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NASZYM ZDANIEM

N a p r a w d ę ?
Nadchodzi okres pasji. Jest to czas, w którym  więcej niż zazwyczaj chwil 
poświęcamy refleksji i m edytacji, próbie spojrzenia na życie w perspek
tyw ie cienia rzucanego przez ram iona Krzyża. Stajem y, a przynajm niej 
czynimy wysiłek, aby stanąć pod Krzyżem i z wysokości wzgórza Gol
goty spojrzeć na wszystko, co uczyniliśmy Jem u, ludziom i sobie.
W refleksji pasyjnej dom inują uczucia winy i żalu za zło wyrządzone czynem, 
słowem lub myślą. Rzadziej przedm iotem  naszej zadum y sta je  się to, czego 
n i e  w y k o n a l i ś m y ,  co pominęliśmy. Podświadomie, naw et w myślach, 
unikam y tych spraw , gdyż wszystko wskazuje, że w przebytej drodze po
zostawiam y za sobą więcej czynów niedopełnionych, niż tych „dobrych” 
i „złych”. M amy w yraźną świadomość, że w  w ielu w ypadkach b rak  dzia
łan ia je s t tak im  sam ym  grzechem, jak  zły czyn, podła myśl, niedobre sło
wo. I  dlatego stosujem y tak tykę odpychania od siebie tak iej refleksji.
Gdyby ktoś życzliwy, obserw ujący nas z boku, nazw ał nas ludźm i b ie r
nymi, poczulibyśmy się napraw dę dotknięci niespraw iedliw ym  zarzutem . 
Bo czyż nie pracujem y ponad siły? Czy nie w ysilam y się ponad m iarę? 
Czy nie trudzim y się w domu i w pracy? Nierzadko czujem y się słabi, 
chorzy i umęczeni, a mimo to... Więc, gdzie tu  mówić o bierności i czego 

jeszcze wym agać? Czy nie dość dźwigamy na barkach?
Tak w łaśnie rozum ujem y, rozgrzeszając się ze wszystkiego, co powinno by 
ło być zrobione, a nie zostało.
Tak, są sytuacje, w których nic więcej ponad to, co uczyniliśmy, zrobić się już 
nie da. Zresztą, sam i najlepiej wiemy, kiedy w tak i w łaśnie sposób w y
pełniam y to, co do nas należy i... jeszcze trochę więcej, idąc przez cały 
czas na pełnych obrotach, w nieustannym  w ysiłku i radosnym  podniece
niu. Spalam y się wówczas znacznie szybciej, ale m am y świadomość, że 
ogień, k tóry  w nas płonie, jest dobrym, ciepłym ogniem, przy którym  n ie
jedno serce się ogrzeje.
Niestety, tak ie stany  trw a ją  krótko. Znacznie częściej instynkt sam oza
chowawczy bierze górę nad miłością. W ynajdujem y wówczas tysięczne po
wody, k tóre m ogłyby nas uspraw iedliw ić i zagłuszyć sumienie. Wcale nie 
chodzi tu  naw et o spraw y dużego form atu, raczej o codzienne drobiazgi. 
Ot, na przykład. W ym arzyliśm y sobie popołudnie z książką. Ale oto n a 
sze plany są zagrożone: syn prosi, by pójść z nim  na międzyszkolne za
wody, podczas których rozstrzygnie się jego m istrzostwo najlepszego sp rin 
te ra  dzielnicy. Co robić? W prost odmówić nie można, więc próbujem y in a 
czej: „— Synku, m atka tak a  zmęczona, dopiero co do domu wróciła, m iej- 
że litość...” Tak, to dobry argum ent. U spraw iedliw ia nas w oczach dziecka 
i przed sam ym  sobą. Przecież n a p r a w d ę  wróciliśm y do domu zmęcze
ni, po całym  dniu pracy.
Albo inna sytuacja. Kolega w biurze biedzi się nad dodatkowym  spraw ozda
niem, którego „na w czoraj” zażądał resort. „No cóż — m yślim y — posiedzi 
dziś sobie do wieczora. Właściwie, to we dwóch poszłoby szybciej... No, 
ale jeśli m u teraz pomogę, to ju tro  będę m usiał nadrab iać zaległości we 
w łasnej pracy. Zresztą, wcale m nie o pomoc nie prosił, więc nie m a po
trzeby, bym  się z nią narzucał”. I tak  oto w łatw y sposób ponownie d a 
liśmy sobie rozgrzeszenie: n a p r a w d ę  m ieliśmy dużo w łasnej pracy i n a 
p r a w  d ę kolega nie poprosił nas o pomoc. N atom iast dyskretn ie zam ilcze
liśmy przed sobą fakt, że dobrze wiemy, iż każdego popołudnia nasz kole
ga m  u s i w racając z pracy odebrać z przedszkola m ałą córeczkę...
Czas pasyjny pow inien być czasem pełnej szczerości, bądźm y więc szczerzy 
sam i z sobą, a przede wszystkim  wobec Niego. Spróbujm y w tym  okresie 
bardzo uw ażnie przyglądać się sobie w różnych sytuacjach: w domu, w p ra 
cy, na ulicy, W sklepie, w stosunkach z ludźmi bliskim i i nieznajom ym i. 
Uczulmy się specjalnie na to, co nam i n a p r a w d ę  pow oduje w danej 
chwili, że postępujem y i reagujem y w łaśnie tak, a nie inaczej. I zam iast 
reakcji obronnej — sam ouspraw iedliw ienia — postara jm y się raczej spo
glądać na wszystko w innej perspektyw ie: Jezusowego Krzyża.

C O  W N U M E R Z E ?
O w ynajdyw aniu tysięcznych powo
dów, k tóre mogłyby nas uspraw ie
dliwić i zagłuszyć sumienie, o kon
flikcie między tym, co powinniśm y 
uczynić, a tym, co „napraw dę” nas 
uspraw iedliw ia, piszemy obok, w 
Naszym zdaniu. Chodzi nam  o ro 
dzaj w prow adzenia do okresu pasy j
nego, o refleksję w perspektyw ie J e 
zusowego Krzyża. „N apraw dę” moż
n a ' postawić w rzędzie licznych po
kus, jak im  ulegamy. A pokusy — to 
tem at kazania ks. Jerzego S tah la 
(s.3), który stwierdza, że ulegam y im, 
zagłuszając naw et instynk t sam oza
chowawczy. W arsenale środków o- 
bronnych przed pokuszeniem  — obok 
poczucia w łasnej godności, poczucia 
tradycji i związków ze środowiskiem, 
miłości dawnej i otrzym ywanej — 
w ym ienia autor m odlitwę, Słowo 
Boże, obecność Słowa Wcielonego — 
Jezusa, w iarę i jej wyznawanie. Do 
tej pasyjnej tem atyki naw iązuje m o
dlitw a pt. Stój przy m nie (s.4).
Pew ne m otywy pod rozwagę w okre
sie pasyjnym  znajdziem y jeszcze w 
artykule Paw ła Kucińskiego — Po 
spotkaniu w  A m sterdam ie (s.7). Są
to uwagi delegata naszego Kościoła 
na konferencję obszaru europejskie
go Światowego A liansu Kościołów 
Reformowanych.

Ks. Jerzy  Stahl kontynuuje cykl o 
księgach wyznaniowych Kościoła 
Ew angelicko-Reform owanego i om a
wia K atechizm  H eidelberski (s.5).
W poprzednim  zeszycie p rzedstaw i
liśmy spraw ę pozachriześcijańskich 
źródeł historyczności osoby Jezusa, 
obecnie omawiamy stanowisko Ko- 
sidowskiego wobec Ewangelii (ar
tykuł S tanisław a Brotnickiego — 
Skubanie, s.8).
K olejny odcinek O Biblii, poświęco
ny III  Księdze Mojżeszowej, Levi
ticus, czyli Księdze K apłańskiej, za
mieszczamy na s.10.
M ateriał nasz uzupełniam y recenzją 
książki Janusza Tazbira, Dzieje pol
skiej to lerancji relig ijnej (s.12), P rze
glądem ekum enicznym  (s.14) i p rze
glądem  prasy  (s.16), w którym  prze
drukow ujem y z tygodnika WTK f ra 
gm enty w yw iadu udzielonego przez 
ks.bp. Jan a  Niewieczerzała, prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Wnętrze kaplicy w odbudowanej 
po wojnie katedrze w Coventry 

(Anglia)



KS. JERZY STAHL

Obrona przed pokuszeniem
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez nie
biosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć 
ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, po
dobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z uf
ną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i zna
leźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Hebr. 4:14 - 16

Dla człowieka wierzącego okres pasyjny jest 
okresem szczególnym. Wyraźniej niż kiedykol
wiek staje wtedy przed oczyma postać Jezusa
— Jego cierpienia, walka z samym sobą, męka. 
Wspominając Jego zbawcze dzieło, nieraz zasta
nawiamy się, czy i za nas przelał On krew, czy 
i przez nas poniósł śmierć na krzyżu. Pytania 
mnożą się: Jak dalece w naszym życiu codzien
nym wyparliśmy się Go, odwróciliśmy się od 
Niego, na ile swym postępowaniem powiększy
liśmy ten tłum ciągle Go krzyżujących? Jeśli 
jesteśmy uczciwi, musimy ukorzyć się przed Bo
giem, bo przecież nasze próby i doświadczenia 
w porównaniu z Jego próbami i doświadczenia
mi są tak niewielkie, a mimo to tak bardzo je
steśmy słabi i mało odporni na pokusy.
Pokusy... Na każdym kroku im ulegamy, wabią 
nas i mamią fałszywym blaskiem. Roztaczają 
przed nami obraz złudnego wyzwolenia, życia 
bez trosk, zaspokajania najwybredniejszych za
chcianek, życia bez konieczności wyrzeczeń. 
Przypominają mi się tu obrazy z amerykańskie
go filmu ,,Znikający punkt”. Bohater filmu z 
ogromną szybkością prowadzi samochód. W 
pewnym momencie dogania go policjant na mo
tocyklu, coś do niego woła. Obserwujemy u kie
rowcy jakby moment niezdecydowania, waha
nia, ale oto już ,, wy z wala się” z obowiązujących 
norm współżycia: spycha policjanta na pobocze 
szosy i ucieka... Ten incydent powoduje całą la
winę przeciwdziałania. Odtąd bohater będzie 
musiał uciekać przed policją, więcej — jego 
ucieczka wywoła w ścigających pragnienie za
spokojenia własnych ambicji, wyzwoli chęć ze
msty i zatrzymania za wszelką cenę niepopraw
nego kierowcy. Już można się domyślić tragicz
nego finału... A przecież wystarczyło zatrzymać 
się, wyjaśnić postępowanie, może nawet zapła
cić mandat za przekroczenie szybkości. Ten 
obraz jest chyba dobrą ilustracją tego, jak łatwo, 
ulegając pokusie, można zmienić bieg swego ży
cia. Oto jedno drobne wydarzenie, jedna chwila 
przekory lub słabości wywołuje całą lawinę 
skutków, które przytłaczają i pogrążają czło
wieka, powodując nawet jego zgubę.
Pokusy czyhają na nas na każdym kroku. Jakże 
często, zagłuszając instynkt samozachowawczy
— ulegamy im, nie zastanawiając się nad kon

sekwencjami. Najczęściej przychodzą do nas z 
zewnątrz, ale mogą zaatakować i od wewnątrz 
— nie tylko najsłabsze, ale i najmocniejsze miej
sca. Nie tylko tam, gdzie wiemy, że jesteśmy 
słabi, że nie potrafimy się oprzeć, ale i tam, 
gdzie czujemy się najsilniejsi, najbardziej pew
ni, że nie poddamy się. Zdawać by się więc mo
gło, że nie ma sensu walczyć, że jesteśmy zde
terminowani słabością i grzechem, że nie ma 
dla nas możliwości obrony i ratunku. Czy rze
czywiście?
Mamy do dyspozycji cały arsenał środków 
obronnych. Takim środkiem może być, na przy
kład, szacunek dla samego siebie, poczucie włas
nej godności, które nie pozwoli nam popełniać 
pewnych czynów; może nim być poczucie trady
cji i związków ze środowiskiem, w którym ży
jemy, a wreszcie — pamięć o tych, których ko
chamy i którzy nas kochają. To już niemało. Ale 
dla chrześcijanina tych możliwości obrony przed 
złem jest znacznie więcej.
Taką obronę stanowi modlitwa, odnoszenie swe
go życia przed Boga, ciągła prośba o to, by „nie 
wodził nas na pokuszenie”, nie wystawiał na 
próby, których nie bylibyśmy w stanie znieść.
Chroni nas też Słowo Boże, z którego — jak 
mówi apostoł Paweł — pochodzi wiara, Słowo 
wiecznie żywe, skuteczne i czynne, Słowo, które 
w człowieku ulegającym mu, zdolne jest roz
winąć wiele zbawiennego dynamizmu. I wresz
cie, to najważniejsze: o b j a w i o n e  Słowo, 
czyli Jezus Chrystus. Nie papierowy, nie >rz 
obrazka”, ale wiecznie żywy, stale wśród nas 
obecny Zbawiciel. Chyba najpotężniejszą bronią 
przeciw wszelkim pokusom jest to, co daje nam 
wiara: świadomość stałej obecności Jezusa 
Chrystusa. Autor listu do Hebrajczyków nazywa 
Go „wielkim arcykapłanem”, wielkim pośredni
kiem między Bogiem a ludźmi. Zadaniem kapła
na jest nieść ludziom głos Boga, przedstawić Je
go realną obecność i, wreszcie, doprowadzić 
człowieka do rzeczywistości Boga. On składa 
Bogu ofiary za grzechy swoje i ludzi. Obciążeni 
własną grzesznością, ograniczeni rytualnymi 
przepisami Zakonu, jakże jednak oddaleni byli 
starotestamentowi kapłani od Boga. To ziemskie 
kapłaństwo było mizernym odbiciem doskona-
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łości i jako takie nie mogło prowadzić do Bożej 
rzeczywistości. I oto zjawia się Jezus Chrystus, 
wielki arcykapłan, który sam staje się ofiarą za 
grzechy ludu, tak wielki i wspaniały, że każde 
niebo jest zbyt małe dla Niego, On przez nie 
przechodzi... Jest jedyną osobą na ziemi, jedy
nym pośrednikiem dającym ludziom dostęp do 
Królestwa Bożego. Ta otwierająca się przed na
mi możliwość wynika z połączenia w osobie 
Chrystusa dwu natur — boskiej i ludzkiej. Przez 
grzech, przez stałą możliwość ulegania i przez 
uleganie pokusom i podszeptom złego, człowiek 
zatracił ideał boskiego pochodzenia, poniósł klę
skę. W tym stanie przychodzi Jezus — ze swym 
życiem, śmiercią i chwałą. On — Człowiek — 
może uczynić człowieka takim, jakim był w 
pierwotnym zamiarze Stwórcy. Jego kapłań
stwo to rezultat wcielenia, a główne zadanie — 
przebłaganie Boga za grzechy, zmazanie ich, 
otwarcie Królestwa — rzeczywistości wieczne
go życia w Bogu.

Warunkiem uczestnictwa w Królestwie jest wia
ra. Do niej to nawołuje nas autor Listu do He
brajczyków: ,,trzymajmy się mocno wyznania”.

A co my wyznajemy? — Że Jezus jest Synem 
Bożym i człowiekiem, że narodził się, poniósł 
męczeńską śmierć i zmartwychwstał, że siedzi 
po prawicy Bożej. Ta „prawica” wyraża nie tyl
ko doskonałość Jego pośrednictwa, ale i jego 
skuteczność. Syn Boży używa całej swej chwa
ły do wstawienia się za ludźmi.
Jezus przeszedł przez niebiosa, ale dla nas jest 
ważne, że przeszedł i przez ziemię. „Nie mamy 
bowiem arcykapłana, który by nie mógł współ
czuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczo
nego we wszystkim, podobnie jak my...”. To 
ziemskie doświadczenie daje Jezusowi dar 
współczucia, dar zrozumienia nas. Nie ma prze
cież cząstki ludzkiego doświadczenia, o której 
Jezus-Bóg nie mógłby powiedzieć: byłem tam, 
znam to... Kusił go szatan, kpili z Niego i prze
śladowali ludzie, znosił ludzkie niewygody, prze
żywał to, co najstraszniejsze — opuszczenie 
przez Ojca, przeszedł przez agonię i śmierć, cier
piał jak my, na ciele i duszy. On zna wszystko, 
co jest naszym udziałem i dzięki temu może po
móc nam, może przebaczyć wszystko. Nikt nie 
może nam wskazać drogi lepiej niż ten, kto ją 
zna, kto nią już przechodził...

S t ó j  p r zy  mni e
Panie Jezu Chryste,
Ty wiesz,
że jestem  tylko i... aż człowiekiem.
Ty znasz
cierpienie w ahania, opuszczenia, boleści, 
znój pracy, w alki z przeciwnościami.
Ty znasz
radość zwykłej, ludzkiej przyjaźni, 
szczęście zwycięstwa w jedności z Ojcem.
Dlatego w moich troskach i obawach 
zw racam  się do Ciebie, Synu, 
a przez Ciebie z ufną odwagą — 
do tronu  łaski, do Ojca, 
którego pełne miłości oblicze 
ukazałeś mi
we wcieleniu, męce i zm artw ychw staniu. 
Proszę Cię,
stój przy m nie w każdym  pokuszeniu, 
gdy jestem  słaby, gdy cierpię i wątpię, 
gdy mi się zdaje, że niebiosa są puste
— nie widzą, nie słyszą, nie czują, 
obojętne, zimne, dalekie...
Stój przy mnie,
gdy radość zalewa moje serce,
gdy szczęście i powodzenie mi sprzyja,
a ludzie g ra tu lu ją  sukcesu,
kiedy mi się zdaje, że jestem  kimś,
że jestem  kimś ważnym
i że sam  sobie poradzę
— silny, młody, dufny i... ślepy.
Spraw, abym  nie zapomniał,
że tym, czym jestem , z łaski Bożej jestem ,
a poza nią, bez niej, niczym nie jestem .

Wierzę, Jezu, 
że Ty wziąłeś na siebie 
i dałeś przybić do swego krzyża 
całe zło mojego życia,
to, co leży otchłanią między m ną a Ojcem, 
to, co ciągle m nie od Niego oddala, 
abym  mógł z całym zaufaniem  
spocząć w Tym, który mnie stworzył 
d l a  s i e b i e .
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Powie ktoś: dobrze, ale Jemu było łatwiej, bo 
nie był skażony i obciążony grzechem. Nie mo
żemy jednak zapominać, że wszelki grzech pły
nie z egoizmu, który niesie zapatrzenie się tylko 
w siebie, zamyka serce przed innymi, zmniejsza 
szanse zrozumienia i współczucia. Absolutna 
wolność od grzechu uczyniła Jezusa w większym 
jeszcze stopniu bratem i wybawcą ludzi grzesz
nych. Grzesznik nie mógłby przecież być zbaw
cą ludzi, nie mógłby się tak całkowicie poświę
cić. Zawsze do głosu dochodziłoby własne „ja”. 
Mamy wielkiego arcykapłana, Jezusa Chrystu
sa, najwspanialszego i Jedynego Pośrednika. Co 
nam pozostaje? Wierzyć Mu i zaufać. On nazy
wa siebie drogą i drzwiami. Dzięki Jego działa
niu możemy dążyć w górę, zbliżać się do „tronu 
łaski”. Ten „tron łaski” — to Bóg miłosierny, 
wychodzący naprzeciw człowieka słabego i grze
sznego. Drogę do Niego otworzył nam Jezus 
Chrystus. Przez ofiarę krzyżową zniósł zaporę 
tamującą przystęp do Boga. Chrystus jest stale 
z nami, wstawia się za nas, daje nam pewność 
otrzymania miłosierdzia i łaski.

Czy wierzymy w to? Czy uznajemy c a ł e g o  
Chrystusa? A jeśli tak, to czy chętnie i ufnie 
do Niego się udajemy? Czy w sytuacji ciągłego 
zagrożenia i ataku pokus widzimy w Nim naj
pewniejszą osłonę? W okresie pasyjnym jest 
szczególna okazja do zadawania sobie takich py
tań, do egzaminowania siebie.
Dziś wiele się mówi o zbawieniu, o wybawieniu 
człowieka — w świeckim sensie tego słowa — 
od nędzy, głodu, nieszczęść i przekleństw cywi
lizacji. Dziś pragnie się i dąży usilnie do wyba
wienia człowieka od wszystkiego, co go niszczy 
biologicznie, a co sam sobie — dufny w swą po
tęgę i wszechmoc — zgotował. Dla nas, dla 
chrześcijan, nie może być wątpliwości, że jest 
jeden tylko rodzaj zbawienia i jeden tylko Zba
wiciel — Jezus Chrystus, tylko On, ponieważ 
jest rzeczywistym Bogiem i rzeczywistym czło
wiekiem. A znając nasze życie, może okazać nam 
współczucie, zrozumienie, łaskę i moc. On przy
niósł ludziom Boga i może ich doprowadzić do 
Niego. Jest to potężna, wspaniała, warta najwię
kszych poświęceń i wyrzeczeń prawda.

KS. JERZY STAHL

Księgi wyznaniowe

Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

K A T E C H I Z M
Reformacja przyczyniła się do rozwoju róż
norodnej literatury religijnej. Powstają wów
czas przekłady Pisma św., publikowane są zasa
dy wiary, różnego rodzaju pisma apologetyczne, 
wykłady biblijne, katechizmy. Przywódcy re
ligijni dużą wagę przykładali do możliwie naj
dokładniejszego zaznajamiania wiernych z za
sadami wiary. Nic dziwnego, że w wielu kra
jach Europy powstają katechizmy (od greckie
go słowa katechismos — nauczanie), które w fo
rmie pytań i zwięzłych odpowiedzi podają ele
mentarne i podstawowe prawdy religijne. Zna
my z tego okresu m.in. katechizmy Lutra, Kal
wina, Łaskiego, a w Polsce — wspomniane już 
w poprzednim odcinku — katechizmy Kościoła 
reformowanego, ułożone przez Gilowskiego 
i Kraińskiego. Katechizmy powstają także w 
Kościele rzymskokatolickim: do klasycznych, 
XVI-wiecznych tekstów należą opracowania 
Kanizjusza, Bellarmina oraz Katechizm Rzym
ski, przygotowany na polecenie Soboru Tryden
ckiego.
Jak już wspomniano w poprzednim artykule 
(„Jednota” 2/1974), każdy krajowy Kościół re
formowany posiada swoje księgi wyznaniowe, w 
tym i katechizmy. Jednak największą popular
ność i uznanie większości tych Kościołów zy
skał opublikowany w 1563 r. w Palatynacie 
(górna Nadrenia) Katechizm Heidelberski. 
Elektor Palatynatu, Fryderyk III (1559-1576), 
wprowadzający w podległym sobie kraju Refor
mację w duchu kalwińskim, zlecił dwóm mło-

(2)
H E I D E L B E R S K I

dym profesorom uniwersytetu w Heidelbergu 
— Zachariaszowi Ursynowi i Kacprowi Olewia- 
nowi — ułożenie katechizmu, który w przystę
pny sposób wyjaśniałby zasady wiary Kościoła 
reformowanego i mógłby służyć jako podręcznik 
religii.
Poświęćmy chwilę uwagi obu autorom. Za
chariasz Ursyn (1534—1583) był uczniem Melan- 
chtona i Kalwina. W roku 1558 został rektorem 
szkoły w rodzinnym Wrocławiu. Wskutek spo
rów z ortodoksyjnymi luteranami co do rozu
mienia Wieczerzy Pańskiej, opuścił to stanowis
ko i udał się do Zurychu, następnie do Heidel
bergu, gdzie w 1561 r. został profesorem tutej
szego uniwersytetu.
Kacper Olewian (1536-1587), rodem z Trewiru, 
studiował prawo na uniwersytetach w Paryżu, 
Orleanie i Bourges. Następnie kontynuował na
ukę w Genewie, Zurychu i Lozannie, poświęca
jąc się studiom teologicznym. Powróciwszy do 
rodzinnego miasta chciał pracować jako kazno
dzieja. Jednakże już po pierwszym kazaniu u- 
więziony został przez miejscowego biskupa. Za 
wstawiennictwem Fryderyka III odzyskał wol
ność, a następnie otrzymał profesurę na uniwer
sytecie heidelberskim.
Tym dwóm młodym ludziom polecił elektor Fry
deryk III ułożenie katechizmu. Początkowo pra
cowali oddzielnie: Olewian napisał objaśnienia 
przymierza Bożego, Ursyn zaś ułożył dwa ka
techizmy — dla dorosłych i dzieci, a następnie,
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opierając się na pracach kolegi i swoich, zreda
gował na nowo całość, która zyskała zatwierdze
nie elektora. Cała praca trwała zaledwie dwa 
miesiące. Nie chcąc spowodować jakichkolwiek 
sporów teologicznych, elektor zwołał w końcu
1562 r. synod do Heidelbergu, gdzie przedstawił 
gotowy katechizm. Jednogłośnie przyjęta księ
ga, z przedmową elektora datowaną 19 stycznia
1563 r., ukazała się jednocześnie po łacinie i w 
języku niemieckim. Jeszcze w tym samym ro
ku wyszło drugie jej niemieckie wydanie, uzu
pełnione — na żądanie elektora — pytaniem 
osiemdziesiątym, przedstawiającym różnice 
między reformacyjną Wieczerzą Pańską a ka
tolicką mszą. W zasadzie, prócz tego pytania, ka
techizm wolny jest'od polemiki teologicznej, po
mija też zagadnienie predestynacji.
Znana pod nazwą Katechizmu Heidelberskiego 
lub Katechizmu Palatynatu, księga rychło zna
lazła gorących wielbicieli, jak i przeciwników, 
i to nie tylko w obozie katolickim, ale i lute- 
rańskim. Bardzo szybko przyjęła się poza gra
nicami Niemiec. Holenderski synod w Dortre- 
chcie (1618-1619) uznał ją za księgę symbolicz
ną (wyznaniową) Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego. Rozpowszechniła się w Anglii 
Szkocji, Francji, Szwajcarii, Węgrzech, Polsce, 
w Ameryce Północnej. Chyba żadna, z wyjąt
kiem Pisma św., księga nie miała tak licznych 
przekładów i wydań. (Była tłumaczona na tak 
egzotyczne języki, jak malajski — już w 1621 r., 
czy syngaleski — w 1741 r.)
W Polsce Katechizm Heidelberski ukazał się 
wcześnie, bo w roku 1564, przetłumaczony przez 
Andrzeja Prażmowskiego i wydany w Krako
wie jako tzw. Katechizm większy. Znajdujemy 
go później jako część składową kancjonałów li
tewskich (1598 i 1620) i kancjonału gdańskiego 
(1619).
W roku 1880 ukazuje się w Warszawie nowe 
tłumaczenie Katechizmu wraz ze skróconą wer
sją, przeznaczoną dla katechezy młodzieży, a w 
dwadzieścia lat później drugie jego wydanie — 
w tłumaczeniu i z przedmową ks. Augusta Ka
rola Diehla. Do dziś Katechizm Heidelberski 
stanowi jedną z głównych (obok II Konfesji 
Helweckiej i Konfesji Sandomierskiej) ksiąg 
wyznaniowych Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Polsce.
Interesująco przedstawia się podział Katechiz
mu Heidelberskiego. Jego autorzy uznali, że na
stępujący fragment Listu do Rzymian streszcza 
całą naukę chrześcijańską: ,,Nędzny ja człowiek! 
Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu 
niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pa
na naszego!” (Rzym. 7:24.25a).
Dlatego Katechizm podzielony został na trzy 
części: o nędzy (grzeszności) człowieka, o jego 
zbawieniu i wdzięczności. Całość składa się ze 
129 pytań i odpowiedzi, które albo są po prostu 
dosłownymi cytatami z Pisma św., albo komen
tarzem popartym takimi cytatami. Sugerując 
możliwość wykładania i objaśniania Katechizmu 
w ciągu roku kościelnego, autorzy podzielili go 
na 52 części, odpowiednio do liczby niedziel. 
Przyjrzyjmy się teraz pokrótce treści omawia
nej księgi.

1. Wstęp (pytania 1-2) wykazuje możliwość po
ciechy dla człowieka — wypływającą z faktu 
uświadomienia sobie, że należy on do Boga — 
oraz wprowadza we wspomnianą już trój czło
nową tematykę, zgodnie z Rzym.7:24.25a.
2. Część pierwsza — O nędzy człowieka (pyta
nia 3-11) — wyjaśnia istotę i pochodzenie grze
chu oraz ukazuje perspektywę kary.
3. Część druga — O zbawieniu człowieka (12-85)
— jest najobszerniejsza. Wykazuje ona, że je
dyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus. Pod
kreśla myśl Reformacji o usprawiedliwieniu 
i zbawieniu jedynie przez wiarę. Logicznie więc 
wprowadza w tym miejscu i omawia Apostol
skie Wyznanie Wiary (22-59), eksponując trzy 
osoby Trójcy św. W tej części znajdujemy też 
omówienie sakramentów — Chrztu i Wieczerzy 
Pańskiej (65—82) — w rozumieniu kalwińskim 
oraz wspomniane już pytanie 80 o różnicy w 
pojmowaniu Wieczerzy. Ostatnie punkty (82-85) 
wyjaśniają charakterystyczne dla Kościoła re
formowanego pojmowanie władzy kluczów — 
jako głoszenie Ewangelii i stosowanie karności 
kościelnej.
4. Część trzecia — O wdzięczności (86-129) — 
traktuje o dobrych uczynkach, będących wyra
zem wiary i wdzięczności człowieka wobec Bo
ga (nie dla zasługi!); dalej wskazuje na potrzebę 
pokuty i jej skutek, którym jest odrodzony, no
wy człowiek. Najobszerniejszą partię tej części 
stanowi omówienie przykazań Dekalogu (w re
formowanym porządku według Biblii hebraj
skiej, bez pomijania II Mojż. 20:4-6). Są one dro
gą, dzięki której człowiek poznaje swą grzesz
ność i pragnie usprawiedliwienia. Z kolei na
stępuje omówienie próśb Modlitwy Pańskiej, 
modlitwy będącej wzorem wyrażania wdzięcz
ności człowieka względem Boga.
W Kościele Ewangelicko-Reformowanym nieje
dnokrotnie podkreślano dużą wartość Katechiz
mu Heidelberskiego, nazywając go dojrzałym 
owocem Kościoła Reformacji. Cechuje go biblij- 
ność i systematyczność wykładu zasad wiary. 
Bogactwo materiału ujęto w zwartą, przystępną 
i jasną formę. Niemniej jednak Katechizm Hei
delberski, podobnie jak inne klasyczne kate
chizmy wykładające naukę kościelną w formie 
pytań i odpowiedzi — znajduje dziś wielu prze
ciwników. Uważa się, że ten typ nauczania jest 
nieprzydatny współczesnemu człowiekowi. Zna
ne są próby i wysiłki przedstawienia zasad wia
ry w innej niż dotychczas formie. Przykładem 
może tu być choćby głośny katolicki Katechizm 
Holenderski, którego fragmenty drukowała ,,Je- 
dnota” w minionym roku, czy też prosty, jasny 
wykład Emila Brunnera, reformowanego teologa 
szwajcarskiego, Nasza wiara, dobrze znany pol
skiemu czytelnikowi ewangelickiemu. Być może 
to jest właśnie droga współczesnej — czy przy
szłej — katechezy, tym niemniej jednak Kate
chizm Heidelberski jest nadal aktualny, nie stra
cił żadnej ze swych wartości i jako księga wy
znaniowa Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go, która od wieków i w różnych Kościołach 
narodowych zdobyła sobie prawo obywatelstwa
— godny jest zachowania.

6



PAWEŁ KUCIŃSKI

Po s p o t k a n i u  w A m s t e r d a m i e

Przedstawiciele Kościołów ob
szaru europejskiego Światowe
go Aliansu Reformowanego 
zgromadzili się na konferencji w 
Amsterdamie (6—11 września 
1973). Jej naczelnym zadaniem 
była analiza pytania, jakie po
stawił Jezus uczniom pod Ceza
reą Filipową: „A wy za kogo 
mnie uważacie?” (Mk 8:27). 
Chciałbym teraz podzielić się 
się kilkoma uwagami dotyczący
mi tego pytania oraz ukazać, jak 
uczestnicy konferencji próbo
wali na nie odpowiedzieć. 
Większość chrześcijan w Euro
pie posługuje się dziś nowocze
snym przekładem Nowego Te
stamentu w języku ojczystym. 
Dzięki temu kontakt ze Słowem 
Bożym jest ułatwiony. Jednakże 
sam fakt posiadania lepszego 
przekładu tekstu biblijnego 
nie wystarcza do tego, by czło
wiek stał się bardziej otwarty 
na głos Boga i szczerze przyjął 
wezwanie Pana Kościoła. Na 
kartach Biblii zwraca się do nas 
bowiem Ten, który stał się ma
nifestacją łaski Bożej i osobiście 
zmusza nasNdo ustosunkowania 
się do Jego słów. Stawia nam 
pytania, a my nie możemy za
taić odpowiedzi, gdyż Bóg i tak 
zna nasze najskrytsze myśli. 
Omijając zaś te pytania, naraża
my naszą wiarę na poważ
ne niebezpieczeństwo, jakie, 
zawsze niesie ze sobą utrata za
angażowania. Pytania stawiane 
przez Jezusa powinny mieć pier
wszeństwo przed innymi pyta
niami, gdyż zawierając nieprze
mijające treści, obowiązują każ
de pokolenie i każdą epokę. Aby 
dać na nie odpowiedź, trzeba 
wewnętrznej mobilizacji, pod
porządkowania swego sumienia 
rygorowi pytania.
Kiedy pod Cezareą Filipową 
— na granicy dwóch światów: 
żydowskiego i pogańskiego — 
Jezus pyta: „A wy za kogo mnie 
uważacie?”, to zwraca się także 
i do nas, do chrześcijan XX wie
ku. Jezusowe pytanie jest pro
bierzem naszej wiary, żąda od 
nas złożenia świadectwa chrze

ścijańskiej postawy. I kiedy 
szukamy właściwej i zadowala
jącej nas dzisiaj odpowiedzi, 
chętnie dzielimy się swymi spo
strzeżeniami, wątpliwościami i 
doświadczeniami z braćmi w 
wierze.
Takiemu celowi służyło też spo
tkanie w Amsterdamie. Wszy
stkie wygłoszone tam referaty, 
dyskusje — plenarne i w gru
pach — oraz studia biblijne 
miały za zadanie przybliżyć 
współczesnemu chrzęści j anino- 
wi postać i dzieło Jezusa. Sta
wiano pytania natury ogólnej: 
kim powinien być Jezus dla 
współczesnego, tak pełnego kon
fliktów i napięć świata? Jakie są 
konsekwencje naszej odpowie
dzi na Jego pytanie? Nie udało 
się, oczywiście, sformułować 
pewnej, zwięzłej i kompletnej 
odpowiedzi, ale wszystkie uwa
gi i spostrzeżenia dyskutantów 
zmierzały w jednym kierunku: 
nie ulega wątpliwości, że wyz
nanie Piotra — ,,Tyś jest Chry
stus...” — jest i dzisiaj podsta
wowym wyznaniem Kościoła 
chrześcijańskiego.
Wyznając w Jezusie Chrystusa 
i przyjmując dar przebaczenia 
Chrystusowego możemy usunąć 
popełnione świadomie lub nie
świadomie winy wobec bliźnich. 
Jego przebaczenie ujawnia nam 
nasz grzech i uwalnia od niego. 
Chrystusowy Krzyż uwalnia nas 
także od doktryny samoodku- 
pienia i przypomina, że nigdy 
nie staniemy się ludźmi wolny
mi, jeśli dążyć będziemy wyłą
cznie do samopoznania, a zapo
mnimy o poznaniu Jego. Samo- 
wiedza może stać się jedynie 
źródłem kolejnych konfliktów, 
gruntem, na którym zrodzą się 
tylko nowe ideologie. Chrystus 
pomaga nam dostrzec we wro
gach lub przeciwnikach — po
tencjalnych przyjaciół. Tę mo
żliwość daje nam wielkie dzieło 
pojednania. Tylko z Chrystusem 
możemy przerwać błędny krąg 
wzajemnej nieufności i wrogo
ści. Nie ma mowy, aby udało 
nam się uczynić dzisiejszy świat

bardziej humanitarnym — a 
jest to przecież sprawa ogrom
nej wagi — jeśli pominiemy 
osobę Chrystusa.
Wszystkie te prawdy jasno wy
nikają z treści ewangelicznego 
objawienia, jako świadectwa
0 Jezusie Chrystusie. Uwzglę
dniając osobiste i społeczne sku
tki wyznawania w naszych cza
sach, że Jezus jest Chrystusem, 
trzeba stwierdzić, że bardzo tru
dno jest znaleźć jakieś zunifiko
wane wyznanie, które sprosta
łoby różnorodnemu charaktero
wi dzisiejszej rzeczywistości. 
Zastanawia nas fakt, dlaczego 
Jezus rezygnuje z tak ważnego
1 wzniosłego tytułu, jakim jest 
Chrystus, na rzecz znacznie, 
naszym zdaniem, skromniejsze
go, i nazywa siebie po prostu 
Synem Człowieczym. Uwaga 
konferencji skupiła się głównie 
na tym zagadnieniu. Stwierdzo
no, iż ta wypowiedź Jezusa po
winna nam wskazywać kieru
nek poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie spod Cezarei. Jezus 
chciał podkreślić, iż przyszedł 
na świat, aby zjednoczyć się z 
najmniejszymi, aby wraz z nimi 
cierpieć, aby im pomagać. Chce 
On, byśmy traktowali Go jak 
przyjaciela, który zjawia się na 
okopach naszego życia, by stać 
się naszym obrońcą. Jezus — 
Syn Człowieczy, czyli c z ł o 
wi e k!  Taka wydaje się być 
najbliższa naszym pragnieniom 
forma odpowiedzi, zwłaszcza w 
dzisiejszych czasach, kiedy na
stąpiło osłabienie więzów bra
terstwa między ludźmi. Ale Je
zus — to coś znacznie więcej. 
Jest On w swej istocie praw
dziwym Człowiekiem, i Bóg 
chce, abyśmy Go w tym naśla
dowali. Jest Człowiekiem, który 
przewidując wszystkie konse
kwencje, nie dążył jednak do 
ratowania swego życia za wszel
ką cenę, ale pragnął je darować 
innym. Jest postacią historycz
ną, rzeczywiście istniejącą w 
w dziejach ludzkości, ale nie da
jącą się porównać z żadną inną. 
Ta, jak to określono na konfe
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rencji, niepowtarzalność Jezusa 
pozbawia nas wszelkiej analogii, 
którą możemy zastosować w od
niesieniu do postaw i czynów 
różnych sławnych ludzi. Gdzie 
leży źródło tej niepowtarzalno
ści? Odpowiedź brzmi: w Nim 
samym. Jezus nie pozostawił 
nam żadnej specjalnej doktryny 
filozoficznej, nie stworzył szko
ły, jak Platon, nie zbudował 
chrystologii, ale dał coś o wiele 
większego — samego siebie. 
Dlatego też odpowiedzi na pyta
nie z Ewangelii Marka nie zdo
będziemy w drodze rozważań, 
analiz, dysput i rozpraw. W ten 
sposób uzyskamy zawsze odpo
wiedzi połowiczne, niepełne. 
Dopiero wówczas, gdy we włas
nym życiu doświadczymy obec
ności Jezusa, gdy odczujemy Je
go realne działanie, będziemy 
w stanie sformułować tę jedyną 
odpowiedź. Mówiąc o sobie, jako 
o Synu Człowieczym, Jezus 
wskazywał drogę, jaką Go Bóg 
prowadził — od poniżenia do 
wywyższenia; podkreślał, że 
zawsze utożsamiał się i był po 
stronie słabszych tego świata.
To, co dla świata greckiego, 
gdzie rządzili bogowie pozba
wieni uczucia cierpienia, było 
zgorszeniem, dla nas, ludzi 
współczesnych, staje się nowym 
odkryciem. Jezus objawia się na 
nowo! Jego służba, niemoc i 
cierpienie są pojęciami, które 
we właściwy sposób określają 
drogi, jakimi Bóg wkroczył w 
dzieje grzesznego świata.
Na konferencji jasno sprecyzo
wano, że na'Jezusa musimy pa

trzeć w kategoriach Jego dzieła, 
Jego misji, a nie materii, bo tyl
ko dzieło ma dla nas znaczenie. 
Gdy podejmujemy próbę sfor
mułowania odpowiedzi na Jego 
pytanie, musimy stale pamiętać
0 tym, że Jezus, będąc prawdzi
wym Człowiekiem, jest Czło
wiekiem przyszłości. Bóg dając 
Go nam, grzesznym ludziom, nie 
czyni zeń oskarżyciela naszej 
ułomności i małowierności. Po
syła Go jako rękojmię i gwaran
cję nowej przyszłości, jaka ot
wiera się, dzięki Jego ofierze
1 Jego zmartwychwstaniu, przed 
uwikłaną w konflikty ludzko
ścią.
Wyznając Jezusa jako Syna 
Człowieczego musimy, podobnie 
jak On sam, podjąć decyzję. Po
dobnie bowiem jak On znaleźć 
się możemy na granicy dwóch 
światów. Wciąga nas kraina ,,lu
dzka”, zmuszając lub kusząc do 
deformacji naszej wiary na mo
dłę i styl naszych czasów. Od
powiedź dana Jezusowi — to za
akceptowanie faktu, iż idziemy 
za Tym, który tu, na tym świę
cie, był słaby, a którego moc po
lega na przyszłym zwycięstwie. 
I tak, jak spełniły się przyrze
czenia dane tej grupce słabych 
i bojaźliwych ludzi, którzy po
djęli decyzję zawrócenia za Je
zusem z Cezarei ku Jerozolimie, 
tak i nam objawi się moc ducha 
Jezusowego jako moc usprawie
dliwiająca. Widać więc, że za
dane nam pytanie dotyczy nie 
takiego czy innego ustosunko
wania się do pytającego, ale 
s t y l u  ż y c i a  chrześcijanina.

Konsekwencją jest zajmowanie 
postaw jednoznacznych, a nie 
konformistycznych, cierpliwość 
w czekaniu i przeświadczenie o 
mocy gwarancji, jaką stała się 
pieczęć Krzyża. Oczywiście, w 
praktyce, element ryzyka bę
dzie towarzyszyć naszej odpo
wiedzi na pytanie Jezusa, tak 
jak wystąpił on podczas rozmo
wy z Piotrem, ale współczesny 
chrześcijanin powinien być 
świadomy tego ryzyka i przy
stać nań. W dzisiejszej kulturze, 
opartej na dążeniu człowieka do 
własnego bezpieczeństwa, do
brobytu i przetrwania — wyz
nawanie w Jezusie Syna Czło
wieczego wiąże się z wyborem 
drogi cierpienia i obcości. Ale 
trzeba pamiętać, że pójście tą 
drogą oznacza osiągnięcie celu: 
zdobycie mocy wiodącej do 
zmartwychwstania. Jeśli gotowi 
będziemy zapłacić tę cenę za 
wyznawanie Jezusa Chrystusa, 
to już w tym życiu doświadczy
my, że warto było to uczynić.
Jak widać, uczestnicy konferen
cji położyli nacisk na odpowiedź, 
jakiej udzielił sam Jezus. Stara
li się „uczłowieczyć” Chrystusa, 
uważając taki kierunek postę
powania za zgodny z potrzebami 
duchowymi współczesnego czło
wieka. Stwierdzono, że odpo
wiedzi mogą być różne, w zależ
ności od sytuacji danego chrze
ścijanina. Wszakże o jednym 
trzeba zawsze pamiętać: decyzja 
jaką podejmujemy, musi być 
zgodna z duchem Ewangelii, 
niezależnie od trudności, jakie 
może to spowodować.

STANISŁAW BROTNICKI

Skubanie, 
czyli jeszcze 
o „Opowieściach“ 
Kosidowskiego

Pięknie w ygląda kw itnąca jabłoń. Równie piękny jest 
każdy kw iat, każdy biały płatek, korona pręcików, słu
pek. O dryw am  go od gałązki, oskubuję kolejno z p ła t
ków, z pręcików, zostaje mi w ręku  zielony ogonek. 
I to jest kw iat? Gdzie jego piękno? Leży na ziemi, 
u moich stóp, potargane i pogniecione, za chwilę po- 
depczą je b ru taln ie  czyjeś nogi. Choćbym naw et — w ie
dziony żalem za u traconym  pięknem  — zebrał wszy
stko i potrafił skleić, aby przywrócić choć na chwilę 
to, co m iało tyle uroku, jednego zrobić nie zdołam. 
Ten sklejony kw iatek  nie zaowocuje. A przecież nie 
piękno, nie wzbudzone przez nie estetyczne w rażenia 
stanow ią istotę kw itnącej jabłoni. Ona m usi zaowoco
wać. W każdym  jej owocu znajdzie się wiele po
żywnych składników, a w samym środku — pestki 
— zalążek nowego życia.
Zenon Kosidowski ciągle skubie, skubie i z tryum fem  
pokazuje niepokaźny ogonek. Usiłuje udowodnić, że to,
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co opowiedzieli ewangeliści, w praw dzie „jest dziełem 
ze wszech m iar fascynującym ”, ale przecież tylko „le
gendą, wyłącznie produktem  wyobraźni, czystej wody 
zm yśleniem literack im ”. A więc, bujda na resorach, 
panowie! Czytelnikowi, który zaryzykow ałby zaw ierze
nie rzetelności i kom petencji au tora (a jak  ta  spraw a 
się przedstaw ia, pisaliśm y w poprzednim  artykule — 
„Jednota” 2/74), ogonek istotnie może wydać się bardzo 
mało interesujący.
Czy Ewangelie są piękne? Chyba nie, jeśli zastosujem y 
do nich k ry teria  literackie, artystyczne. W każdym  r a 
zie nie piękna w  nich szukamy, tylko czegoś zupeł
nie innego. Jezus porów nał Słowo do ziarna pszenicy. 
K w itnąca pszenica nie nadaje się do wazonu.
Musi dojrzewać i wydawać owoc — sto, sześćdziesiąt, 
trzydzieści nowych ziaren, z których część zostanie zu
żyta na nowy zasiew, a część na chleb. Zadaniem  E w an
gelii nie jest wzbudzanie estetycznych przeżyć, lecz d a 
w anie pokarm u i rozm nażanie dobra przez nowy zasiew. 
Skubanie Kosidowskiego pozbawione jest wszelkiego 
rzetelnego sensu, albowiem nie prowadzi do poznania 
prawdy. Botanik, który bada budowę kw iatu, jest u p ra 
wniony do „brutalnego” z nią postępowania, bo dzię
ki tem u poznaje jego budowę, funkcje poszczególnych 
elementów, może wziąć jego drobiny pod mikroskop, 
może obserwować, w jakich  okolicznościach dochodzi 
do zapłodnienia, odkryć m etody uszlachetniania owo
ców. Jest do tego upraw niony, ponieważ posiada od
powiednie narzędzia, dysponuje wiedzą niezbędną do 
w ysnuw ania słusznych wniosków i form ułow ania 
tw ierdzeń, a przede wszystkim  służy rzetelnem u celo
wi wzbogacania wiedzy. N atom iast w pracy Kosidow
skiego nie można dopatrzyć się ani jednego, ani d ru 
giego, ani trzeciego. Dlatego jego „Opowieści” są ty 
pową kom pilacją (ulubione jego określenie w  odniesie
niu do dzieł ewangelistów), składającą się z jednostron
nie pozbieranych i tendencyjnie ułożonych „rew elacji”, 
przeważnie dziewiętnastowiecznych.
Wiek dziew iętnasty przyniósł w yjątkow ą obfitość h i
storycznych badań nad tekstem  Nowego Testam entu. 
Z pew ną przesadą, ale oddającą istotę rzeczy, można 
powiedzieć, że krytycy-bibliści całą Biblię wywrócili 
na nice, każdy w iersz zakwestionowali, co się tylko 
dało, poprzestaw iali, to ten, to inny fragm ent odrzu
cali, to tego, to innego au to ra  przekreślali. W końcu 
z tego chaosu zaczęła się w yłaniać praw da nie tylko 
o historycznej w artości relacji zaw artej w Ewangeliach, 
ale przede w szystkim  o mocy utajonego w nich życia. 
Z iarno samo w sobie nie jest ani piękne, ani — leżąc 
w  silosie — nie przedstaw ia większej wartości, dopiero 
rzucone na urodzajną glebę zaczyna żyć i rozw ijać się, 
albo — sta rte  na m ąkę — zam ienia się w  chleb, by 
służyć za codzienny pokarm . Tak samo Ewangelia, gdy 
trafia  na chętnego odbiorcę, zaczyna w nim  kiełkować, 
rozwijać się, karm ić go, tak  że bez niej już się obyć 
nie potrafi. Ktoś, kto tego doznał, tak  pisze: „Aż spadło 
na m nie nieszczęście jak  jastrząb  z jasnego nieba. 
Myślałem o sam obójstwie. Raz będąc w  dalekim  m ie
ście, po obiedzie (z alkoholem), idąc już na dworzec, 
zm ieniłem nagle k ierunek i natknąw szy się na księ
garnię kupiłem  Nowy Testam ent. W ielogodzinna pod
róż zdała mi się kw adransem . Czytałem i... p łakałem  
(...) Boże, Boże mój. Jak  przekonać innych, zimnych, 
do tego św iatła, jakie świecić się będzie we m nie aż 
do śm ierci?”
Ktoś inny w yznaje podobnie:
„Jestem  chrześcijaninem  przede w szystkim  przez i dla

Ewangelii. Nie potrafię wyobrazić sobie wierzącego 
chrześcijanina, który by nie zetknął się z Osobą p rze
m aw iającą z k a rt Ewangelii. Nawrócenie moje — każ
dy chyba przeżył lub przeżywa jakieś naw rócenia — za
wdzięczam ludziom, którzy mi ją  dali, którzy żyli 
Ewangelią. Dzisiaj wszystko staram  się sprowadzić do 
Chrystusa. On jest punktem  w yjścia w  budow aniu 
światopoglądu, punktem , do którego można się cofnąć 
w chwilach kryzysu (...) A bsurdu śmierci, cierpienia, 
wojny, barbarzyństw a nie da się usunąć słowami. Nie 
pomaga tu  żaden ludzki patos i heroizm  bez Boga, 
w  stylu Camusa. Bez Absolutu, bez wiecznego ładu, 
bez Krzyża wymienione zjaw iska krzyczą o bezsensie 
wszystkiego, niszczą radość życia, skazują człowieka 
myślącego na męki Syzyfa. Nie można długo sam ot
nie przeżywać absurdu istnienia. Niepokój zmusza do 
poszukiwań. Nie chciałem wybierać surogatów, teory- 
jek  sprow adzających życie do błędnego koła, nie chcia
łem słuchać o hum anizm ie w yjałowionym  z wieczności, 
nie uspokajały mnie tezy o tzw. koniecznościach ży
ciowych. Dlatego w ybrałem  drogę Ew angelii” 1 2. 
Ewangelia, Pismo święte, bywa dla w ielu ostatnią m o
żliwością utrzym ania się przy wierze i nadziei, ra tu n 
kiem  przed zatrzym aniem  się w rozw oju duchowym. 
W chwilach kryzysu ostoją jest w łaśnie lek tu ra  Pism a 
świętego: „Pozostawało mi wówczas tylko czytanie 
P ism a świętego. Czytałam  je niezależnie od tego, czy 
m i to coś pozytywnego w danym  dniu dało i nie zm u
szałam  się naw et do m yślenia nad tekstem . Zachow u
jąc obyczaj czytania P ism a św. — głównie Ewangelii 
— i rezerwow anie czasu na milczenie, resztę zosta
w iałam  jakoś «na żywioł». To mi uratow ało możność 
m odlitwy i otworzyło jej nowe horyzonty” 3.

Cytowane przykłady w yznań świadczą, jak  w ielkie 
znaczenie w życiu ma zaw arta w Ewangelii treść. 
Ewangelia jest praw dziwym  pokarm em . N ikt jednak 
jeszcze nie posilił się... książką kucharską. By poznać 
sm ak potraw y, trzeba ją zjeść. Dlatego temu, kto jest 
głodny, trzeba posiłku, a nie recepty chleba, a nie spo
sobu przyrządzania ciasta i wypieku. Duszy ludzkiej 
potrzeba Ewaneglii, a nie w ykładów  na tem at E w an
gelii i h istorii jej powstania. Nie w ynika jednak  z tego, 
że krytyka, analiza tekstu  biblijnego, badanie źródeł 
i h istorii pow stania — są niepotrzebne czy naw et szko
dliwe. Książka kucharska potrzebna jest kucharzowi. 
K onsum entowi w ystarczy zaufanie, że kucharz wie, jak  
i co przygotować, i że nie zostanie o tru ty  nieświeżą 
czy źle przyrządzoną potraw ą. Wiadomości z zakresu 
h istorii pow stania ksiąg biblijnych m usi znać ten, kto 
Biblią się posługuje dla krzepienia innych, aby z niej 
robić dobry użytek. Przeciętny człowiek nie musi, lecz 
może, z tym  w szystkim  się zapoznać, pod w arunkiem , 
że otrzym a inform acje, które mu pomogą w poznaniu 
praw dy.

Opowieści Kosidowskiego w żadnym  razie tego w aru n 
ku nie spełniają. Nie spełniają zaś przede w szystkim  z 
tego powodu, że w yłania się z nich cel zupełnie inny, 
polegający na pogoni za sensacją, za „rew elacyjnym i 
odkryciam i”, a nie poszukiwanie praw dy. Kosidowski 
zastanaw ia się, dlaczego celnik Lewi nie napisał p a 
miętników. Odpowiedź jest prosta: celnik Lewi nigdy 
żadnych pam iętników  pisać nie zamierzał, więc też

1 B ezim ienni m ów ią o m odlitw ie, W ydaw nictw o Z nak, K ra 
ków  1974, s. 90-91
2 Tam że, s. 62-G3
3 Tam że, s. 296-297 (fragm en t an k ie ty  p rzep ro w ad zo n e j p rzez 
„ Je d n o tę “ )
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ich nie napisał. Kosidowski za mało wie i rozumie, 
aby uniknąć rozpowszechnionego, fałszywego trak to 
w ania Ew angelii jako pam iętników. Apostołom nigdy 
nie chodziło o spisywanie wspomnień, bo nie byli zim 
nym i obserw atoram i w ydarzeń ani dziennikarzam i, ani 
kronikarzam i, tylko ludźmi porwanym i szaleńczą m y
ślą, że Jezus z N azaretu j e s t  Mesjaszem, Synem Bo
żym, św iadkam i nieprawdopodobnego w ydarzenia, ja 
kim  jest Jego z m a r t w y c h w s t a n i e .  Nie postało 
im  naw et w  myśli, żeby pisać „życiorys”, „biografię” 
Jezusa, bo i po co, skoro „nie przem inie to pokolenie” 
a nastąpi pow tórne przyjście Syna Człowieczego. 
Chcieli oni tylko tego, aby ich słuchacze uwierzyli, że 
Jezus jest Chrystusem , i żeby wierząc, mieli żywot 
wieczny, a w  ten  sposób zostali zachowani od zagłady. 
Mówili więc tylko to, co do tego celu było potrzebne. 
Przekazyw ali mowy Jezusa i dzieła Jego nie powiązane 
w jak iś chronologiczny ciąg, przedstaw iali poszczególne 
sceny, w ydarzenia, przypowieści, poszczególne wypo
wiedzi czy zdania. S tąd w łaśnie nieco chaotyczny, jakby  
z poszczególnych no ta tek  złożony, układ  Ewangelii. 
Nie bez powodu M arek zaczyna swój przekaz od słów: 
Arche tou euangeliou Iesou Christou — początek 
E w a n g e l i i  Jezusa Chrystusa, a nie Jego biogra
fii. Była to bowiem wieść radosna o zbawieniu przez 
Jezusa, a nie o życiu Jezusa. Nic dziwnego, że się nie 
znajduje, skoro się szuka tego, czego nie ma.
Sam A utor Ew angelii — Jezus — przewidział jednak  
dusze kam ienne, w  których ziarno nie zapuści korzenia 
i na to nie ma już rady. Będą chętnie sięgać po 
każdy argum ent, który pozwoli ilm na uspraw iedli
w ienie właisnej postawy. Ludzie tacy skorzystaliby 
z oferty Kosidowskiego ze zrozumiałym zaintereso
waniem. Cóż, kiedy sceptycy myślą na  ogół dość lo
gicznie, bez trudu  więc dostrzegą, że autor nie trzy
ma się elem entarnych zasad logicznego m yślenia,

a powoływanie się n a  naukę, uczonych i wiedzę 
służy jatko zasłona dymna.
Kiedy zaś próbuje samodzielnie coś ocenić, robi to w 
sposób w prost prym ityw nie naiwny, w zbudzając uś
miech rozbawienia. Oto, co pisze w jednym  i tym  sa
mym rozdziale, na tem at ew angelisty M ateusza (Dla
czego celnik Lewi nie napisał pam iętników ):
„W doborze tych zapożyczonych m ateriałów  au to r 
(znaczy M ateusz — SB) nie był w dodatku zbyt w y
bredny i nie odznaczał się zbytnim  krytycyzm em  (...) 
Te sprzeczne wypowiedzi, które au tor ewangelii poz
b ierał bezkrytycznie, bez próby ich zharm onizowania, 
są to jakby w arstw y stratygraficzne w archeologicz
nych w ykopaliskach”. Bardzo logicznie pisze dalej co 
następuje: „Ewangelia w edług M ateusza, jak widzimy, 
jest św iadom ie obmyślonym trak tatem , napisanym  
przez człowieka, którem u nieobce były a rkana rzem io
sła pisarskiego. Świadczy o tym  nie tylko układ  ca
łości, czy tak  znakomicie pom yślana inscenizacja, jak  
»Kazanie na górze«. W tekście m am y wiele innych 
dowodów na to, że dbał on o stronę literacką swojej 
pracy”.
Jak i w łaściw ie był ten Mateusz? N iewybredny, czy dba
ły o stronę literacką swojej pracy? Nie odznaczający 
się zbytnim  krytycyzm em , czy świadomie obm yślający 
swój trak ta t?  N iedostrzegający sprzeczności, czy zna
jący arkana rzemiosła pisarskiego?
Żeby nie stw arzać wrażenia, że czepiamy się jakiegoś 
jednego potknięcia, posłuchajm y, co mówi o Jan ie  
Ewangeliście (Jezus świętego Jana): „Jan, umieszczając 
w swojej relacji ową raczej przyziem ną scenę w esel
ną, dał się chyba ponieść nadgorliwości w p rzedsta
w ieniu Jezusa jako czarodzieja niezwykłej m iary”. I 
nieco dalej dosłownie: „Te oczywiste retusze pokazują 
nam  poglądowo, do jakiego stopnia Jan  był świadom 
swego celu i jak  rozważnie go realizow ał”. Albo jeszcze

O B I B L I I

Księga Kapłańska
Odcinek 5

W Pięcioksięgu środkową, trze
cią pozycję zajmuje Księga Ka
płańska, czyli Leviticus, chyba 
najmniej ze wszystkich czytana 
ze względu na to, że ma charak
ter kodeksu prawnego, dotyczą
cego kultu, kapłaństwa i wszel
kich rytualnych praktyk ludu 
izraelskiego. Wiemy, że wszyst
ko to było — używając sformu
łowania z Listu do Hebrajczy
ków — „cieniem przyszłych 
dóbr, a nie samym obrazem rze
czy” (Hebr.lO:l). To, co tam 
czytamy, robi na nas wrażenie 
rzeczy nieaktualnych, a z pun
ktu widzenia duchowego — bez 
wartości, ale wrażenie nie jest 
trafne, bo jeżeli ktoś zada sobie

trud głębszego wniknięcia w 
treść tej księgi, z pewnością 
znajdzie wiele materiału wzbo
gacającego wiarę i rozumienie 
Słowa Bożego.
Tytuł księgi pochodzi od nazwy 
plemienia Lewi, które według 
Starego Testamentu tworzyło 
rodzinę kapłańską, skąd w koń
cu prawdopodobnie rozwinął się 
stan lewitów, czyli kapłanów.
Księga została przedstawiona ja
ko szereg poleceń dla ludu, da
nych przez Boga Mojżeszowi 
(1:1) jeszcze na Półwyspie Sy- 
najskim. Potwierdza to również 
ostatni wiersz (27:34).
Jest rzeczą pewną, że przepisy

rytualne w niej zawarte są bar
dzo dawnego pochodzenia i mo
gą sięgać aż do czasów pobytu 
na pustyni. Większość history
ków uważa posiadaną przez nas 
redakcję za dzieło powstałe w 
epoce późniejszej, kiedy organi
zacja i hierarchia kapłańska by
ła już bardziej rozwinięta niż za 
czasów Mojżesza czy w okresie 
podboju Kanaanu. Nasuwają się 
porównania raczej z kodeksem 
Ezechiela (Ez. 40—48) z okresu 
niewoli babilońskiej, niż z ko
deksem Przymierza (Ex. 20-23), 
który pochodzi z czasów o wie
le wcześniejszych. Właśnie w 
okresie wygnania i powrotu do 
Palestyny judaizm uformował 
się już nie jako państwowy twór 
polityczny, lecz wspólnota reli
gijna; dlatego cały nacisk spo
czywał na sprawach kultowych 
i na czynnościach kapłańskich, 
bo nie było już wtedy królów, 
a profetyzm wygasał. Wykorzy
stując stare kodeksy, prawa
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jedno zestawienie: „..Kierował się także pew nym i 
określonym i względam i doktrynalnym i, mianowicie 
pragnął, każąc Jezusowi brać udział w tak  typowo lu 
dowym obyczaju weselnym, podkreślić jego ludzką, do
czesną naturę, aby przeciw staw ić się n iektórym  sek
tom...” I dalej pisze: „Jan, na przykład, pom ija m il
czeniem spraw ę narodzin Jezusa, praw dopodobnie roz
myślnie, aby uniknąć wszelkich aluzji do strony cie
lesnej Jezusa”. N astępnie zaś: „Ma to z pewnością ja 
kiś przyczynowy związek z doktrynalną postaw ą au to
ra  ewangelii, z postawą, k tóra kazała m u widzieć w 
Jezusie nade wszystko Syna Bożego i pom niejszać 
wszelkie sugestie, które zbyt mocno przypom inały, że 
był także człowiekiem. Ja n  jest pod tym  względem na 
ogół dość konsekwentny, co potw ierdzają inne jeszcze 
znam ienne przem ilczenia i korektury, dokonane w sy
noptycznej biografii Jezusa”.
Kosidowski jednak  nie jest na ogół dość konsekw en
tny. Kiedy pisze o weselu w Kanie, to widzi w J a 
nie doktrynera broniącego ludzkiej, doczesnej natu ry  
Jezusa. Kiedy pisze o narodzinach Jezusa, w ytykając 
Janowi, że nie przedstaw ił tego wydarzenia, widzi w 
Jan ie  doktrynera pom niejszającego wszelkie sugestie, 
które zbyt mocno przypom inały, że Jezus był także 
człowiekiem. O cóż w końcu tem u Janow i chodziło? 
Kosidowski próbuje również egzegezy tekstu  Ew an
gelii ze skutkiem  podobnie chybionym, jak  to w ykazano 
wyżej. Przytoczymy tylko jeden przykład z rozdziału 
o Ewangelii M ateusza: „Drażliwa spraw a ustosunko
w ania się do pogan dochodzi do głosu w ewangelii 
jeszcze parę razy. W ysyłając dw unastu  apostołów w 
świat, aby nauczali, Jezus daje im takie oto instrukcje: 
»Na drogę pogan nie zachodźcie i do m iast sam ary
tańskich  nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, 
k tóre poginęły z domu Izraela«. Tymczasem w dwóch 
m iejscach (8,11 itd. — 21,43 itd) zapowiada, iż w

odpowiedzi na b rak  w iary  u  Żydów naw racać będzie 
pogan. A już pod koniec ewangelii w yraźnie daje po
lecenie apostołom, aby przyjm ow ali do zakonu (?) 
«wszystkie narody» udzielając im chrztu”.
W ystarczy uw ażnie przeczytać tekst Ewangelii (Mat. 
9:36-10:6), aby bez trudu  zauważyć, że Jezus tym  razem  
wcale swych uczniów nie w ysyłał „w św iat”, tylko na 
niewielki teren  Galilei. Na wszelki w ypadek Kosidow
ski nie podaje miejsca, gdzie ta scena jest opibana. 
Uczniowie m ają ściśle zakreślone pole działania, albo
wiem  Jezus był m ądrym  strategiem  i nie w ysyłałby 
ludzi nie przygotow anych do pracy, k tórej podołać nie 
mogli. Przecież to były dopiero początki. Uczniowie 
musieli jeszcze przejść przez niejedno doświadczenie, 
wiele rzeczy usłyszeć od Jezusa i zobaczyć, ujrzeć Jezu 
sa na krzyżu i obejrzeć pusty grób, spotkać się ze 
Zm artw ychw stałym  i, wreszcie, otrzym ać dar Ducha 
Świętego, aby mogli spełnić nałożone na nich zadania. 
W tym  wszystkim  jest konsekwencja i logika, tylko 
trzeba chcieć je dojrzeć.
W ydaje się, że to, co przedstaw iliśm y w obydwu a r ty 
kułach, wystarczy, aby można było się zorientować w 
w artości i tendencjach „Opowieści” Kosidowskiego.

Ogólną ocenę pracy postaram y się dać w  przyszłości, 
gdy ukaże się w edycji książkowej. P rzy wszystkich 
zastrzeżeniach, jakie budzi- ta  publikacja, trzeba n a  
obronę jej autora powiedzieć, że swoim n iefo rtun
nym  w ystąpieniem  wywołał konieczność m ówienia 
i pisania o spraw ach, które w innych okolicznościach 
nie wzbudziłyby szerszego zainteresow ania. A rtykuły  
polemiczne lepiej dają się czytać. O wiele jednak 
ważniejszą i pożyteczniejszą od polem ik rzeczą bę
dzie pozytywne ukazanie rzeczywistych osiągnięć 
współczesnej biblistyki w nieherm etycznej formie, 
dostępnej dla przeciętnego czytelnika.

zwyczajowe i pisane, zwyczaje 
religijne i odwieczne praktyki, 
pisarze tego okresu dokonali 
wielkiej syntezy historii świętej 
i kapłańskiej przepisów, dzięki 
czemu księga Leviticus ukazuje 
się nam w postaci podstawowe
go i jednolitego dokumentu.

K O D E K S Y  P R A W N E

Można wyróżnić szereg zbiorów 
praw zgrupowanych wokół ok
reślonych kwestii i dlatego da 
się przedstawić następujący 
plan interesującej nas księgi:
1. Przepisy ofiarnicze (r.1-7) 
ustalają listę darów i ofiar (r.l- 
5) i wyjaśniają, na czym mają 
polegać czynności ofiarnicze ka
płanów (r.6-7).
2. Zasady czystości (r.ll—15) 
mówią o wszystkich sprawach 
dotyczących czystości i nieczy
stości rytualnej: o czystych i nie
czystych zwierzętach, o czystości 
seksualnej, o przepisach doty
czących trądu, o nieczystości

zwłok i o postępowaniu z ni
mi itp.
3. Prawo świętości (r. 17-26) 
jest główną i niewątpliwie naj
starszą częścią księgi, która po
rusza wszystkie sprawy odno
szące się do uświęcenia ludu i 
wykonywania kultu. To tutaj 
znajdujemy najwięcej zwią
zków z prawami Ezechiela. Ten 
zbiór praw, zarazem rytualnych 
i moralnych, przedstawia kwe
stie ofiarnicze, prawa prywatne 
i społeczne, kary za przestęp
stwa, przepisy dotyczące żyw
ności, święta religijne, przed
mioty kultowe, sprawy niewol
ników i ich wykupywania, bło
gosławieństwa i przekleństwa z 
tymi prawami związane. Kolej
ność rozdziałów nie zawsze zga
dza się z naszą logiką, ale nie 
można zaprzeczyć, że przedsta
wiają one całe życie ludu pod 
kątem przestrzegania świętych 
przepisów.
4. Oprócz przedstawionych zbio

rów napotykamy partie narra
cyjne:
— rozdziały 8—10 mówią o po
święceniu Aarona i jego synów,
0 śmierci tych ostatnich z po
wodu nieprzestrzegania świę
tych reguł składania ofiar; .
— rozdział 27 stanowi rodzaj 
uzupełnienia na temat ślubów
1 dziesięcin;
— rozdział 16, który mówi o 
wielkim dniu przebłagania za 
grzechy ludu, o specjalnych ofia
rach i wejściu arcykapłana do 
miejsca najświętszego; jest to 
rozdział, który można nazwać 
Wielkim Piątkiem Starego Te
stamentu ze względu na to, co 
List do Hebrajczyków (r.9-10) 
mówi o kapłaństwie Jezusa, 
ofiarowującego swe życie jako 
przebłaganie za grzechy świata.
w a ' r t o S C  t e o l o g i c z n a

Zachodzi uzasadnione pytanie, 
jaką wartość teologiczną ma 
Leviticus dla naszej wiary 
i chrześcijańskiego życia. Czy
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O problemach polskiej tolerancji religijnej
Niedawno ukazała się nowa książka 
Janusza Tazbira — „Dzieje polskiej 
to lerancji” 1. Już ty tu ł świadczy 
o tym, że praca obejm uje szerszy 
okres niż czasy Reform acji i k on tr
reform acji w Polsce i omawia nie 
tylko, problem y Kościoła chrześci
jańskiego. Jest to dopiero trzecia 
polska pozycja książkowa poświęco
na zagadnieniom  tolerancji relig ij
nej v/ Rzeczypospolitej szlachec
kiej 2, co — jak stw ierdza prof. 
Tazbir — świadczy o nienadąża
niu h istoriografii polskiej za nauką 
zachodnioeuropejską. Autor podej
m uje tu  próbę syntezy dziejów 
polskiej to lerancji i uwzględnia w a
lkę ideologiczną, jak a  się wokół niej 
toczyła zarówno w Polsce, jak  i za 
granicą.
Jak ie  są źródła to lerancji religijnej 
w Polsce? Z om awianej książki w y
nika ich kilka. P rzede wszystkim

Polska, otoczona przez k ra je  p raw o
sław ne i pogańskie, już od XIV w ie
ku sta ra ła  się problem y religijne 
rozwiązywać zgodnie z interesam i 
państw a a nie papiestwa. Trzeba p a 
miętać, że w  skład ówczesnego p ań 
stw a polskiego wchodziła praw osła
w na Ruś, a od XV w ieku zaczęli 
się osiedlać w nim  Tafcarzy, K ara i
mi i Orm ianie, a następnie — w ypę
dzani z różnych krajów  Europy — 
Żydzi. W myśl tego, co powiedziano 
■wyżej, polityka władców polskich 
nie staw iała ani praw osławiu, aini 
wyznaniom  niechrześcijańskim  prze
szkód w upraw ian iu  ku ltu  i budo
w aniu nowych św iątyń. Z kolei T a- 
tarzy  i pogańscy jeszcze wówczas 
L itw ini byli sojusznikam i Polaków  
w w alkach z zakonem  krzyżackim. 
Państw o staw ało też w obronie n a 
jeżdżanych przez Krzyżaków sąsia
dów, kw estionując jednocześnie teo
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powodowani zainteresowaniem 
czysto historycznym mamy czy
tać tę księgę, która — jak mo
żna sądzić — nie ma nam, 
chrześcijanom, nic do ofiarowa
nia, jako że te wszystkie kulto
we i rytualne przepisy zostały 
zdezaktualizowane przez Ewan
gelię i osobę Jezusa Chrystusa. 
Wierzymy, że przez historyczne 
wydarzenia i dawne prawa Bóg 
objawia się jeszcze dzisiaj, da
jąc nam możliwość poznania 
niektórych pojęć teologicznych, 
bez których Ewangelia byłaby 
trudna do zrozumienia. Oto kil
ka z nich.

P o j ę c i e  ś w i ę t o ś c i  i c z y 
s t o ś c i .  Leviticus wpra
wdzie posługuje się słownic
twem nam obcym i wyobraże
niami zbyt w naszym odczuciu 
związanymi z rzeczami mate
rialnymi, jednakże poucza nas, 
że według Biblii świętość polega 
nie na cnotach moralnych, lecz 
na całkowitej przynależności do 
Boga, na zupełnym poświęceniu 
się Jego służbie. Lud Boży nie 
dzieli swego życia między akty 
religijne i akty świeckie; wszy
stko jest święte, nawet sprawy 
odżywiania i higieny. Pośród 
przepisów dotyczących czystych

i nieczystych zwierząt czytamy 
zdanie wielekroć powtarzane w 
Nowym Testamencie: „Święty
mi bądźcie, bo ja jestem święty” 
(Lev. 11:44-45). Życie chrześci
janina polega właśnie na całko
witej przynależności do Boga, 
inaczej jest fałszem.
W a ż n e z n a c z e n i e k u l t u .  
Kult jest pierwszoplanową czy
nnością wspólnoty izraelskiej, 
wokół niego koncentruje się ca
łe życie, wyraża on „służbę” Bo
żą w świątyni. Oczywiście, przez 
cały czas kult izraelski był 
narażony na wpływy pogańskie 
(czyż inaczej się dzieje z kultem 
chrześcijańskim?), które były u- 
silnie zwalczane przez ludzi Bo
żych. A na czym polegało za
danie ludu Bożego pośród ob
cych narodów, gdy nie było świą
tyń, ani związanego z nią kul
tu? Istnieje wprawdzie niebez
pieczeństwo popadnięcia w ob
łudny rytualizm, ale z drugiej 
strony istnieje również wielkie 
niebezpieczeństwo ześlizgnięcia 
się w nieokreślony spirytualizm.
Of i a r a ,  o ś r o d e k  k u l t u .  
Ofiara jest aktem, dzięki które
mu lud nawiązuje kontakt z 
Bogiem i odnawia przymierze, 
ciągle targane przez grzech. Ofia
ra odnawia przymierze, spełnia 
pojednanie, przekazuje odpusz

logiczno-prawne uzasadnienia tych 
najazdów. Na arenie m iędzynarodo- 
dowej znane są w ystąpienia zarówno 
przedstaw icieli episkopatu polskiego, 
jak  i praw ników , zwalczających m e
todę naw racania mieczem. W cza
sach późniejszych spraw a ta stałą 
się ponownie ak tualna w związku 
z podbojem  Ameryki, a polskie 
stanowisko było w ielokrotnie cyto
wane, tak  iż zyskało m iano „polskiej 
doktryny”.
Podobnie kształtow ał się stosunek 
Polski do ruchów  husyckich. Zw al
czano je  w praw dzie w  obawie przed 
radykalnym i tendencjam i społeczno
-politycznym i, co nie przeszkadzało 
jednak  wspólnym w ypraw om  prze
ciw zakonowi krzyżackiem u czy 
umowie personalnej z królem  czes
kim  — husytą, Jerzym  z P odiebra- 
du (po jego śmierci na tronie czeskim 
zasiadł W ładysław  Jagiellończyk).

czenie, zapewnia społeczność z 
Bogiem. Otóż, pojednanie doko
nuje się przez krew, źródło ży
cia dane od Boga, który przez 
nią zawiązuje przymierze. Ofia
ra bierze na siebie grzechy ludu 
i razem z nimi jest spalana lub 
wypędzana daleko poza wspól
notę (Lev. 16). Krótko mówiąc, 
grzesznik uzyskuje przebacze
nie i zbawienie dzięki zastę
pstwu spełnionemu przez ofiarę. 
Któż nie dojrzy jakie znaczenie 
mają te pojęcia dla zrozumienia 
najważniejszych tekstów Nowe
go Testamentu, takich jak Wie
czerza Pańska, ciało i krew 
Chrystusa, nowe Przymierze w 
Jego krwi, Jego śmierć dla od
kupienia i zbawienia ludzi, je
dyna, raz na zawsze spełniona 
ofiara (Hebr.9:26-28, 10:10).
W tym to sensie Jezus wypeł
nił prawo nie rozwiązując go, 
doprowadził do wypełnienia 
i dokończenia. Dzięki Niemu nie 
mamy już obowiązku przestrze
gania przepisów rytualnych. Są 
one jednak konieczne do zrozu
mienia roli Jezusa jako kapła
na posłanego przez Boga, aby 
mogło dokonać się nasze zba
wienie.

Tłum. B.Tr

F rank  M i c h a e l i :  39 livres en un  
seul
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Drugim źródłem to lerancji jest w e
dług Janusza Tazbira charak ter sta 
nowy rozw ijającej się Reformacji. 
W Polsce stała się ona dla szlachty 
narzędziem w alki przede w szystkim  
politycznej, a to z kolei umożliwiło 
jedyną w Europie unię religijną, ja 
ką była Ugoda Sandom ierska. „Po
dobnie jak  reform acja nie rozbiła je 
dności politycznej całej szlachty — 
pisze Tazbir — która — niezależnie 
od w yznania — solidarnie poparła 
ruch egzekucyjny, tak  i rozbicie w 
obozie reform acyjnym  nie zerwało 
kontaktów  towarzyskich, politycz
nych i rodzinnych m iędzy lu te rań - 
ską a kalw ińską szlachtą. Skoro zaś 
z „papieżnikam i” stykano się na se j
mach, w trybunałach  czy podczas 
uroczystości rodzinnych, trudno by
ło szlacheckiem u zwolennikowi Ge
new y „patrzeć w ilkiem ” na swego 
sąsiada dlatego tylko, że w spraw ach 
teologii i zbaw ienia przedkładał au 
to ry te t L u tra czy Socyna. Co w ię
cej, wspólnota celów politycznych, 
o których realizację walczono w ra 
mach ruchu egzekucyjnego, nakazy
w ała łagodzenie, tuszowanie, a — w 
m iarę możliwości — również i usu
w an ie wszelkich innych rozdźwię- 
ków, w tym  także relig ijnych”.

Solidarność stanow a spowodowała 
też w w ieku następnym , że już po 
w ygnaniu arian  z Polski (1660) n ik t 
ze szlachty życia nie stracił, nie po
strada ł też w zasadzie pozostawio
nych w  k ra ju  m ajątków . Co więcej 
— szlachta ariańska znalazła schro
nienie w  księstw ach śląskich, będą
cych własnością królowej Ludw iki 
M arii (żony Jan a  Kazimierza), a pó
źniej korzystała z protekcji króla 
M ichała K orybuta Wiśniowieckiego 
u cesarza Leopolda I i elektora b ran 
denburskiego.

Poza tym, św iatła w arstw a społe
czeństwa widząc wszystkie konsek
w encje nietolerancji, k tóra rozpala
ła w ojny religijne w XVI-wiecznej 
Europie, staw ała się coraz bardziej 
świadomym zwolennikiem  zgodnego 
współżycia różnych w yznań i religii. 
Polityka królewska, dająca p ierw 
szeństwo spraw om  gospodarczym 
przed religijnym i, doprowadzała n a 
w et do takich paradoksów, że w m ia
stach P rus K rólewskich stroną dy
skrym inow aną byli katolicy. Ten 
stan  utrzym yw ał się naw et w wieku 
XVII, gdy w Polsce centralnej 
tryum fow ała już kontrreform acja. 
Również część episkopatu, nie tylko 
ta sprzyjająca Reformacji, w to leran 
cji widziała źródło siły i dobrobytu 
Rzeczypospolitej.

N iebagatelnym , zdaniem  au tora ksią
żki, je s t i to, że R eform acja była w 
Polsce „wielką przygodą in te lek tual
n ą” : ,,..Z jednej bowiem strony po
głębiała zapoczątkowany przez h u 
m anizm  ferm en t umysłowy, sk łan ia
jąc do krytycznego spojrzenia na da
wne au tory tety  religijne, do refleksji 
i dyskusji. Z drugiej zaś strony to 
row ała drogę rozwojowi szkolnictwa, 
d rukarstw a czy wreszcie litera tu ry  
narodow ej”.

I tak  było istotnie. Podczas gdy w 
zachodniej Europie trw ały  w alki re 
ligijne, gdy zarówno ze strony kato
lickiej, ja k  i protestanckiej bez
względnie stosowano ząsadę „cuius 
regio, eius religio” — w Polsce w al
ka trw ała  głównie „na p ióra”. Kwitło 
piśm iennictw o, rozw ijało się d ru k a r
stwo, szkolnictwo, w szkołach kato 
lickich kształcili się młodzi p ro te
stanci, a w  protestanckich. — katoli
cy. P ro testanci korzystali n ie jedno
k ro tn ie  z posług religijnych ducho
w ieństw a katolickiego. Dochodziło do 
tego, że pow staw ały wspólnie reda
gowane pam flety  przeciwko zniena
widzonym przez obydwie strony je 
zuitom.

Rzeczpospolita, ku  zgrozie zwłaszcza 
legatów papieskich, była w tym  cza
sie „azylem heretyków ” i „wszelkich 
potw orów  i szelmów ze Włoch i H i- 
szpanijej, z F rancy jej, z Niemiec w y
gnanych”. Osiadli na Żuławach 
m enonici cieszyli się swobodami wy
znaniowym i aż do rozbiorów Pol
ski. Złoty w iek swój przeżywali 
osiadli w Polsce Żydzi, kw itła i roz
w ijała się ich ku ltu ra , piśm iennictwo. 
Jeszcze w końcu XVII w. jeden z je 
zuitów  nazyw ał Polskę „ściekiem 
wszystkich błędów i herezyi, które 
gdzie indziej się porodziły”, choć 
wiemy, że już w tedy tryum fow ała 
kontrreform acja. Azyl znajdow ali tu  
także ludzie stojący poza naw iasem  
społeczności religijnych i zdarzało 
się, że niektórzy z nich, choć a ta 
kow ani przez przeciwników — cie
szyli się swobodą i czuli bezpiecz
nie, a opuszczając Polskę nierzadko 
trafia li w  ręce inkwizycji. Tu też ro
dziły się dzieła i myśli, k tóre roz
powszechnić się m iały dopiero w 
Oświeceniu, o wolności sum ienia lu 
dzkiego.

Okres kontrreform acji — zdaniem 
au tora przedstaw iany w zbyt czar
nych barw ach przez przeciwników 
Polski — spowodował, że na zacho
dzie zapomniano o tych zdobyczach 
doby Reform acji. Po więcej niż stu 
la tach  powrócili do tych zagadnień

pisarze polskiego Oświecenia, przy- 
pom ijając wszystkie pozytywne dla 
państw a wartości, jak ie płynęły z to 
lerancji religijnej. Oświecenie też 
przyniosło popraw ę w położeniu 
mniejszości wyznaniowych. Dla au 
tora „Dziejów polskiej > to le rancji” 
fak t przyw rócenia p raw  dysydentom  
w  1768 r. jest logicznym następst
wem  przem ian umysłowości w arstw  
oświeconych w  Polsce. Sądzę, że nie 
należy zapominać, iż ak t ten  był po
niekąd narzucony i wym uszony przez 
państw a ościenne i jego ogłoszenie 
na forum  sejmowym spotkało się z 
licznymi oporami.

Rozważania prof. Tazbira są in te re
sującą i pouczającą lekturą. A utor 
stara się oddać całą złożoność ruchu 
religijnego i umysłowego w  XVI- 
i XVII-wiecznej Polsce, pokazując, 
jak  w alka o tolerancję powodowała 
przem iany w umysłowości szlachty, 
a to z kolei umożliwiało rozwój swo
bód religijnych, w  późniejszych cza
sach zaś powstrzym ywało zbytnią 
nietolerancję. W przem ianach tych 
autor up atru je  zdolność Polaków do 
rozum ienia sytuacji uciskanych 
i podbitych narodów. Ta cecha n a j
w yraźniej u jaw niła się w chwili 
u tra ty  w łasnej państwowości. W ła
śnie w tych trudnych  m om entach 
pow racała m yśl o czasach św ietno
ści, k tóre były także czasami to le ra
ncji. Nic więc dziwnego, że pisarze 
doby niewoli, uk ładając program  po
lityczny dla przyszłego, odrodzonego 
państw a polskiego, opierali go na za
sadach tolerancji religijnej, a naw et 
czynili krok dalej, uznając praw o 
jednostki do wolności sumienia.

Można mieć zastrzeżenia, że w tej 
i podobnych pracach zbyt często po
rów nuje się sytuację w Polsce do sy
tuacji w  innych krajach. Ale też nie 
można zapominać, że nasze „państwo 
bez stosów” chlubnie odbijało od in 
nych, a aktem  praw nym  konfedera
cji w arszaw skiej z 1573 r. w yprzedzi
ło ówczesną Europę o dwa w ieki w 
dziedzinie tolerancji religijnej. K sią
żka Janusza Tazbira na pewno zn a j
dzie w ielu odbiorców pośród Czy
telników  „Jednoty”. Jednym  przypo
mni znane w ydarzenia, a innym  po
szerzy wiedzę o pięknych kartach  
naszej historii.

J. S. 1 2

1 Janusz T a z b i r :  Dzieje polskiej to 
lerancji, Warszawa 1973.
2 D otychczas ukazały się następujące  
pozycje — Zbigniew  O g o n o w s k i :  
Z z a g a d n i e ń  t o l e r a n c j i  w  P o l s c e  
X V I I  w . ,  Warszawa 1958; Janusz 
T a z b i r :  P a ń s t w o  b e z  s t o s ó w .  Szkice 
z dziejów  tolerancji w  Polsce XVI i XVII 
wieku, W arszawa 1967.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

■  Być chrześcijaninem  oznacza „za
angażować się na rzecz respektow a
nia p raw  człowieka” — oświadczył 
sekretarz generalny Światowej Rady 
Kościołów, d r F ilip P  o 11 e r, w  ubie
głorocznym orędziu bożonaro
dzeniowym. P o tte r wskazuje, że 
wszędzie w  świecie ludzie dom agają 
się p raw a do życia, wolności i bez
pieczeństwa, a w  w ielu częściach 
św iata odm awia się tego p raw a jed 
nostkom  i grupom. Także w  dziejach 
Kościoła chrześcijańskiego można 
wskazać na wiele przykładów  gw ał
cenia p raw  człowieka; w ojny relig i
jne, prześladow ania i dyskrym inacje 
religijne, sojusze z tymi, którzy te 
p raw a gwałcą. Gwałcenie p raw  czło
w ieka w  innych k ra jach  zdaje się 
bardziej niepokoić chrześcijan niż 
fakt, że dzieje się to również w ich 
w łasnym  kraju . „Jesteśm y wezwani, 
by z okazji św iąt Bożego Narodze
nia przem yśleć na nowo spraw ę po
chodzenia i podstaw  naszych praw  
ludzkich oraz ceny, jak a  była zapła
cona w  walce o te p raw a” — czy
tam y w  orędziu Pottera. „Praw a 
człowieka ucieleśniły się w  Jezusie 
Chrystusie, a ich cena sta ła się w i
doczna w  śm ierci C hrystusa na krzy
żu”. Nadzieja zrealizow ania praw  
człowieka została potw ierdzona w 
zm artw ychw staniu.

■  Za aprobatą arcybiskupa C anter
bury  i papieża, 13 grudnia 1973 r. 
opublikow any został tekst porozu
m ienia anglikańsko-katolickiego na 
tem at urzędu i ordynacji. Między
narodow a kom isja anglikańsko-ka- 
tolicka dyskutow ała nad zagadnie
niem  urzędu kościelnego w  latach 
1970 i 1972 w  W enecji i Gazzadzie; 
na ostatn im  posiedzeniu w  C anter
bury, k tóre odbyło się na przełomie 
sierpnia i w rześnia 1973 r., udało się 
osiągnąć zgodność poglądów. O publi
kow any dokum ent stw ierdza: „Tekst 
ten  (...) chciałby w  szerokim  kontek
ście naszych wspólnych przekonań 
na tem at urzędu kościelnego dać w y
raz zasadniczej zgodności w  tych za
gadnieniach dogmatycznych, które 
były między nam i źródłem  kontro
w ersji”. D yskusja na t^m at urzędu 
kościelnego m iędzy Kościołem angli
kańskim  i rzym skokatolickim  jest 
szczególnie obciążona z powodu ofi
cjalnego zaprzeczenia ważności św ię
ceń anglikańskich, wypowiedzianego 
w bulli „Apostolicae curae” z 1896 r.

i nigdy nie odwołanej. Przedłożony 
obecnie tekst tak  w ypow iada się w 
tej spraw ie: „Jesteśm y w pełni św ia
domi problem ów w ynikających z 
rzym skokatolickiej oceny anglikań
skiego urzędu kościelnego. Rozwój 
poglądów na kw estię urzędu kościel
nego, czemu daje w yraz nasz doku
ment, staw ia — naszym zdaniem  — 
te problem y w nowym kontekście”. 
Dalszych wniosków jeszcze nie w y
ciągnięto, bowiem kom isja m usi na 
następnych posiedzeniach najp ierw  
zbadać problem y au to ry te tu  i p ry 
m atu  papieskiego.
■  W dniach 8-10 stycznia br. w Sto- 
ny Point (USA) odbyło się Północno
am erykańskie Zgrom adzenie Regio
nalne Światowego A liansu Reform o
wanego, w którym  wzięło udział 16 
Kościołów członkowskich. Gośćmi 
posiedzenia byli sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów, d r Filip 
Potter, sekretarz generalny ŚAR 
— ks. Edmund P  e ir r et, i członko
wie K om itetu W ykonawczego ŚAR. 
Po posiedzeniu Północnoam erykań
skiego Zgrom adzenia Regionalnego 
odbyły się w dniach 10-15 stycznia 
br. obrady K om itetu Wykonawczego. 
Zajęto się spraw am i bieżącymi, dy
skutowano nad rolą i funkcją św ia
towych związków wyznaniowych, 
omówiono w stępne prace przygoto
wawcze do następnego Zgrom adze
nia Generalnego ŚAR, k tóre odbę
dzie się w  Szkocji, w  1977 r.
■  Osiem nastu teologów reform o
wanych, lu terańsk ich  i p raw o
sławnych spotkało się w USA na 
pierwszej z serii rozmów. Zajęto się 
tem atem : „Ewangelia a chrześcijań
ska odpowiedzialność społeczna”. 
Na zakończenie obrad wydano oś
wiadczenie, które zgodnie uznaje ro 
lę Biblii w badaniach nad proble
mem odpowiedzialności społecznej. 
Stwierdzono również, że w ykład B i
blii stanowi dziś dla Kościoła jeden 
z najtrudniejszych  problem ów. In i
cjatoram i rozmów byli: Północno
am erykańskie Zgrom adzenie Regio
nalne Światowego A liansu R efor
mowanego, Rada L uterańska w USA 
i S tała K onferencja Biskupów P ra 
wosławnych obu Ameryk. N astępne 
spotkanie przewidziane jest w  listo
padzie 1974 r.
■  Pod koniec 1973 r. odbyło się w 
Zagorsku szóste spotkanie przedsta
wicieli Rosyjskiego Kościoła P raw o
sławnego i Kościoła Ew angelickie
go w NRF. Rozmowy rozpoczęto w 
1959 r. i kontynuow ano na przem ian

w NRF i ZSRR. O statnią z serii roz
mów kierow ali: m etropolita Tuły 
i Bielewa, przewodniczący W ydziału 
Zagranicznego P atria rch a tu  Moskie
wskiego — J u w e n a l i u s z  i Adolf 
W i s c h m a n n  — przewodniczący 
W ydziału Zagranicznego Kościoła 
Ewangelickiego w NRF. Tem atem  
obrad była Eucharystia. Omówiono 
takie problem y, jak : „Eucharystia 
według Nowego T estam entu”, „Eu
charystia a zm ieniający się św iat”, 
„Eucharystia a człowiek XX stu le
cia”, „Nauka o Wieczerzy Pańskiej 
i jej p rak tyka w dzisiejszym kontek
ście ekum enicznym ”. Na zakończe
nie obrad wydano oświadczenie pod
kreślające znaczenie Eucharystii 
„dla jedności Kościoła i życia każ
dego w ierzącego”. W edług zgodnej 
opinii obu delegacji dialog na tem at 
E ucharystii w inien być kontynuow a
ny. Z dużym zadowoleniem podkre
ślano korzyści w ieloletnich rozmów 
dla wzmocnienia stosunków b ra te r
skich.
■  Kościół Ewangelicki Braci Czes
kich kształci ak tualn ie 38 studentów  
na W ydziale Teologicznym im. K o
meńskiego w Pradze. W ubiegłym  
roku studia ukończyło dziesięciu 
członków tego Kościoła, z których 
siedm iu przyjęło ordynację.
■  Z okazji 25 rocznicy ogłoszenia 
K arty  P raw  Człowieka, sekretarz 
generalny Światowego A liansu R e
formowanego, ks.Edmond P  e r  r  e t, 
złożył oświadczenie, które stw ierdza
m.in.: „Z radością i przekonaniem  
Światowy Alians Reform owany 
przyłącza się do tych wszystkich, 
którzy na całym świecie czczą 25 ro 
cznicę ustanow ienia K arty  P raw  
Człowieka”. Mimo istnienia K arty  
P raw  Człowieka — stw ierdził ks. P e- 
rre t — stale spotykam y się z gw ałce
niem  podstawowych praw  ludzkich. 
Istn ie ją  ogromne rzesze więźniów 
politycznych, rozpowszechniane są 
w yrafinow ane form y przemocy, na 
sile przybiera ucisk społeczny. Wszy
stko to dowodzi, że K arta  z 1948 r. 
gwałcona jest każdego dnia. Zda
niem  ks. Perre ta , Kościoły chrześci
jańskie, wśród nich Kościoły człon
kowskie Światowego A liansu Refor
mowanego, mogą uczynić wiele dla 
realizow ania K arty  P raw  Człowieka 
w praktyce.
■  W grudniu 1973 r. w  B ułgarii do
szło po raz pierwszy do spotkania 
przedstaw icieli praw osław ia z re 
prezentantam i Kościoła kongrega- 
cjonalnego. M etropolita P a n k r a 
t i u s ,  kierow nik W ydziału do Spraw  
Stosunków Ekum enicznych B ułgar
skiego Kościoła Prawosławnego, w
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tow arzystw ie arcybiskupa I r e n e 
u s z a  z Rosyjskiego Kościoła P raw o
sławnego odwiedził zbór kongrega- 
cjonalny w Płowdiw. Prezydent Ko
ścioła kongregacjonalnego, ks. A.M. 
S i m e o n o w, w yraził radość z po
wodu spotkania i nadzieję, że przy
czyni się ono do rozszerzenia w spół
pracy ekum enicznej w Bułgarii.
■  Chrześcijańska K onferencja Po
kojow a proponuje w prowadzenie 
dnia m odlitwy w intencji Ograniza- 
cji Narodów Zjednoczonych. P ier
wszy taki dzień jest przewidziany na 
27 października 1974 r. Ponadto ChKP 
wzywa Kościoły i chrześcijan ca
łego św iata, by dzień 17 czerwca 
obchodzili jako dzień rozbrojenia 
światowego na pam iątkę, iż tego 
w łaśnie dnia, w roku 1925 podpisa
no konwencję w spraw ie zakazu 
stosowania gazów trujących. Powyż
sze inform acje zaw iera artyku ł prof. 
dr. G erarda B a s s a r a k a ,  sek re ta
rza m iędzynarodowego ChKP, za
mieszczony w chrześcijańskim  cza
sopiśmie „Neue Zeit”, wychodzącym 
w Berlinie. Prof. B assarak  przypo
mina, że ChKP od la t apelow ała re 
gularnie do chrześcijan, by na po
czątku sierpnia w spom inali ofiary 
bomb atomowych, które w  1945 r. 
zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.
■  S ekretarz generalny Islam u, Tu- 
nku Abdul R a h m a n, ustąp ił 31 
grudnia 1973 r. ze swego stanow iska 
po nieudanych próbach podjęcia d ia
logu z Kościołami chrześcijańskim i. 
Jego następcą został dotychczasowy 
doradca Egiptu — Sayyid H assan 
M ohammad A 1-T u h a m y, który  w 
przeciw ieństw ie do byłego sekretarza 
generalnego znany jest ze swej orto
doksyjnej postawy. T.A.Rahman, b. 
p rem ier Malaj zj i, po podpisaniu w 
m arcu 1972 r. K arty  Islam u został 
w ybrany na trzyletn ią kadencję se
k retarza  generalnego Islam u, tj. na 
urząd, k tóry  de facto spraw ow ał już 
od m aja 1970 r. jako sekretarz Isla
mskiej K onferencji M inistrów  Spraw  
Zagranicznych. Poza dążeniem  do je 
dności muzułm anów, R ahm an w i
dział podstaw owe zadanie w prow a- 
w adzeniu dialogu z Kościołami 
chrześcijańskim i. Dialog ten, zapo
czątkowany w grudniu  1971 r. w 
siedzibie Światowej Rady Kościołów 
w Genewie, nie spowodował jednak  
decydującego przełomu. Zawiedziony 
wynikam i Światowej K onferencji 
M isyjnej w Bangkoku i dyskusją, 
k tóra nastąpiła po jej zakończeniu 
jak  również usztyw nieniem  postawy 
we własnym  środowisku, T unku Ab
dul Rahm an zapowiedział ustąpie
nie.

■  Kościoły afrykańskie powinny 
gruntow nie przestudiow ać ku ltu rę 
i tradycje A fryki, aby Ewangelia 
mogła przemówić bardziej bezpośre
dnio do ludzi. Spotkanie Ewangelii 
z ku ltu rą  afrykańską może spowo
dować nowe form y ku ltu  i życia ro 
dzinnego, dzięki czemu zmieni się 
stosunek do kw estii wychowania. Do 
takich  wniosków doszli uczestnicy 
konsultacji regionalnej, poświęconej 
zagadnieniu przyszłej roli Kościoła 
w w ychow aniu i zorganizowanej 
przez W ydział do Spraw  Służby, Ro
zw oju i W ychowania ogólnoafrykań- 
skiej K onferencji Kościołów w Lo- 
me (Togo). Stwierdzono, że s tru k tu 
ry i m etody chrześcijańskiego i św ie
ckiego w ychow ania w  Afryce trzeba 
tak  przekształcić, aby Afrykańczycy 
stali się zdolni samodzielnie kształ
tować i decydować w  tych sprawach. 
W Znany teolog holenderski, H endri- 
kus B e r  k  h o f , profesor dogm atyki 
na U niw ersytecie w  Lejdzie, został 
w ybrany na stanow isko przewodni
czącego Ekum enicznej Rady Kościo
łów w Holandii. Prof. Berkhof je s t 
członkiem K om itetu Naczelnego 
Światowej Rady Kościołów. Podczas 
IV Zgrom adzenia Ogólnego w  Upsali 
(1968) wygłosił jeden  z podstaw o
wych referatów  pt. „Ostateczne zna
czenie Jezusa C hrystusa”. Poprzed
nikiem  prof. B erkhofa na tym  sta 
now isku był d r A. K ruysw ijk.
■  Narodowa R ada Kościołów w  No
wej Zelandii po raz pierwszy w y
b rała  na swego prezydenta Poline
zyjczyka. Ks. K enape F a l e t o ’s s e  
z Sam oa jest od 1964 r. duchownym  
Kościoła Chrystusowego.

Z K R A J U

■  Na terenie całego k ra ju  odbyły 
się nabożeństw a związane z Tygod
niem  M odlitwy o Jedność Chrześci
jan  (18-25 stycznia). C harak terysty 
czną cechą tych nabożeństw  było da l
sze zbliżenie między katolikam i 
i członkami innych Kościołów chrze
ścijańskich, co zapewne przybliży 
term in  rozw iązania różnych tru d 
nych i bolesnych spraw , ciągle jesz
cze zakłócających zgodną atm osferę. 
Delegacje: Polskiej Rady Ekum e
nicznej, Kościołów chrześcijańskich 
i K om isji Episkopatu do Spraw  Je d 
ności Chrześcijan brały  udział w n a 
bożeństw ach w arszawskich.
■  W niedzielę, 20 stycznia, odbyły 
się dw a główne nabożeństw a ekum e
niczne. Pierw sze z nich w  rzym sko
katolickim  kościele parafia lnym  śiw. 
M ichała przy ul. Puław skiej zgro

madziło kilkutysięczną rzeszę ucze
stników. Mszę św. celebrow ał ks. 
p ra ła t S tefan  Piotrowski, proboszcz 
miejscowej parafii, w ikariusz gene
ralny  archidiecezji w arszaw skiej. 
Kazanie wygłosił ks. bp W.Miziołek, 
przewodniczący ekum enicznej Kom i
sji episkopatu. W ostatniej części n a 
bożeństwa drugie kazanie wygłosił 
delegat Polskiej Rady Ekum enicznej, 
ks. sen. Ryszard T renkler, proboszcz 
ew .-augsburskiej parafii Św. Trójcy. 
Główne nabożeństwo ekum eniczne 
organizowane przez PRE odbyło się 
w kościele baptystów  przy ul. W ali- 
ców. Św iątynię szczelnie w ypełnili 
chrześcijanie w szystkich wyznań, 
których pow itał prezes Rady Kościo
ła Baptystów, ks. M ichał S tank ie
wicz. K azanie wygłosił członek za
rządu PRE, ks. Adam Kuczma, su 
perin tendent okręgowy Kościoła Me- 
todystycznego. Przem ów ienie w ygło
sił również przedstaw iciel Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ks. prof. B ro
nisław  Dembowski, rek to r kościoła 
św. M arcina. Miejscowy chór koście
lny pięknie w ykonanym i pieśniam i 
głosił chw ałę Bożą. Po jednym  i d ru 
gim nabożeństw ie duchowni i św ie
ccy przedstaw iciele Kościołów spo
żyli wspólny posiłek, w  bezpośred
nich rozmowach w ym ieniając poglą
dy na tem at jedności chrześcijan. W 
rozmowach tych poruszano również 
drażliw e tem aty  i dlatego m iały one 
nie m niejsze znaczenie niż zgrom a
dzenia w  kościele.
■  22 stycznia odbyło się nabożeń
stwo ekum eniczne w  kościele refo r
mowanym. Bardzo licznie zgrom a
dzonych chrześcijan pow itał ks. Bog
dan T randa, w yrażając prośbę, aby 
zebrani — przynajm niej na czas te 
go nabożeństw a — zapom nieli o swej 
przynależności do różnych Kościo
łów i zjednoczyli się do m odlitw y w  
jednej w ierze w yznanej głośno sło
wam i apostolskiego Credo. K azanie 
wygłosił prezes Rady Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego, ks.S tanis- 
ław  Krakiewicz. Z młodzieńczym 
ogniem i głębią przekonania ten  ne
stor w śród przewodników  kościel
nych wygłosił mowę stw ierdzającą 
między innymi, że droga do jedności 
chrześcijan prowadzi przez osobfete 
przeżycie spotkania z Jezusem  
przez nowe narodzenie. N astępnie 
przem ówił sekretarz K om isji Episko
patu, o. Szymański, TJ, w yrażając 
radość, że duchowny katolicki może 
dzisiaj stanąć na kazalnicy w koście
le ewangelickim , co je st znakiem  
głębokich przem ian, jak ie  zaszły w 
m entalności chrześcijańskiej w  cią
gu ostatnich trzydziestu lat.
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Z P R A S Y
W katolickim tygodniku „WTK” 
(wyd. PAX), w numerze trzecim z 
tego roku ukazał się obszerny w y
wiad z biskupem naszego Kościoła 
i prezesem Polskiej Rady Ekumeni
cznej — ks.dr. Janem Niewieczerza- 
łem. Rozmowę przeprowadzili dwaj 
dziennikarze (Jan Wagner i Andrzej 
Wojtowicz) z okazji Tygodnia Mod
litwy o Jedność Chrześcijan. I ta 
właśnie problematyka dominuje W 
wywiadzie. W tym miejscu zacytuje
my dwie wypowiedzi ks.bp. Niewie- 
czerzała: pierwsza dotyczy roli Tygo
dnia Modlitwy w zbliżeniu różnych 
Kościołów chrześcijańskich w Polsce, 
druga — refleksji, z jaką należało
by łączyć wspólne modlitwy o jed
ność.
...Ekumeniczny Tydzień M odlitwy 
przyjął się od szeregu la t również 
w naszym kraju . Uważam, że ma to 
duże znaczenie dla w szystkich chrze
ścijan. Nabożeństwa ekum eniczne w 
św iątyniach różnych wyznań, wzaje
m ne uczestnictwo i szczere m odlite
wne skupienie przy pełnym  posza
now aniu form  i obyczajów innych 
Kościołów, pozw alają w zajem nie po
znawać się i odkrywać religijne w ar
tości innych wyznań. To zaś p row a
dzi do chrześcijańskiego zbliżenia 
wyznawców różnych Kościołów i po
lepszenia k lim atu  m iędzywyznanio
wego. Są to oczywiście tylko p rze
słanki do głębszego dążenia do je 
dności. Należy sobie uświadomić, że 
zarówno Tygodnie Modlitwy, jak  
i inne działania ekum eniczne nie m o
gą być w ykorzystane do wzajem nego 
«naw racania się»
Ja k  czytamy we w stępie do broszu
ry  przygotowanej przez wspólny ko
m itet Tygodnia Modlitwy, »w ru 
chu zjednoczeniowym nie o to przede 
wszystkim  chodzi, byśm y dopatry
w ali się, co jednych od drugich dzie
li, lecz byśm y kierow ali wzrok ku 
Panu, k tóry  daje jedność swemu 
Kościołowi i wzywa nas do realizo
w ania tej jedności w naszych cza
sach«.
...Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan jest również okazją do 
łączenia się w m odlitw ach z chrze

ścijanam i na całym świecie, ze wszy
stkim i ludźmi nam  bliskim i i daleki
mi. Jeszcze dziś słyszymy słowa a- 
nielskie o pokoju dla ludzi, w k tó 
rych Bóg m a upodobanie, o pokoju 
dla w szystkich ludzi dobrej woli 
(Łuk. 2:14). (...) W wierze chrze
ścijańskiej otrzym aliśm y Boskie ob
darow ania, ale obdarow ania te  w in
niśmy w ykorzystać dla dobra całej 
ludzkiej rodziny. Sytuacja ta  stw a
rza nam  w szystkim  szanse wzbo
gacenia się duchowego, jak  powie
dziano w  liście do Efezjan: »...wzra
stali pod każdym  względem w  Nie
go, k tóry  je st głową, w  Chrystusa« 
(Ef. 4:15). Wierzę, że (...) Tydzień Mo
dlitw y o Jedność Chrześcijan uśw ia
domi w szystkim  chrześcijanom  ich 
wzajem ną współzależność od Jezusa, 
Zbawiciela św iata, i współodpowie
dzialność za człowieka i świat, w 
którym  żyjemy.

W omawianym wywiadzie Ksiądz 
Biskup odpowiadał również na pyta
nia dotyczące działania Polskiej Ra
dy Ekumenicznej oraz założeń, na 
jakich opiera ona swą pracę. Zagad
nienia te, jako dość dobrze znane 
Czytelnikom „Jednoty”, świadomie 
tu pomijamy. Natomiast warto przy
toczyć inny fragment wywiadu, w 
którym ks. bp Niewieczerzał dokonu
je charakterystyki kontaktów PRE z 
Kościołami i organizacjami kościel
nymi na świecie oraz ustosunkowuje 
się do sprawy normalizacji stosun
ków między Państwem i Watykanem 
i Kościołem rzymskokatolickim w 
Polsce. \

...Polska Rada Ekum eniczna u trzy 
m uje stałe kontakty  z wieloma Ko
ściołami zagranicznymi, zarówno w 
k rajach  socjalistycznych, jak  i k a 
pitalistycznych. Na zaproszenie R a
dy przebyw ały delegacje Kościo
ła Praw osław nego z ZSRR, de
legacje Rad Ekum enicznych z NRD, 
Węgier, Szw ajcarii i Kościo
łów Ewangelickich z NRF. Go
śćmi Polskiej Rady Ekumenicznej 
była delegacja Światowej Rady Koś
ciołów z Genewy, której przedstaw i
ciele złożyli przy tej okazji wizytę 
w Kom isji Episkopatu do Spraw  E- 
kumenizm u. Wysoki przedstawiciel 
papieskiej Komisji do Spraw  Jedno
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ści Chrześcijan, o. Jerom e H am m er, 
jako gość Kościoła rzym skokatolic
kiego złożył w izytę Polskiej Radzie 
Ekumenicznej.
Szczególnego znaczenia, także i poli
tycznego, nabra ły  kontak ty  Rady z 
Kościołami Ewangelickim i z NRF. 
Ja k  wiadomo, zarząd tych Kościo
łów w ydał w  1965 r. znane Memo
randum  w spraw ie stosunków  z P ol
ską, który to dokum ent, opow iada
jący się za uregulow aniem  spraw y 
granic i przesiedleńców, spotkał się 
z gw ałtownym  potępieniem  rew izjo
nistycznych kół społeczeństwa w  
NRF. Również w  okresie poprzedza
jącym  raty fikację układów  pomiędzy 
Polską a NRF duża część w yznaw 
ców tych Kościołów sprzyjała do
prowadzeniu do sku tku  planów  n o r
m alizacyjnych B randta-Scheela. 
K ontakty Polskiej Rady Ekum enicz
nej, liczne spotkania, dyskusje i se
m inaria popularyzujące nasz kraj w 
NRF m iały n iew ątpliw ie pew ne zna
czenie w kształtow aniu się nowych 
stosunków między PRL a NRF.
Polska Rada Ekum eniczna swoje 
działanie na rzecz porozum ienia t r a 
ktow ała z jednej strony jako chrze
ścijańską służbę społeczną, z drugiej 
zaś — jako patriotyczny obowiązek. 
W konsekwencji powyższych sta rań  
naród nasz zyskał w społeczeństwie 
chrześcijańskim  w NRF w ielu szcze
rych przyjaciół, którzy ze zrozum ie
nie podchodzą do zasad polskiej po
lityki w ew nętrznej i m iędzynarodo
wej.
...Z doniesień prasow ych w ynika, że 
istnieją przesłanki do unorm ow ania 
stosunków na płaszczyźnie P aństw o- 
-W atykan i Państw o-K ościół rzym 
skokatolicki w naszym  kraju . Do
tychczasowa sytuacja w tym  zakresie 
daleka była od zadow alającej. P rzy
puszczam, że w imię ogólnego dobra 
każdem u obywatelowi w naszym 
k ra ju  zależałoby na pozytywnym  ro 
związaniu problem ów zadrażn iają
cych te stosunki. Pełna norm alizacja 
stosunków między Kościołem rzym 
skokatolickim  a w ładzam i p ań 
stwowymi, norm alizacja, k tóra za
kończyłaby okres zadrażnień i n ie
porozumień, zostałaby p rzy ję ta  rów 
nież przez Kościoły nierzym skoka- 
tolickie z zadowoleniem.
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