzech  
j e s t  śm ierć  (Rzym. 6:23). Można 
więc i trzeba to powiedzieć, że 
Jezus ukrzyżowany jest Jezusem 
odrzuconym. W tym momencie 
predestynacja ukazuje jedynie swoje 
negatywne oblicze. Z punktu wi
dzenia biblijnego podobnie osta
teczny werdykt zostanie wydany 
dopiero w dniu sądu ostatecznego, 
który zamknie dzieje ludzkości. 
Wtedy nastąpi ostateczny rozdział 
na zbawionych i potępionych. 
Obraz jednak nie byłby pełny, 
gdybyśmy pominęli pewne szcze
góły. Przede wszystkim nie możemy 
zapomnieć, że Jezus posłusznie 
przyjął, zgodził się na opuszczenie. 
A co dla Niego, Syna w stałej 
jedności z Ojcem, to posłuszeństwo 
znaczyło? Nie tylko w relacji z os
tatniego tygodnia, lecz w całej 
Ewangelii przebija, z jednej strony, 
lęk przed cierpieniem, a z drugiej -  
zgoda na przyjęcie tej konieczności. 
S yn  C z ło w ieczy  m usi w iele c ierp ieć  -  
mówi Jezus (Mk 8:31) a później: 
d u sza  m oja  je s t  za trw ożon a ... có ż  
p o w ie m ?, O jcze , w ybaw  m nie te ra z  
o d  te j g odzin y?  P rze c ie ż  d la tego  
p rzy sze d łem  na tę  godzin ę  (Jan 
12:27). O ddal ten kielich  ode m n ie;  
w sza k że  nie m o ja , lecz  T w oja wola  
niech się  stan ie (Łuk. 22:42).

Przede wszystkim jednak nie mo
żemy zapomnieć o tym, że w chwili, 
gdy przekleństwo oddziela Ojca 
od Syna, przepaść między nimi 
jest równie straszna dla Ojca, jak 
dla Syna. Tajemnica Boża zostaje 
odkryta. Bóg Ojciec i Bóg Syn -  
musimy tu użyć tych metaforycz
nych imion, które podaje Ewan
gelia -  sam Bóg ukazuje nam, kim 
jest. Jest On miłością. Nie zacho
wuje nic ze swego życia. Oddaje je 
całkowicie. Jak to zrozumieć?

Jeśli nie rozumiemy, z największą 
czcią pomyślmy o tym wydarzeniu, 
które Jezus tak przedstawił: ta k  
B óg um iłow ał św ia t, że  S yn a  sw ego  
jednorodzonego  da ł (Jan 3:16), a któ
re natchnęło Pawła do wyśpiewa
nia hymnu na cześć poniżonego 
i wywyższonego Chrystusa (Flp. 
2:5-11).

Obchody świąt Narodzenia Pań
skiego mają nam przypomnieć pod
stawową prawdę zbawienia -  Bóg 
tak umiłował świat, że dał swego 
jedynego Syna, aby nie zginął nikt, 
kto weń wierzy. Bóg, identyczny 
ze swym Synem, Jezusem z Naza
retu, narodzonym z niewiasty w Bet
lejem, związał się nierozerwalnie 
z człowiekiem. Wziął na siebie 
jego grzech i karę -  przekleństwo 
śmierci. Przez zmartwychwstanie 
zwyciężył śmierć, a owoc swego 
zwycięstwa -  życie wieczne -  ofiaro
wał tym, którzy w Niego uwierzyli, 
przyjęli Go i stali się dziećmi 
Bożymi.

W centrum Genewy, nieopodal katedry 
św. Piotra, znajduje się potężny pomnik 
Reformacji. Centralną część stumetrowej 
ściany stanowią sześciometrowej wyso
kości posągi czterech reformatorów: 
Kalwina, Farela, Bezy i Rnoxa, ludzi 
ucieleśniających dążenia Reformacji. Jak 
to się stało, że wśród trzech reformato
rów genewskich -  Francuzów -  znalazł 
się Szkot, John Knox? Odpowiedzią 
może być chyba opinia ambasadora kró
lowej Elżbiety angielskiej, Tomasza Ran- 
dolpha, wyryta na pomniku: „Jego 
potężny głos dźwięczy w naszych uszach 
silniej niż pięćset trąb...”.
John Knox, „Mojżesz Szkocji”, jak go 
nazywa wybitny historyk angielski Treve
lyan, urodził się około 1513 r. w Had
dington, w Szkocji. O jego młodości nie
wiele da się powiedzieć; wiadomo, że 
pochodził z ubogiej szlachty, po ukoń-
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czeniu kolegium w Glasgow został kazno
dzieją i pracował jako nauczyciel w do
mach szlacheckich. Dopiero po 1544 r. 
spotykamy Knoxa u boku wybitnego 
kaznodziei, Jerzego Wisharta, gorącego 
zwolennika Kalwina i jego idei. Szkocja 
była w tym czasie faktycznie podległa 
Francji, przeciwnicy Reformacji, z kar
dynałem Dawidem Beatonem, brali górę. 
W 1546 r. z jego rozkazu zostaje pojmany 
i spalony w Edynburgu Jerzy Wishart. 
Zgromadzeni w zamku św. Andrzeja 
protestanci obwołują Knoxa jego na
stępcą. Ten wzdraga się jednak przyjąć 
ofiarowywaną mu godność, zdając sobie 
sprawę z ogromu czekających go zadań. 
Ulega w końcu i staje się gorącym rzecz
nikiem odnowy reformacyjnej w swoim kra
ju. John Knox nie należał do pionierów 
głoszących nową naukę, ale silna wola, 
energia i zapał zapewniły mu przydomek 
„reformatora Szkocji”. Nadał on ru
chowi reformacyjnemu właściwy kierunek 
i czysto kalwińskie piętno. Odczuwając, 
że purytanizm odpowiada naturze Szko
tów, staje się Knox jego gorącym krze
wicielem.
W 1547 r., wraz z całą załogą edynbur- 
skiego zamku, dostał się Knox do fran
cuskiej niewoli. Dwuletnie przykucie do 
wioseł francuskiej galery umocniło go 
tylko w słuszności obranej drogi. Wyswo
bodzony z niewoli działa w Anglii, a po 
1553 r. realizuje swe marzenie -  udaje się 
do „fortecy Reformacji”, Genewy. „W ser
cu życzyłem sobie zawsze -  oświadcza -  
by podobało się Bogu zanieść mnie do 
tego miasta, gdzie się znajduje najlepsza 
od czasów apostołów chrześcijańska szko
ła na ziemi. Prawda, że i w innych miejs
cach Chrystusa głoszą, ale nigdzie nie 
spostrzegłem, by Reformacja przekształ
ciła moralne i religijne strony życia w ta
kim stopniu, jak w Genewie ”. Tutaj 
zostaje osobistym uczniem i przyjacie
lem Kalwina.
W Genewie, a następnie we Frankfurcie, 
sprawuje urząd kaznodziei przy wychodź
cach angielskich. W 1555 r. wraca do 
Szkocji. Ów „pierwszy kaznodzieja i fun
dator wiary” (jak go nazwie Carlyle) 
darem swej płomiennej wymowy znajduje 
Reformacji nowych zwolenników. Nie
zadowolony jednak ze zbyt wolnego po
stępu ruchu protestanckiego w ojczyźnie, 
ponownie jedzie do Genewy, gdzie przez 
trzy lata, w pobliżu katedry, głosi Słowo 
Boże jako pastor emigrantów angielskich 
i szkockich.
Pod przywództwem Johna Knoxa Anglicy 
stają się szczególnie aktywni w pracy 
edytorskiej. Tu powstaje przy dużym 
wkładzie reformatora angielski przekład 
Pisma św., znany jako „Biblia Genew
ska”. Była to pierwsza Biblia zawierająca 
na marginesach uwagi stanowiące pomoc 
dla czytającego. Zyskała uznanie jako 
lepsza od wcześniejszych angielskich prze

kładów. (Jako ciekawostkę odnotujemy 
fakt, że znana jest ona także jako „The 
Breeches Bible” -  Biblia „spodniowa”, 
gdyż przedstawiała Adama i Ewę ubra
nych w spodnie). W Genewie też ogłasza 
Knox jedną ze swych najpłomienniejszych 
prac -  „Pierwszy odgłos trąby przeciw 
potwornym rządom kobiecym” (1558), 
występując przeciw rządom regentki 
szkockiej, Marii de Guise, i Marii Tudor 
w Anglii. Nie przewidział jednak, że 
wkrótce sam będzie współpracował z inną 
kobietą -  królową angielską Elżbietą. 
Wypracowana i używana przez zbór 
Knoxa w Genewie liturgia, która była 
adaptacją kalwińskiej, stała się modelem 
służby kościelnej dla Kościoła Szkockiego 
i podstawą wszystkich liturgii prezbi- 
teriańskich do dnia dzisiejszego.
W czasie pobytu Johna Knoxa w Ge
newie sytuacja w Szkocji stawała się 
coraz bardziej napięta. Profrancuska po
lityka regentki Marii de Guise, sprawu
jącej rządy w imieniu nieletniej córki, 
Marii Stuart, spowodowała, że głównie 
protestanci stali się szermierzami niepod
ległości narodowej, podczas gdy stron
nictwo katolickie, jako narzędzie fran
cuskiej agresji -  utraciło popularność. 
Odłam szkockich arystokratów -  pro
testantów, w obronie swego wyznania, 
utworzył w 1557 r. „Kongregację Pana”, 
zaprzysięgając „popierać Słowo Boże, 
a tępić bałwochwalstwo rzymskie”. Zor
ganizowana jako zgromadzenie stanów, 
była kongregacja lepszym odzwierciedle
niem sił politycznych, niż szkocki par
lament.
Przygotowana i głoszona przez Knoxa 
demokratyczna rewolucja religijna roz
gorzała w 1559 r., połączona (jak po
przednio * w innych krajach Europy) 
z tumultami i niszczeniem obrazów. 
Ale w Szkocji „Kongregacja Pana” 
stanęła z bronią w ręku po stronie pow
stańców, a nie przeciw nim. W maju 
1559 r. przybył z Genewy Knox i swymi 
płomiennymi mowami zagrzewał pow
stańców do walki. Regentka musiała 
ustąpić ogłaszając wolność religijną. Ale 
jeszcze w tym samym roku wojska fran
cuskie pośpieszyły Marii de Guise na 
pomoc.
Panująca od 1558 r. w sąsiedniej Anglii

Elżbieta przywróciła Reformację w for
mie anglikańskiej. Parlament angielski 
uchwalił Akt Supremacji, który znosił 
władzę papieską, i Akt o Jednolitości, 
który ujednolicał formę nabożeństwa. 
Tym samym rok 1559, uznawany za 
narodziny nowożytnej Anglii, przyniósł 
szkockim prezbiterianom potężnego prote
stanckiego sprzymierzeńca. Flota angiel
ska, która wypłnęła do Firth of Forth, 
i armia angielska przyłączyły się do 
szkockich protestantów i uratowały sprawę 
Reformacji w Szkocji. Zgon Marii de 
Guise w lipcu 1560 r. doprowadził do 
opuszczenia Szkocji przez oddziały fran
cuskie.

Mimo toczących się od roku walk, za
prowadzenie i ugruntowanie Reformacji 
w Szkocji miało przebieg wyjątkowo 
bezkrwawy, bardziej charakteryzowała je 
gorącość języka, jakim przemawiały oby
dwie strony (oczywiście stronę protes
tancką reprezentował przede wszystkim 
John Knox).

Kiedy w roku następnym Maria Stuart 
przybyła z Francji do Szkocji, by zasiąść 
na tronie, zastała silny, zorganizowany 
przez Knoxa na zasadach kalwińśkich, 
Kościół prezbiteriański. Jak pisze Tre
velyan: „przybyła, aby spróbować swych 
szans w tym surowym kraju starej władzy 
feudalnej i nowej ludowej teologii. Wy
dawało się mało prawdopodobne, by 
śmierć regenta, lorda Murraya, w 1570 r., 
wstrząsnęła Knoxem i spowodowała 
zmniejszenie jego aktywności politycznej. 
Dopiero na wieść o nocy św. Bartłomieja 
Knox znów wygłasza „piorunujące” ka
zanie i wyklina króla francuskiego. Poseł 
francuski zmuszony jest opuścić Szkocję. 
Jest to już jednak ostatnie wystąpienie 
reformatora, który swą szczerością, pro
stolinijnością i odwagą tak łatwo stwarzał 
sobie wrogów. Odtąd siły opuszczają go 
z dnia na dzień. W ostatnich chwilach 
życia napomina swe otoczenie, by po
zostało wierne Chrystusowi i sprawie 
Reformacji. Nieustraszony i „upojony 
Bogiem” reformator umiera 24 listopada 
1572 roku. Nad jego grobem regent 
Szkocji, Morton, wygłasza zdanie: „Tu 
leży ten, który nigdy nie bał się oblicza 
człowieka”.

Wszystkim Czytelnikom przypominamy 
o odnowieniu prenumeraty na rok 1973 

i prosimy o uregulowanie zaległości za lata
minione
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Nicky
Cruz
opowiada
(VI)
Nadchodziło drugie lato. Cala dzielnica zdawała się 
płonąć nienawiścią i gwałtem. Po przygotowaniach zi
mowych gangi wyszły wiosną na ulice z nowymi siłami. 
Przez całą zimę majstrowaliśmy broń własnej roboty, 
kradliśmy broń palną i magazynowaliśmy amunicję. 
Zyskałem sobie w tym czasie reputację najgroźniejszego 
przywódcy w Brooklynie.
Gdy już zrobiło się ciepło, zaczęliśmy się zachowywać 
jak dzicy ludzie. Pierwszego maja Mingo, szef gangu 
Kapelanów, wszedł do baru z obciętą dubeltówką w rę
kach. Skierował broń ku chłopcu, który siedział przy 
automacie telefonicznym.
-  Ty się nazywasz Sawgrass?
-  Tak, to ja. O co chodzi?
Mingo nie odpowiedział, tylko wymierzył prosto w jego 
głowę. Sawgrass lekko się uśmiechnął, wstał i oparłszy 
się plecami o ścianę powiedział:
-  Chłopie, odsuń na bok ten komin, bo jeszcze wy
pali...
Mingo był pod silnym działaniem heroiny. Tępo pa
trząc pociągnął za cyngiel. Ładunek rozwalił Sawgras- 
sowi czaszkę, ciało wolno osunęło się na podłogę. 
Krew, kawałki kości i śrut rozprysnęły się szeroką 
plamą po ścianie.
Mingo obrócił się i wyszedł. Wlókł się wolno ulicą, gdy 
dogoniła go policja. Wezwany do zatrzymania odwró
cił się i skierował lufę na gliny. Nie zwlekając otwo
rzyli ogień i Mingo padł na ulicę, podziurawiony kulami 
jak sito.
Każdy z nas był podobny do Mingo. Całe miasto wy
glądało, jakby dostało szału.
Wypowiedzieliśmy wojnę policji. Napisaliśmy do niej 
list, że każdy glina, który pokaże się na naszym terenie, 
będzie zabity jako wróg. Patrole policyjne zaczęły 
przemierzać ulicę w zwiększonym składzie, często po 
trzech ludzi. To jednak nas nie powstrzymało. Wcho
dziliśmy na dachy domów i stamtąd zrzucaliśmy na 
nich cegły, butelki i kubły do śmieci. Gdy usiłowali 
szukać rzucających, otwieraliśmy ogień, ale broń 
własnej roboty źle niosła i była groźna tylko w bliskim 
zasięgu. Naszym największym marzeniem było zabić 
któregoś z nich.
Uliczne rozboje były jednak niczym wobec koszmarów, 
jakie kipiały w moim sercu. Byłem potworem bez 
sumienia, moralności, rozsądku, poczucia dobra i zła. 
Na wiosnę 1957 roku zjawił się u mnie Frank z wiado
mością o przyjeździe z Portoryko rodziców. Chciał, 
żebym następnego wieczoru przyszedł zobaczyć się 
z nimi. Odmówiłem. Nie potrzebowałem ich. Wyrzekli 
się mnie, więc nie chciałem mieć z nimi nic do czy
nienia.
Nazajutrz wieczorem Frank przyprowadził ojca. Przy
szli bez mamy -  nie zgodziła się iść, skoro nie chciałem 
jej odwiedzić. Ojciec stał przez długi czas w drzwiach 
i przyglądał mi się, gdy siedziałem na brzegu łóżka. 
Wreszcie się odezwał:
-  Frank mi o tobie opowiadał -  podnosił stopniowo

głos, niemal do krzyku. -  Mówi, że jesteś szefem gangu 
i szuka cię policja. Prawda to?
Nie odpowiedziałem, tylko zwróciłem się do stojącego 
obok brata i warknąłem:
-  Coś ty, do diabła, naopowiadał? Powiedziałem, że 
nie chcę nikogo z nich widzieć.
-  Powiedziałem prawdę, Nicky -  spokojnie odpowie
dział. -  Już czas najwyższy, żebyś i ty zdał sobie 
sprawę, co się z tobą dzieje.
-  W nim jest demon -  stwierdził ojciec wpatrując się 
we mnie nieruchowym wzrokiem. -  On jest opętany. 
Muszę go uwolnić od demona.
Spojrzałem na ojca i zaśmiałem się nerwowo:
-  W zeszłym roku myślałem, że mam demona. Teraz 
to nawet demony się mnie boją.
Ruszył powoli ku mnie i położył mi na ramieniu swoją 
ciężką rękę. Pod jej ciężarem musiałem uklęknąć na 
podłodze. Sterczał wysoko nade mną i trzymał moje 
ramiona jak w kleszczach.
-  Czuję w nim pięć duchów nieczystych!
Kazał Frankowi podnieść moje ręce w górę i trzymać 
nad głową. Starałem się wyrwać, ale oni obaj byli ode 
mnie silniejsi.
-  Pięć demonów -  krzyczał ojciec -  dlatego jest prze
stępcą! Ale dzisiaj go uleczymy!
Chwycił mnie za głowę i zaczął mocno ściskać, obraca
jąc w lewo i prawo, jakby usiłował odkręcić ze słoja 
zaschniętą pokrywkę.
-  Precz! Precz! Rozkazuję ci wyjść z niego! -  krzyczał 
do demona.
Potem bił mnie mocno w jedno i drugie ucho i wzywał 
demona, żeby wyszedł z moich uszu. Frank trzymał mi 
ręce nad głową, a ojciec obiema potężnymi dłońmi 
ścisnął mnie za gardło i zaczął dusić.
-  Demon jest w jego języku. Precz demonie, precz ! 
Nagle krzyknął:
-  On tu jest! Widzę, jak wychodzi! Jego serce też jest 

nieczyste!
Myślałem, że żebra mi połamie, tak walił mnie w piersi 
pięściami. W końcu złapał mnie za biodra i postawił na 
nogi. Uderzając ponad pachwinę, nakazywał nieczystym 
duchom opuścić moje lędźwie.
Nareszcie skończył. Frank puścił moje ręce i powie
dział:
-  Ojciec zrobił dla ciebie wielką rzecz. Byłeś bardzo 
zły, ale on ciebie oczyścił.
Spojrzałem na ojca. Stał pośrodku pokoju i drżał jak 
liść. Porwałem się, wypadłem na schody i na ulicę. 
W dwie godziny później natknąłem się na pijanego 
marynarza, który spal na ławce w parku Waszyngtona. 
Obrobiłem go zabierając portfel. Jeżeli nawet ojciec 
wypędził ze mnie demony, to nie trzymałem ich zbyt długo 
z dala od siebie. Byłem przecież dzieckiem Lucypera. 
Nocne koszmary prześladowały mnie coraz bardziej. 
Wizyta ojca zwiększyła mój lęk przed przyszłością. 
Co noc z krzykiem budziłem się i znowu zasypiałem 
dręczony okropnymi snami. Zdwoiłem wściekłe bójki, 
żeby w nich utopić przenikający mnie strach.
Już dwa lata byłem szefem Mau Mau. Przez ten czas 
siedemnaście osób zostało zabitych. Trudno mi zliczyć, 
ile razy byłem aresztowany przez policję, ale niczego 
nie można mi było udowodnić. Żyliśmy -  członkowie 
gangu -  jakby nie istniały żadne prawa. Nie było dla 
nas niczego świętego, z wyjątkiem wzajemnej dla siebie 
lojalności. Szczególnie silnie czułem się związany z Izrae
lem i Mannie.
Kiedyś, o północy, Izrael zakradł się do mojego pokoju 
i przez drzwi wpuścił gołębia. Stal na korytarzu i pękał
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ze śmiechu słysząc moje przerażone wrzaski. Wszedł 
wreszcie do pokoju, zapalił światło i zobaczył mnie pod 
łóżkiem. Wypuścił gołębia przez okno, a ja starałem się 
nadrabiać miną i śmiałem się, ale potem, gdy Izrael 
wyszedł, ctf/y rozdygotany padłem na łóżko, a wszy 
pełne miałem przeraźliwego łopotu skrzydeł. Ogarnął 
mnie wreszcie niespokojny sen. Śniło mi się, że spadam 
w przepaść. Obudziłem się pod wrażeniem, że słyszałem 
śmiech szatana.
W jednej z ulicznych bójek Mannie dostał śmiertelny 
cios nożem. Skonał na mojej piersi.
-  Mannie, Mannie! -  wołałem. -  Nie umieraj, nie 
umieraj, Mannie!
Otworzył lekko usta i wydal ostatnie tchnienie. Głowa 
w moich ramionach zwisła w bok; przez kurtkę poczu
łem jak mu opadła klatka piersiowa. Przerażony, wpa
trywałem się w jego nieruchome oczy. Nie żył! Z obawy 
przed policją uciekłem do domu. Nigdy jeszcze nie 
oglądałem śmierci z tak bliska, przynajmniej nie tak 
dosłownie twarzą w twarz. On był moim przyjacielem. 
W jednej chwili rozmawiał i śmiał się, a w następnej 
już leżał na ulicy z ustami pełnymi krwi...
Nie mogłem się z tym uporać. Myślałem, że jestem 
odważny, że niczego się nie boję. Śmierć jednak -  to 
było dla mnie za wiele. Poczułem ból żołądka, nawie
dziły mnie fale mdłości, zbierało mi się na wymioty. 
Chciałem płakać, ale nie potrafiłem. Porwałem się na 
równe nogi i rzuciłem na ścianę.
-  Nie boję się! Nie boję się!
Byłem jak opętany przez złe duchy. Spojrzałem na 
dłonie. Pokryte były zakrzepłą krwią. Znowu ujrzałem 
w myślach jego rozchylone wargi i martwo szklane oczy. 
Zacząłem bić głową o ścianę i krzyczeć:
-  Nikt mi nic nie zrobi, nikt mi nic nie zrobi, nikt... 
Wyczerpany upadłem na podłogę, z trudnością łapiąc 
oddech. Strach! Nagi, przerażający, niepohamowany, 
nieprzezwyciężony strach! Jak gdyby nocne majaki

stały się rzeczywistością. Przewracałem się po podłodze, 
ściskałem gardło rękami, jęczałem i krzyczałem. Zda
wało mi się, że ściany pokoju napierają na mnie, a sufit 
odsuwa się w nieskończoność. Leżałem w maleńkim 
prostokącie i patrzyłem na drzwi i okno, które unosiły 
się na niebotycznej wysokości. Czułem się, jakbym leżał 
skurczony i skrępowany na dnie prostokątnej studni, 
której ściany wznoszą się całe mile nade mną i skąd 
nie ma ucieczki. Nagle, w górze ukazała się gruba, 
oślizła, czarna chmura. Wzdłuż ścian studni powoli zni
żała się ku mnie. Zacząłem się dusić. Otworzyłem usta, 
żeby krzyczeć, ale nie mogłem wydać głosu, tylko krwa
we bańki wykwitały mi na wargach. Drapałem ściany, 
chciałem wspinać się, aby wydostać się z pułapki. 
Szyja bezwładnie opadła w jedną stronę, uderzyłem 
głową o podłogę i usłyszałem dźwięk taki, jak wtedy 
gdy Mannie wysunął mi się z rąk i upadł głową na beton. 
Czarna chmura zbliżała się, a ja leżałem na plecach 
wyciągając do góry ręce i nogi, aby ją powstrzymać. 
To była chmura śmierci i przychodziła po mnie. Sły
szałem delikatny syk powietrza uchodzącego mi z płuc. 
Zbierało mi się na wymioty, próbowałem krzyczeć, ale 
poczułem tylko pianę na ustach i to bulgotanie, które 
słyszałem w piersiach Mannie, gdy krew przedostawała 
mu się z płuc do gardła. To samo działo się w moich 
piersiach. Nagle czarna chmura całkiem zbliżyła się 
i usłyszałem głuchy chichot obijający się echem o ścia 
ny prostokątnej studni, na dnie której leżałem. Echo 
tego chichotu ciągle brzmiało nade mną. Śmierć... 
Śmierć... śmierć...
Śmiech szatana.
Zbudziłem się, kiedy wstał już dzień. Słońce usiłowało 
przedostać się przez brudne szyby. Ciągle jeszcze le
żałem na podłodze, skurczony, obolały i zziębnięty. 
Wzrok mój padł najpierw na moje dłonie, pokryte 
strupami zakrzepłej krwi.

Z PRASY -  dokończenie

1.. Konkretne badania socjologiczne re
ligijności na Ukrainie, przeprowadzone 
przez pracowników działu ateizmu Insty
tutu Filozofii AN USRR, wykazały, 
że 80 proc. wierzących prawosławnych 
to ludzie w wieku powyżej 50 lat. Nato
miast wedle badań przeprowadzonych 
w Woroneżu, wśród wierzących i niezde
cydowanych tylko 3,5 proc. stanowią 
ludzie w wieku 18-25 lat.
Tak, młodzież radziecka jest w większości 
wolna od przesądów religijnych. Nie na
leży jednak zapominać, że słudzy Kościoła 
ani na chwilę nie zaprzestają swych prób 
oddziaływania na umysły i serca dorasta
jącego pokolenia, w trosce o ,,repro
dukcję” religii. Powinniśmy przeciwstawić 
temu naciskowi skuteczne ateistyczne 
wychowanie, oparte na znajomości form 
i metod religijnej „obróbki” młodzieży. 
...Brak doświadczenia życiowego, nie
dostateczne przygotowanie teoretyczne nie 
pozwala młodym ludziom na wszech
stronne przeanalizowanie zachodzących

wokół nich procesów społecznych. Wy
daje im się niekiedy, że starsze pokolenie 
nie potrafi uporać się z problemami ich 
zdaniem nietrudnymi do rozwiązania. 
Tak powstają warunki do poszukiwań 
na niewłaściwych drogach. 
Charakterystyczne, że współczesna mło
dzież znajdująca się pod wpływem religii 
reaguje właśnie na jej społeczno-moralne 
aspekty, nie interesując się tymi pojęciami 
religijnymi, które w naszych czasach wy
dają się wyraźnie prymitywne.
... Rozmowy z młodymi ludźmi uważa
jącymi się za wierzących dowodzą, że 
w wielu wypadkach motywują oni przy
jęcie religijnego punktu widzenia swoją 
niezadowalającą sytuacją w kolektywie 
(szkolnym, studenckim, w miejscu pracy) 
[...] Jurij S., student wyższej uczelni, 
wciągnięty do sekty inicjatywników wy
jaśnił, że na uczelni czuł się zupełnie 
nikomu niepotrzebny. „Nikt się mną nie 
interesował, nikt nie wiedział, co się ze 
mną dzieje [...] W gminie przyjęto mnie 
zupełnie inaczej. Ilekroć zjawiałem się 
na zebranie wiernych, nie było wypadku.

by bracia i siostry nie zainteresowali się 
moim zdrowiem”.

... Iluzoryczne przekonanie o szczególnej 
serdeczności członków gmin religijnych 
jest szeroko rozpowszechnione. Kazno
dzieje podkreślają, że w gminach religij
nych ukształtował się jakoby „duch 
przyjaźni i współpracy”. Ale to jest 
właśnie iluzja, zręcznie wykorzystywana 
przez ludzi Kościoła prowadzących walkę 
o młode „dusze”. Tym niemniej jest ona 
niekiedy na tyle silna, że pozwala wpro
wadzić w błąd łatwowiernych.

Nie może nam być obojętne, jaką drogę 
wybierze młodzież: czy dzisiejsi młodzi 
chłopcy i dziewczęta zostaną aktywnymi 
budowniczymi komunistycznego społe
czeństwa, o którym przez stulecia marzyły 
najlepsze umysły ludzkości, czy też nie
którzy z nich spędzą życie na bezpłodnych 
modlitwach, poszukując opieki „sił nie
bieskich”, licząc na Pana Boga. Odpowia
damy za naszą młodzież i nie możemy 
pozwolić, by marnowała siły za murami 
świątyń i domów modlitwy.

15



Z P R A S Y
W 43 numerze tygodnika „Forum”, z dnia 
19 października tego roku, ukazało się 
tłumaczenie interesującego artykułu za
mieszczonego w radzieckim czasopiśmie 
„Smiena”. Artykuł poświęcony jest za
gadnieniu oddziaływania religii chrześci
jańskiej na młodzież radziecką i nosi tytuł 
„ZSRR: młodzież i relig ia”. Poniżej 
cytujemy obszerne fragmenty tego cieka- 
go opracowania.
...Proces obumierania ideologii religijnej 
bynajmniej nie przebiega prosto i łatwo. 
Nawet w warunkach kryzysu duchowni 
starają się ze wszystkich sił utrzymać swoje 
pozycje modernizując wiarę, przystoso
wując ją do wymagań burzliwego i skomp
likowanego XX wieku. Słudzy Kościoła 
zdają sobie sprawę, że przyszłość religii 
zależy od tego, czy potrafią znaleźć drogę 
do serc młodzieży, zapewnić wspólnocie 
wierzących dopływ świeżych sił, które 
zastąpią tych, co odchodzą.
...Jest rzeczą charakterystyczną, że do
konując tej duchowej „obróbki” młodzieży 
kaznodzieje i misjonarze kładą nacisk na 
te strony ideologii religijnej, które ich 
zdaniem bardziej przemawiają do mło
dzieży niż inne. I tak na przykład szcze
gólną wagę przywiązują do ukazania 
religii jako jedynego źródła moralności. 
Poruszając problemy sensu życia, przezna
czenia człowieka, ideałów moralnych, 
starają się dowieść, że tylko religia daje 
wyczerpujące odpowiedzi na te najważ
niejsze pytania ludzkiego życia.
Takie argumenty są niekiedy bezkrytycznie 
przyjmowane przez młodych ludzi, którzy 
swój pociąg do religii motywują tym, 
jakoby religia rzeczywiście przyczyniała się 
do moralnego doskonalenia ludzi. Tak 
właśnie tłumaczy dziewiętnastoletnia Luba 
A. swoje przystąpienie do sekty Adwen
tystów Dnia Siódmego: „Tu uczą tylko 
dobrych rzeczy, uczą dobroci. W gminie 
wszystkim rządzi przyjaźń i miłość. 
Gdyby ludzie zaczęli żyć według tych 
zasad, na Ziemi nie byłoby waśni, wza
jemnej nieufności, nie byłoby zła”. 
Ułatwieniu wpływu duchowieństwa na 
młodzież służy również modernizacja re
ligijnych pojęć o świecie, które współ
czesna teologia stara się dostosować do 
„ducha czasu”. Próbuje się więc dowieść 
„niesprzeczności” nauki i religii, „zgod
ności” ideałów religijnego i komunistycz

nego. Nasza propaganda nierzadko jeszcze 
ukazuje zasady wiary jako zbiór nonsen
sów nie do przyjęcia dla współczesnego 
człowieka [...] Jakie więc bywa zaskocze
nie młodych chłopców i dziewcząt, kiedy 
stwierdzają, że teologia już dawno wy
rzekła się swej archaicznej filozofii. 
Współczesne duchowieństwo chętnie dys
kutuje o aktualnych problemach nauki, 
omawia w swych kazaniach zagadnienia 
związane z opanowywaniem przestrzeni 
kosmicznej, ze znajomością rzeczy mówi 
o cybernetyce. Zaskakuje to młodzież, 
a niekiedy nasuwa jej wątpliwości co do 
wiadomości otrzymanych w szkole. 
Wynika stąd, że należy kształtować jasny 
ateistyczny światopogląd już w dzieciń
stwie [...] Na razie zaś, niestety, szkoła 
nasza daje swym uczniom wychowanie 
bezreligijne, zamiast wychowywać ich na 
przekonanych, wojujących ateistów. 
Duchowni uporczywie szukają dróg do 
młodych serc młodych ludzi, koncentru
jąc swą uwagę na problemach, które nie
kiedy umykają z naszego pola widzenia. 
Tak na przykład szczególnie dużo uwagi 
poświęcają problemom cierpienia.
... Duchowni i sekciarze specjalnie dro
biazgowo rozpracowują problem cierpie
nia, proponują swoje recepty. I zdarza się 
niekiedy, że chłopcy i dziewczęta właśnie 
u duchownych znajdują niezbędne wska
zówki w trudnej dla siebie chwili życia. 
Do problemu cierpienia przywiązuje się 
ogromną wagę w kazaniach i w prasie 
organizacji religijnych [...] Charakterys
tyczne, że dysydencka grupa baptystów, 
tak zwani inicjatywnicy, szczególnie ener
gicznie walcząca o „młode dusze”, przy
gotowała specjalny tom prac o cierpieniu 
w życiu człowieka.
... Zrozumiałe, że takie nauki mają cha
rakter bardzo tendencyjny. Ale w tym 
właśnie rzecz, iż młodzi ludzie postępują 
niekiedy w myśl wskazań obrońców religii 
dlatego, że po prostu nie otrzymują innych 
rad, wskazujących właściwą drogę w wy
padku trudności życiowych.
... Ostatnio duchowni prowadząc pracę 
wśród dorastającego pokolenia coraz czę
ściej mówią o „historycznej misji” mło
dzieży, jaką ma być „chrześcijański czyn”. 
Sekciarscy kaznodzieje i misjonarze biorą 
pod uwagę właściwe młodzieży pragnienie 
czynu, bohaterskich dokonań i proponu
ją młodym ludziom własny wariant 
„heroizmu”. Polega on jakoby na służe

niu Chrystusowi, służeniu wiernym, na
miętnym, bez względu na powszechną 
opinię. Właśnie w konflikcie ze „światem” 
-  twierdzi dzisiejszy Kościół -  realizuje 
się „ludzkie męstwo i heroizm”. 
Wspomniani już inicjatywnicy twierdzą 
również, że jednym z ich zadań jest 
„zachęcanie młodzieży wszelkimi sposo
bami do chrześcijańskich uczynków” . 
Inicjatywnicy przekonują młodych ludzi, 
że „świat” jest pełen wrogości wobec 
chrześcijaństwa, że wierzyć w Chrystusa, 
znaczy być gotowym do poświęcenia, 
do zerwania ze „światowym życiem”. 
Nie ograniczając się do gołosłownych 
apeli, próbują oni aktywnie werbować 
młodzież do swych szeregów po to, by 
kierować nią w ramach sprawnej orga
nizacji.
Należy podkreślić, że inicjatywnicy zdo
łali przyciągnąć pewną część młodzieży, 
zwłaszcza ze wspólnot baptystów. Jedno
cześnie pozyskali dla swej organizacji 
dawniej niewierzących młodych ludzi. 
Student pewnej wyższej uczelni, Aleksan
der S., który przystąpił do tej sekty, 
otwarcie przyznał, że pociągnęła go 
„romantyka walki i czynu”. Czy trzeba 
podkreślać, że był to fałszywy romantyzm, 
a „walka i czyn” -  wymyślone? Ale fakt 
pozostaje faktem: sługom Kościoła wciąż 
jeszcze udaje się łowić młode dusze 
w swoje sieci.
Należy pamiętać, że inicjatywnicy zaczy
nają swoje religijne wychowanie od naj
młodszych dzieci. Znane są wypadki 
zakładania przez nich w różnych regionach 
kraju nielegalnych szkółek nauki religii 
dla przedszkolaków. Szkółki takie dzia
łały w niektórych powiatach Białoruskiej 
SRR, konkretnie w Homlu, Brześciu, 
Wołkowysku. Kaznodzieje uporczywie dą
żyli do swego celu: wychowania dzieci 
i młodzieży w „duchu chrześcijańskim”, 
izolowania ich od „niepożądanych wpły
wów” zewnętrznych. W większości wy
padków działo się to z wiedzą rodziców, 
ale zdarzało się, że wciągano do tych 
szkółek również dzieci niewierzących. 
Pomyślną glebę dla religijnego oddziały
wania na młode pokolenie stwarza poku
tujące tu i ówdzie mniemanie, że nasza 
młodzież jest niepodatna na wpływy 
religii, że wiara w Boga to sprawa ludzi 
starszych. Pogląd ten jest tylko częściowo 
słuszny.
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