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C O  WY NA TO? CO W NUMERZE?
W niektórych kręgach rozpowszechniło się przekonanie, że z powodów e- 
kumenicznych nie należy wypowiadać sądów krytycznych ani podkreślać 
rzeczy, które chrześcijan dzielą. Trzeba raczej mówić o tym, co łączy, pod
kreślać to, co jest nam wszystkim wspólne. Niezupełnie podzielamy to 
przekonanie, dlatego zamieszczamy od czasu do czasu wypowiedzi kry
tyczne, zwracamy uwagę na to, co budzi nasze wątpliwości. Chcielibyśmy 
bowiem zachować niezależność myślenia i swobodę wypowiadania poglą
dów.

Niedawno zwrócono nam z oburzeniem uwagę, że postępujemy nieekume- 
nicznie, ponieważ w nr 11/78 „Jednoty”, w związku z inauguracją ponty
fikatu Jana Pawła II wyraziliśmy w artykule „Co wy na to?” niepokój z 
powodu bardzo licznych akcentów maryjnych w wypowiedziach nowego 
papieża i litery „M” w połączeniu ze słowami „Totus Tuus’\ Nie jesteśmy 
w tym odosobnieni, bo na przesadną maryjność papieża zwrócono uwagę 
również w zachodnich kręgach rzymskokatolickich, gdzie kult Maryjny ma 
nieco inny charakter niż w Polsce.

Nie chcielibyśmy, aby z naszej wypowiedzi wysnuto fałszywe wnioski co 
do naszego stosunku do Matki Jezusa. O takie wnioski łatwo, ponieważ 
ciągle jeszcze uważa się, że ewangelicy są wrogami Marii, że jej nie uzna
ją czy w nią „nie wierzą”. W ogniu polemik i walki z przerostami kultu 
maryjnego rzeczywiście posuwano się często zbyt daleko i jeszcze dzisiaj 
wielu ewangelików temat Marii uważa za tabu. Kiedyś pewien pastor, 
zaproszony na doroczną uroczystość parafialną na Śląsku, wybrał jako 
tekst kazania „Magnificat” i żartem powiedział koledze — pastorowi, że 
wygłosi „maryjne’* kazanie, czym niechcący wprawił go w wielkie zakło
potanie i zaniepokojenie.
“5S5T“
Choćby nawet prawdą było, że wielu ewangelików niechętnie jest nasta
wionych do osoby Marii, to musimy stwierdzić, że nauka Kościoła nie jest 
i nie może być do jej osoby nastawiona niechętnie. Nie może być prostu 
dlatego, że zgodnie z podstawową zasadą ewangelicyzmu kierujemy się 
w naszych poglądach treścią Pisma świętego. Nie znajdujemy zaś tam 
niczego, co usprawiedliwiałoby taki do niej stosunek. Wprost przeciwnie, 
uważamy, że należy się jej pełny szacunek choćby z tego powodu, że 
„znalazła łaskę u Boga”. Czy można lekceważyć osobę, która w tak szcze
gólny sposób została przez Boga wybrana i przeznaczona na Matkę Zba
wiciela?

Zachowując całą cześć należną wybrahej Bożej, wskazujemy na to, co jest 
s p r z e c z n e  z myślą biblijną. Występujemy przeciw niesprawiedliwości 
popełnianej wobec tej cichej i skromnej kobiety, wbrew jej pragnieniu i 
wbrew woli Boga wynoszonej na ołtarze, otaczanej przesadnym kultem. 
Maria ukazuje się nam w Biblii jako kobieta cienia, żeby użyć pięknego 
określenia Romana Brandstaettera. Wypowiadając się na ten temat chcemy 
pamiętać o rozgraniczaniu dwu różnych rzeczy. Czym innym jest szacu
nek dla Matki Jezusowej, a czym innym krytyka skierowana przeciw 
p r a k t y k  om wykonywanym przez pewnych ludzi czy przez całe kręgi 
chrześcijan. Mogłoby się przecież zdarzyć, że nie rozgraniczywszy dokład
nie tych dwu rzeczy mimo woli popadlibyśmy — tak jak to już niejedne
mu się przytrafiło — w skrajność i naszą niechęć skierować ku Marii. 
Pragnęlibyśmy, aby i czytający te słowa ściśle rozgraniczali obie sprawy. 
Jeśli jednak chodzi o prawdę, to będziemy jej bronić i twardo stać na sta
nowisku, że Pismo święte i tylko Pismo święte jest autorytetem w zakre
sie tego, jak należy wierzyć i jak Bogu cześć oddawać. Chcielibyśmy tę 
zasadę stosować przede wszystkim wobec własnego środowiska, co też i 
czynimy. Nie czujemy się jednak całkiem obcy wobec chrześcijan innych 
wyznań, nie jesteśmy obojętni wobec tego, co się wśród nich dzieje i dla
tego zdarza się nam powiedzieć coś, co mogłoby być przez nich przykro 
odczute. Niech nam wybaczą, jeśli wyrządzamy przykrość, ale niech się i 
zastanowią, czy przypadkiem nie ma w tym ziarna prawdy.

Pamiątkę wniebowstąpienia ob
chodzimy w dzień powszedni, we 
czwartek, 24 maja. Chyba nie dla
tego jednak mniejszą wagę przy
wiązujemy do tego wydarzenia niż 
do innych. Temat ten podejmuje 
w swoich rozważaniach O wniebo
wstąpieniu Pańskim (s. 3) ks. M ie
czysław Kwiecień wykazując, że 
jest to jedno z wielkich ogniw łań
cucha wydarzeń w Bożym planie 
zbawienia.

Do myśli o tym łańcuchu wyda
rzeń nawiązują modlitewne refle
ksje na s. 4.

Wychowanie do świadectwa i służ
by w. Kościele (s. 5) to temat opra
cowanego dla „Jednoty” referatu, 
wygłoszonego przez ks. Mieczysła
wa Jerzego Cieślara na zeszłorocz
nej konferencji teologicznej w  Koś
ciele ewangelicko-augsburskim.

Ks. bp Stanisław Jałosiński w 
rozmowie o Ekumenii — znaku na 
niebie Kościoła <s. 8), mówi na te
mat powstania Związku Mariawitów 
i Zgromadzeń Zakonnych, prze
kształcenia się tego ruchu w od
rębny Kościół, jego obecnej sytu
acji, a także na temat swojego sto
sunku do ekumenii.

Roman Lipiński podaje garść in
formacji o Papieskiej podróży do 
Meksyku (s. 10), zebranych w pra
sie zagranicznej.

Omówienie Trzeciego przykazania,
0 nadużywaniu imienia Bożego, za
mieszczamy na s. 14.

Znany już Czytelnikom Jerzy Mi
klaszewski ujmuje nasz całoroczny 
temat w jednym utworze, zatytu
łowanym Dekalog (s. 13).
Kolejna Rozmowa przy studni s. 
16) dotyczy przypowieści o skarbie
1 iperle.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Jak znaki postawione na pusty
ni prowadzą podróżnych ku celo
wi, do którego zdążają, tak Jezus 
Chrystus swą służbą ziemską I 
wstawiennictwem w niebie wypro
wadza nas z miejsc pustynnych do 
pełni życia w Królestwie.
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Ks. MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

O  wniebowstąpieniu Pańskim

Wielkie ogniwa Bożego planu zbawienia, obja
wione w Piśmie świętym, znajdują praktycz
ne odbicie w  indywidualnych i społecznych re
akcjach ludzi «podczas tzw. świąt chrześcijań
skich. I tak z jednej strony {poszczególne grupy 
wyznaniowe jakby różnicowały rangę tych 
świąt, wynosząc jedne nad drugie, z drugiej 
znów strony — w miarę upływu czasu zaczął 
ustalać się bardzo urozmaicony, choć prawie 
wyprany z chrześcijańskiej treści, „folklor’’ 
tych świąt. W bardzo uproszczony sposób mo
żna by to przedstawić następująco: Boże Naro
dzenie otoczone jest szczególną adoracją wśród 
katolików; Wielki Piątek — to główna uroczy
stość świąteczna ewangelików wszystkich od
cieni konfesyjnych; Wielkanoc jest znów nad
zwyczaj uroczystym liturgicznie .̂świętem dla 
prawosławnych; Zielone Świątki są z kolei fun
damentalnym świętem zielonoświątkowców o- 
raz współczesnych ruchów charyzmatycznych; 
wreszcie elementy eschatologiczne biblijnego 
zwiastowania (zwłaszcza cała skomplikowana 
tematyka powtórnego przyjścia Jezusa Chrys
tusa i „końca świata“) są szczególnie bliskie 
i drogie wyznawcom wolnych Kościołów (i nie
stety sekt!).
Nasuwa się logiczne pytanie, która z grup 
chrześcijańskich w taki szczególny sposób pod
kreśla znaczenie wniebowstąpienia Pana Je
zusa i czy ustalił się jakiś „folklor” tego świę
ta? Odpowiedź jest dość zaskakująca: nie zna
my „folkloru” święta wniebowstąpienia i żad
na z grup wyznaniowych, chociaż przyznaje 
mu znaczną rangę liturgiczną, nie nadaje mu 
praktycznie tego znaczenia, co innym świętom. 
Dlaczego tak się dzieje? Czy wniebowstąpienie 
Pana istotnie zajmuje ważne miejsce w Bożym 
planie zbawienia?
Istotną treścią tego święta jest sam fakt wnie
bowstąpienia Jezusa. Mamy logiczny ciąg fak
tów: po wielkim fakcie wcielenia, po fakcie 
doskonałego życia Jezusa na ziemi, po wstrzą
sającym fakcie ofiary złożonej na krzyżu, po 
przekraczającym wszelkie wyobrażenie fakcie 
zmartwychwstania ten sam Jezus Chrystus 
wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga, 
Ojca wszechmogącego. Ludzie „wywyższyli” 
Go na krzyżu, ale Ojciec „wywyższył Go i uko
ronował chwałą” (Flp 2:9;  Dz 2 : 33; 5 : 31). 
Uroczysta wypowiedź Ojca do Syna głosi: 
„Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyja
ciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje” 
(Ps. 110 :1). Wydarzenie z dnia wniebowstą
pienia Pańskiego jest niesłychanie, rewolucyj
nie ważne. Oto na tronie Królestwa Bożego za
siada Bóg i Człowiek w  jednej osobie Jezusa 
Chrystusa. Dana jest Mu wszelka władza na

„R ze k ł P an  P a n u  m e m u :
S iądź po p ra w ic y  m o je j,
A ż  położę n ie p rzy ja c ió ł tw o ich  
ja k o  podnóżek pod nogi tw o je ” .

Psalm 110 :1

piebie i na ziemi. Tak, również wniebowstą
pienie jest wielkim ogniwem Bożego planu zba
wienia; więcej — jest ono faktem szczególnie 
ważnym i to mimo tego, że nie znajduje prak
tycznie w  życiu Kościoła miejsca równego in
nym świętom.
Wniebowstąpienie Jezusa zawiera w sobie trzy 
wielkie elementy planu zbawienia realizowa
nego przez Boga:
1) prorocką służbę Jezusa Chrystusa,
2) kapłańską służbę Jezusa Chrystusa,
3) królewską służbę Jezusa Chrystusa.
SŁUŻBA PROROCKA
W ziemskim życiu, między Betlejem a Golgo
tą, Jezus objawił się nam jako wiemy obraz 
Ojca. W pewnym momencie wyznaje: „Kto 
mnie widzi, widzi Ojca” (Jn 14 : 9). Jezus, czło
wiek miły Bożemu sercu, Syn umiłowany, w 
którym Ojciec ma upodobanie (Mk 1:11), 
ogłasza światu Ewangelię łaski i Królestwa 
Bożego. W Jego nauczaniu przejawia się nie 
spotykana u innych siła autorytetu (por. Jn 
7 : 46). Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, 
który w niebo wstąpił i zasiada w chwale po 
prawicy Ojca, jest obecny w Słowie i naucza 
jako Duch (por. Jn 14 : 18. 20). Po wniebo
wstąpieniu nie tylko wysyła swoich upełno
mocnionych posłańców, apostołów, proroków, 
ewangelistów, pasterzy i nauczycieli (Ef 4 : 11), 
ale odtąd On sam, Chrystus Jezus, przycho
dzi zawsze w Duchu i przez swoich świadków 
kontynuuje prorocką służbę chwały i mocy. 
Takie jest świadectwo apostoła Pawła: „On 
przyszedł i zwiastował pokój wam, którzyście 
daleko (nie Żydzi) i wam, którzyście blisko“ 
(Żydzi) — por. Ef 2 : 17. Tematem Jego «służby 
jest więc teraz zwiastowanie pełni zbawienia' 
(Ef 1 : 20 nn, Ef 3 : 13-16).
SŁUŻBA KAPŁAŃSKA
W ziemskim życiu Jezus wypełnił służbę we
dług porządku Aaronowego (Hbr 5 : 1—4; 9: 6  
—23; 10 : l;/Kol 2 : 16—17) i w  oczach wszech
mocnego Ojca stał się «godny złożenia ofiary 
przebłagalnej za grzeszników jako kapłan. Przez 
wniebowstąpienie przeniknął „wszystkie niebio
sa” i został powitany i ogłoszony przez Ojca 
„arcykapłanem według porządku Melchisede- 
ka” (Hbr 5:10). Jego wniebowstąpienie nie jest 
więc tylko powrotem do miejsca, które opuścił 
przez wcielenie, ale przejściem «do pełnienia 
królewskiego kapłaństwa według porządku 
Melchisedeka, które przewyższa kapłaństwo 
Aaronowe (Hbr 9 : 11 nn). Czy można więc 
wątpić o doniosłości wniebowstąpienia w Bo
żych planach?
Wniebowstąpienie ostatecznie pieczętuje dzie
ło Jego krzyżowej ofiary i zmartwychwstania.
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Jego służba według porządku Aaronowego zy
skała aprobatę Ojca (Dz. 2:34—36), spełnił się 
sens najważniejszego ze wszystkich świąt sta- 
rotestamentowych — Dnia Pojednania, Jom 
Kippur (Hbr 9:7). Jak bowiem kapłaństwo Mel- 
chisedekowe jest wyższe od Aaronowego, tak 
Jezus w sferze ziemskiej wypełnił swą posłu
gę kapłańską i teraz spełnia niebiańską posłu
gę arcykapłańską według porządku Melchise- 
deka. Teraz więc Jezus Chrystus jest wyższy od 
wszystkiego, co stanowiło bogactwo i chwałę 
Starego Przymierza. Melchisedek był tylko od
biciem Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystu
sie zaś skupiona jest cała chwała Starego i No
wego Przymierza.
Jezus Chrystus na ziemi był kapłanem i ofiarą 
jednocześnie („Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” ), od wniebowstąpienia jest On 
arcykapłanem i królem (Hbr 7:2; 8:1). Celem 
Jego służby ńa ziemi było złożenie doskonałej 
ofiary, od wniebowstąpienia celem Jego służby 
jest służba życia i zachowywanie życia „swo
ich” w mocy zmartwychwstania, od wniebo
wstąpienia jako arcykapłan wg porządku Mel-

chisedeka On udziela zbawienia, oręduje nieu
stannie za swoimi wybranymi (Rz 8:34; Hbr 
9:24).
Stając jako arcykapłan przed obliczem Ojca 
sprawia dzisiaj zbawienie, pielęgnuje zbawio
nych i prowadzi do pełni życia Bożego. Wier
ność i sprawiedliwość, które się objawiły w Je
go ziemskiej służbie i które dalej trwają, są 
dla nas gwarancją zbawienia na wieki. List do 
Hebrajczyków głosi: „Dlatego też może zbawić 
(właściwie: zbawiać) na zawsze tych, którzy 
przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zaw
sze, aby się wstawiać za nimi” (7:25).

SŁUŻBA KRÓLEWSKA

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa jest wstą
pieniem na tron „Króla chwały” (Ps 24:8.10). 
On, który od dnia narodzin posiada królewskie 
prawa (Mt 2:2; Jn 18:37), w którego osobowości 
objawiła się godność królewska (Jn 1:49) i któ
ry posiadł królewskie upełnomocnienie od Oj
ca (Mk 1:27), od dnia wniebowstąpienia objął 
pełnię władzy i chwały królewskiej. Jemu pod-

Przyjdź Panie Jezu!
Przez zniebazstąpienic,
Synu Człowieczy, 
stałeś się do nas podobny 
we wszystkim, prócz grzechu, 
choć wziąłeś na siebie 
nasze najcięższe przewiny.
Na Twoim obliczu
Ojciec ukazał
obraz swojego oblicza
pełnego miłości
do córek i synów
ciągle przeciwnych Twej woli.
To my, egoiści,
pychą spętani,
mali nadętą wielkością,
gotowi jesteśmy,
tak dzisiaj, jak kiedyś,
Ciebie na krzyżu wywyższać.

Lecz Ojciec uczynił
z krzyża Twojego
znak odkupienia i łaski,
zostaliśmy — wbrew woli —
wciągnięci w orbitę
Bożych zbawiennych poczynań.

Przez zmartwychpowstanie
w ranek niedzielny
śmierć uśmierciłeś na wieki,
a Bóg Cię wywyższył
przez wniebowstąpienie,
abyś nad wszystkim panował.

Przez zniebazesłanie
Ducha Twojego
nam, tu, na ziemi, pozwalasz
zdobywać niebiosa,
z pokorą Cię wzywać —
przyjdź, Panie Jezu, bądź z nami!
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dane isą ,, wszelkie nadziemskie władze i 
zwierzchności, moce i panowania, i wszelkie i- 
mię“ (Ef. 1:21). Teraz widzimy Jezusa wywyż
szonego na tronie Boga (Hbr 8:1; Flp 2,9), sie
dzącego „na prawicy majestatu” (Hbr 1:3; Ps 
110:1), „ukoronowanego chwałą i czcią” (Hbr 
2:9). Ten Jezus naprawdę jest Chrystusem i 
Panem. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa 
objawia Jego królewską władzę w różnorodny 
sposób:
a) On zakłada i buduje swój Kościół — zsyła

jąc Ducha Świętego (Dz 2:33; I Kor 12:3);
b) rozszerzaYswoje Królestwo — powołując, wy

syłając i prowadząc swoich upełnomocnio
nych wysłanników (Mt 28:18—20; Mk 16:17— 
20);

c) rządzi w swoim Królestwie — wysłuchuje 
modlitw i posiada wszelką moc do swej dy
spozycji (I Kor 9:21);

d) chroni i walczy — pokonując wszelkie prze
szkody i moce (Dz 5:19; 12:7);

e) dopełni swego królewskiego panowania — 
przez fakt powtórnego przyjścia w  mocy i 
chwale, jako Sędzia i Zbawiciel (I Tym 6:14 
-15).

Jego służba królewska obejmuje trzy fazy pa
nowania: 1) Zasiada na „tronie Ojca” w 'tym 
wielkim okresie od wniebowstąpienia do po
wtórnego przyjścia (Ps 110:1; Hbr 8:1). W tej 
fazie oczekiwania na objawienie się pełni Kró
lestwo Boże ma charakter duchowy, jest nie
widzialne i zawiera w  sobie zbawczy isens dzie
jowy. Jest to K r ó l e s t w o  Ł a s k i .  2) Zasia
da na „tronie Dawida” . Tę funkcję Chrystus ma 
piastować w czasie tysiącletniego Królestwa 
(Łk 1:32; Dz 2:30). Tron Jego ziemskiego po
przednika, Dawida, jest Jego tronem (Obj 3:1: 
Mt 19:28; 25:31). To On właściwie jest drugim, 
doskonałym prawdziwym Dawidem, ulubień
cem Jahwe (Oz 3:5; Ez 37:25—38). Ta faza Jego 
królowania jest widzialna, ma charakter naro
dowy i uniwersalny, obejmuje całe dzieje ludz
kości. Jest to K r ó l e s t w o C h w a ł y .  3) Za
siada na „tronie Boga i Baranka” ; jest to przy
szła faza Jego królowania (Obj 22:1—3). Escha
tologiczne Królestwo Syna jest jednocześnie 
Królestwem Ojca (I Kor 15,28). Nosi ono cha

rakter uniwersalny i wieczny, obejmuje wszech
świat i wykracza poza wszelką historię. Jest to 
K r ó l e s t w o  Do s k o n a ł o ś c i .
Do Jegę królowania należą także słudzy; nie 
ma bowiem króla bez poddanych. Już teraz 
nikt nie może nazwać Jezusa Panem, jak tylko 
przez Ducha Świętego (I Kor 12:3). Prawem 
Jego Królestwa jest „Prawo Ducha” (Rzym 8: 
2), a istotą i sensem Jego Królestwa — „Spra
wiedliwość, pokój i radość w Duchu Św.” . Dla
tego pierwszą sprawą dla Jego Królestwa stało 
się zesłanie Ducha Świętego. Zielone Świątki — 
Pięćdziesiątnica są więc najdonioślejszym do
wodem tego, że Jezus Chrystus j e s t  Królem! 
To, co się w dniu Pięćdziesiątnicy stało wśród 
ludzi wierzących i w  nich, jest typologiczne; 
jak wtedy w Zielone Świątki w nich, tak już 
niedługo w całej pełni, wszędzie, nastanie kró
lewskie panowanie Jezusa Chrystusa. Ono teraz 
niewidzialnie rozprzestrzenia się w tych, którzy 
są Jego własnością! Bez wniebowstąpienia nie 
byłoby Pięćdziesiątnicy; bez wniebowstąpienia 
Syna nie byłoby zniebazstąpienia Ducha!
Przez zniebazesłanie Ducha Jezus duchowo 
połączył się ze swoim ludem. Jego Osoba i dzie
ło stało się na wieki częścią i dziedzictwem 
wiernych. Dlatego że w niebo wstąpił, jesteśmy 
ukrzyżowani wespół z Nim, zmartwychwzbu- 
dzeni wespół z Nim, i posadzeni z Nim w „nie
biańskich miejscach” (por. Ef 2:5; 6:1—3). Przez 
wniebowstąpienie Jezusa i królowanie nasza 
ojczyzna jest odtąd w niebiosach, skąd oczeku
jemy Jego przyjścia, dla objawienia pełni zba
wienia. Lud Boży dostąpił razem z Nim wnie
bowstąpienia !
A  więc zawiera ono w sobie ten najbardziej 
niesłychany fakt: oto Głowa nowej ludzkości 
wstąpiła do nieba. A  przez Niego Jego niebo 
staje się naszym niebem, a Jego ziemia — na
szą ziemią. I tak ma być już na zawsze, bo 
gdzie będzie Głowa, tam razem z nią będzie 
także Ciało. Wniebowstąpienie Pana zawiera 
ogromną skalę znaczeń: od najbardziej subtel
nych i duchowych do najbardziej widzialnych, 
sprawdzalnych i materialnych. To On, Pan, Je
zus Chrystus jest drogą umożliwiającą wejście 
do Nieba i uczestniczenie w Bożej naturze.

Ks. MIECZYSŁAW JERZY CIEŚLAR

Wychowanie do świadectwa i służby w Kościele
WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Encyklopedia Powszechna PWN podaje taką -oto de
finicję: „Wychowanie jest to całość wpływów i od
działywań kształtujących człowieka i przygotowują
cych g-o do życia w  społeczeństwie...” . W  dyskusji na 
temat, czym jest wychowanie, często pojawiają się 
sformułowania, że jest to działanie zmierzające do 
ukształtowania ludzkiej -osoby według pewnego wzo
ru, wdrożenie do pewnych zastanych schematów, 
działanie, którego celem jest wyzwolenie osobowości 
człowieka. Jak leczenie jest eliminowaniem choroby,

talk wychowanie jest eliminowaniem niewiedzy. Obie 
te definicje zostaną spożytkowane w toku naszych 
wywodów.
Czy możemy mówić o wychowaniu chrześcijańskim? 
Takie ,pytanie należy postawić w kontekście naszego 
tematu. Będziemy je uważać za równoznaczne z w y
chowaniem do określonych postaw w Kościele, w  na
szym przypadku — do świadectwa i służby. Trudino 
zdefiniować, co nazywamy wychowaniem chrześcijań
skim. Czy ma ono związek z chrześcijańskim naucza
niem? Czy też jest to proces kształtowania człowieka 
w chrześcijańskim środowisku? Czy jest to takie
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kształtowanie człowieka* w  którym metoda i cel sa 
podporządkowane chrześcijańskiemu rozumieniu 
człowieka? Czy istnieją specyficzne, chrześcijańskie 
metody wychowania?
Na te i podobne pytania padają różne odpowiedzi. 
We współczesnej chrześcijańskiej myśli wychowaw
czej reprezentowane są dwa nurty. Pierwszy charak
teryzuje się takimi stwierdzeniami: nie istnieje .pro
ces wychowawczy, który możemy nazwać w sposób 
zdecydowany wychowaniem chrześcijańskim, lecz ist
nieje chrześcijańska motywacja wychowawcza,
W tym stwierdzeniu uikryta jest teza, że sam pro
ces jest' zorientowany świecko, areligijńie. Jednakże 
chrześcijańskie założenia służą tu jako kryterium, 
klucz, według którego spożytkowuje się proces wy
chowawczy do celów chrześcijańskich przez włącze
nie lub wyłączenie pewnych tematów. Proces ten jest 
bowiem w  istocie swojej neutralny.
Drugi nurt charakteryzuje się następującymi stwier
dzeniami: równolegle do świeckiego, a,religijnego pro
cesu odbywa się wychowanie chrześcijańskie, które
go treść i metoda zdeterminowane są przez chrześ
cijańską wiarę. Najlepiej przedstawia ten nurt wypo
wiedź dr C.H. Malika w  materiałach Zgromadzenia 
Światowej Bady do Spraw Wychowania Chrześcijań
skiego, Lima, Peru 1971: „W Chrześcijańskim wycho
waniu musi być obecny Chrystus. Chrystus żywy, a 
nie tylko ogólna chrześcijańska koncepcja. Musi w 
tym procesie być obecny Chrystus zmartwychwstały, 
tak jak Go wyznajemy w  Wyznaniu Wiary” .
Jednym chodzi o prezentowanie chrześcijańskiej wia
ry w  postaci informacji podanej w  jak najbardziej 
obiektywnej formie, innym o przedstawienie tej wia
ry, ale wewnątrz wspólnoty wierzących w celu po
głębienia wiary, jeszcze innym o przekazania inte
lektualnego rozumienia wiary, do której uczniowie 
zostali powołani przez chrzest.
Wychowanie chrześcijańskie to coś więcej aniżeli 
wpojenie wiedzy o chrześcijaństwie. To pobudzenie 
całej osobowości, tak aby mogła ona odkrywać pełnię 
życia, o której uczy Jezus (Jan 10:10). A  to dokonuje 
się nie przez pouczanie teoretyczne, ale raczej przez 
twórcze skuteczne nauczanie, przez konfrontację teo
rii z praktyką w codziennym działaniu, przez objęcie 
swoim zasięgiem i oddziaływaniem całego kręgu ludz
kich możliwości, uczuć, związków, decyzji. 
Wychowanie chrześcijańskie opiera się na 'biblijnej 
koncepcji człowieka, iktóra rozróżnia najgorsze w 
człowieku i najlepsze, to czego pragnie dla niego Bóg. 
Nie polega ono na Ikiełznaniu tego, co najgorsze, przez 
wdrażanie w  pewne reguły czy schematy (np. Za
kon), ale na przygotowaniu do spotkania z Chrystu
sem, którego oddziaływanie wyzwala w  człowieku 
godność dziecka Bożego.
Bóg stworzył człowieka do społeczności z sobą, aby 
mógł w  niej odnajdywać swoje przeznaczenie. Tę 
społeczność gwarantuje miłość Boża, która daje pra
wo do wolności, albowiem tylko dzięki niej człowiek 
może nawiązać ścisłą więź z drugim człowiekiem i z 
Bogiem. Bóg obdarzył człowieka* wolnością, aby reali
zował cele Boże, on jednak nadużył jej do przepro
wadzenia celów własnych. Cała historia i kultura no
szą na sobie ślady tego. Skoncentrowanie się czło
wieka na swoich własnych egoistycznych celach pro
wadzi do samozniszczenia nie tylko w sensie fizy
cznym, -lecz również w zakresie zdolności do kochania.

Aby człowiek odnalazł pełnię życia, aby był zdolny do 
dojrzałości, odpowiedzialności ^.miłości, potrzebna mu 
jest zewnętrzna siła, mocniejsza niż on sam, która 
musi go wyzwolić. Dobra Nowina Nowego Testamen
tu mówi, że Bóg daje człowiekowi tę siłę w  Jezusie 
Chrystusie i  przez Jezusa Chrystusa. W  Nim ukryty 
jest wzór 'pełni życia, życia w  wolności i miłości. Pa
radoks chrześcijańskiej koncepcji wolności polega na 
tym, że człowiek o tyle może osiągnąć przeznaczenie, 
do którego został stworzony, o ile nauczył się być 
posłusznym Bogu, tak jak Jezus, wzór nowego stwo
rzenia, jest posłuszny woli 'Bożej.
Odnalezienie pełni, do jakiej powołany jest człowiek, 
odbywa się na drodze wychowywania do posłuszeń
stwa Jezusowi Chrystusowi. Jest to droga odnalezie
nia wolności, a przez nią pełni życia.
Wychowanie chrześcijańskie ma doprowadzić do doj
rzałości przez obcowanie człowieka z Chrystusem. 
Nauka Jezusa — jak przedstawiają ją Ewangelie — 
prowadzi człowieka do spotkania ze światem Bożym, 
tak by mógł zyskać nowy stosunek do otaczającej go 
rzeczywistości. Przez wywołanie twórczego niepoko
ju, budzi poczucie odipowiedz-ialności za drugich :i go
towość służenia im. Człowiek został stworzony jako 
'istota społeczna. Jeżeli więc traci poczucie więzi spo
łecznej, wszelka jego działalność społeczna i wycho
wawcza jest bezowocna.- Człowiek staje się czymś 
tylko we wspólnocie. Dlatego też można powiedzieć, 
że każdy sposób wychowywania, który prowadzi do 
izolacji jednej- osoby od drugiej, jest zły. Wychowa
nie chrześcijańskie musi brać pod uwagę znaczenie 
wspólnoty — zborui, Kościoła. Wszyscy stanowią in
tegralną część tej wspólnoty, wszyscy mają prawo 
uczestniczenia w niej w tak' pełnym stopniu, jak to 
-tylko możliwe.
Zbór — wspólnota, która poddaje się* działaniu Du
cha Chrystusowego, staje się żywym ^ośrodkiem 
chrześcijańskiego wychowania. Jest to prcces polega
jący na umocnieniu więzi z Chrystusem, na poszu
kiwaniu pełni, która jest w Nim. Stosunek człowieka 
do Chrystusa — to stosunek ucznia do Mistrza, który 
jedynie może dać człowiekowi w  sposób doskonały to, 
czego on sam nie umie osiągnąć. Nie da się mówić o 
skończonym procesie wychowania, bo wychowanie 
chrześcijańskie trwa przez całe życie chrześcijanina.

WYCHOWANIE DO ŚWIADECTWA W KOŚCIELE

Głównym punktem wystąpienia uczniów w dniu ze
słania Ducha Świętego -było ich świadectwo o -zmar
twychwstałym Panu* które zainaugurowało działal
ność “Kościoła.
Jeżeli dzień Pięćdiziesiętnicy jest, jak się powszech
nie uważa, dniem założenia Kościoła, to kamieniem 
węgielnym Kościoła jest świadectwo o Jezusie Chry
stusie jako Panu. Wspólnota Kościoła rodzi się dzięki 
świadectwu, (którego treścią jest Jezus Chrystus, u- 
cieleśnione Słowo Boże. Z Niego rodzi się wszystko i 
do Niego wszystko się sprowadza, On posiada najwyż
szy autorytet. Wspólnota wierzących żyje dzięki Sło
wu Bożemu, więc nie może być igłucha na jego woła
nie i nie może odciąć się od jego poselstwa. W tym 
Słowie wspólnota odnajduje zeznania świadków, któ
re ją samą skłaniają do świadczenia.
Dzięki słuchaniu Słowa grupa ludzi staje się wspól
notą wierzących, a więc związkiem świadków, którzy 
mogą i muszą świadczyć, dlatego że wierzą.
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Kościół wierzy, ponieważ otrzymał świadctwo Sło
wa. Z wiary zaś wynika pragnienie dawania świa
dectwa. 'Nie istnieje problem tego, czy chrześcijanin 
ma być świadkiem. 'Przed całą wspólnotą i przed po
jedynczym chrześcijaninem pojawia się jednak pyta
nie o prawdziwość świadectwa. Trzeba je ciąglle na 
nowo wypracowywać w  ogniu ipytań o prawdę. Wspól
nota, która jest świadoma swego powołania w świę
cie — (pisze Karol Bairth '— z (konieczności jest wspól
notą teologicznie zainteresowaną. Teologia -to nie hob
by wąskiego grona specjalistów, lecz nakaz wynika
jący z chrześcijańskiego powołania do świadectwa.
W biblijnym świadectwie chrześcijanin spotyka Boga 
i słyszy Jego wezwanie skierowane do siebie, w  w y
niku czego sam zostaje powołany na świadka. Kon
kludując powiemy, że wychowanie do świadectwa, to 
wychowanie przez spotkanie ze Słowem Bożym, ze 
świadectwem Biblii.
Na przemyślenie zasługują metody stosowane w ta
kim wychowaniu. Biblia jest jedynym środkiem wia
ry, na jej świadectwie polegamy. Jak tego nauczyć 
jak w tym wychować?
Według tradycyjnie i powszechnie stosowanej metody 
należy budować -program lekcji na narracji biblijnej. 
Dla młodszych dzieci wystarczy samo opowiadanie 
historii biblijnych z pewnym ich objaśnieniem. Prze
prowadzone badania podważyły słuszność tej meto
dy. Wywiady z młodymi ludźmi, którzy w  taki spo
sób byli wychowywani, wykazały, że Biblia była dla 
nich jedną sprawą, a życie drugą. Rzadko zdawali so
bie sprawę ze związku jednego z drugim. Słabość tra
dycyjnych metod polega na werbalnym nauczaniu Bi
blii. Dzieci (wprawdzie znają jej treść, ale nie potra
fią znaleźć płaszczyzny odniesienia do swoich co
dziennych spraw życiowych. iProtf. C. ,H. Dodd mówi, 
że bezwzględny autorytet Biblii wynika ze sposobu, 
w jaki ona potwierdza ludzkie doświadczenie.
Uczenie się Biblii na. pamięć, bez chęci odniesienia 
jej treści do swojej codziennej egzystencji i doświad
czeń życiowych, jest tak samo bezcelowe, jak uczenie 
się rozkładu jazdy bez zamiaru podróżowania. 
Stwierdzono, że prezentowanie dzieciom niektórych 
materiałów biblijnych bez uprzedniego ich przygoto
wania jest stratą czasu i może doprowadzić wręcz 
do opóźnienia w  religijnym i duchowym rozwoju. 
Biblia świadczy o tym, że doszło do człowieka Słowo 
Boga. Jak doszło ono do Amosa, Ozeasza, uczniów 
Jezusa>w ich przeżyciach, talk też musi stać się w na
szym wychowaniu,
Zrozumienie własnej sytuacji i poznanie sytuacji i 
doświadczeń świadków biblijnych dopomaga do zro
zumienia, że ich świadectwo o Bogu staje się czymś, 
co dotyczy i naszego życia. Dopóki człowiek -nie u- 
świadomi sobie tego faktu, ©ilblia jako Słowo Boże 
będzie dla niego martwą księgą z przeszłości, będzie 
w  najlepszym wypadku literaturą klasyczną, a nie 
świadectwem, przez które przemawia do niego Bóg. 
Wychowawca chrześcijański musi zawsze uświada
miać sobie fakt, że zrozumienie tego świadectwa jest 
dziełem Ducha św., który kierował ‘ pisaniem ksiąg 
biblijnych i że ten sam Duch pozwala na ich zrozu
mienie. Duch Św. otwiera oczy duszy.
Przyjęcie świadectwa spotykane w Słowie jest źró
dłem odnowy, a nie wiedzy. Wychowanie do świa
dectwa to wychowanie do wspólnoty, którą 'powołuje 
Duch Św. Udział we wspólnocie bowiem to nic inne
go jak społeczność w  ‘Duchu Św. 1(11 Kor. 13:13 Fłp.

Drogiemu Księdzu Biskupowi

Janowi Niewieczerzałowi
najserdeczniejsze życzenia 

w dniu 65 rocznicy urodzin
składa ,

Zespół Redakcyjny i Administracja 
’’JE D N O T Y "

2:1). Każdy człowiek tej wspólnoty powołany jest do 
składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Duch 
Św. składa świadectwo o Jezusie Chrystusie (Jan 
15:26 16:13—15), czyli o prawdzie, bo Jezus jest praw
dą (Jan 14:6). Prowadzi do prawdy — do Jezusa. Ta 
prawda domaga się świadczenia, bo tak jak ukazuje 
to Ewangelia Jana, nie jest ona sprawą przemyśleń 
i wiary, ale jest wezwaniem do działania (Jan 7:17). 
Bez świadectwa Ducha Św. posłannictwo Pisma św. 
jest martwą literą (II Kor. 3:6)! Wychowanie do 
świadectwa — to wychowanie do przyjęcia światła 
Ducha Św., przez co Bóg cihice uczynić człowieka 
zdolnym do -składania świadectwa o Nim.

WYCHOWANIE DO SŁUŻBY W KOŚCIELE

Całe życie chrześcijanina, talk w  jego indywidualnych 
przejawach, jak w  życiu w-spólnoty, 'ma charakter 
służebny i nie może być inaczej rozumiane. Taką diro- 
gę wskazuje Pan Kościoła), Jezus Chrystus.
Należenie do Chrystusa jest równoznaczne z przyna
leżnością do wspólnoty, która jest Jego ludem, Jego 
ciałem. Porównanie Kościoła do ciała Jezusa Chry
stusa, porównanie którym 'posługuje się apostoł Pa
weł, zawiera w  sobie ideę służby.

Jedni drugim są potrzebni, jedni żyją dla drugich. 
Kościół jest wspólnotą Ducha Św., który każdemu -u- 
dziela swojego daru łaski, a jest nim umiejętność 
służenia. Paweł ukazuje Kościołowi wyraźnie ideę 
przeznaczenia tych darów —  jest to uzdolnienie do 
służby i do wzajemnego budowania się. Przy czym nie 
ma chrześcijanina, który by nie został obdarowany 
jakimś darem Ducha Św., charyzmatem. Pojedynczy 
chrześcijanin mcże posiadać ich kilka.
Czymże jest służba? Najogólniej rzecz biorąc nie jest 
to działanie dla zrealizowania swoich własnych cełlów 
i planów, lecz celów i planów innych osób, zgodnie 
z ich potrzebami. Jest to akt skierowany ku drugiej 
osobie — tak charakteryzuje pojęcie służby Karol 
Barth. Jezus Chrystus powołując do -służby przez 
działanie Ducha Św. powołuje do wspólnoty.

Boży akt zbawienia dokonuje się we wspólnocie, gdzie 
wierzący służą w miłości Chrystusowej innym oso
bom czy grupom. Jezus mówi o dwu warunkach u- 
czestniczenia w  tej wspólnocie. „Będziesz miłował 
Pana Boga -swego, z całego serca i z całej duszy... i 
z całęj myśli swojej...” i — ^będziesz miłował bliź
niego swego jak siebie samego” . »(Mat. 22:37 nn). Czło
wiek odnajduje dzięki niej swoją wartość i godność 
w oczach Bożych, co wyzwala go z niewoli własnego 
ja, z fałszywych koncepcji własnego znaczenia i po
zwala mu widzieć innych jako braci.

Dokończenie na s. 20
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E K U M EN IA -
to znak na niebie Kościoła

— rozm ow a z  ks. bp. Stanisław em  Jałosińskim  —

Ks. bp Stanisław Jałosiński, który mimo nie najlepszego stanu 
zdrowia zgodził się udzielić tego wywiadu, za co Mu raz jeszcze 
w tym miejscu chcemy podziękować, jest biskupem diecezji ślą- 
sko-łódzkiej Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, z siedzibą 
w Łodzi Cały Kościół dzieli się na trzy diecezje, liczy ok. 25 ty
sięcy wyznawców skupionych w ponad czterdziestu parafiach. 
Naczelną władzą jest Synod, złożony z delegatów świeckich i du
chownych, a w okresie międzysynodalnym — Kapituła General
na. Organem wykonawczym jest Rada Kościoła, której przewod
niczy biskup naczelny (aktualnie ks. abp Kowalski). Starokatolic
ki Kościół Mariawitów jest członkiem Światowej Rady Kościołów 
i Polskiej Rady Ekumenicznej.

REDAKCJA — Trzymam w ręku egzemplarz „Jedno- 
ty” z maja 1968 roku, a w nim wywiad z ks. bp.
I. Gołębiowskim, ówczesnym biskupem naczelnym Sta
rokatolickiego Kościoła Mariawitów. Zwrócił moją u- 
wagę następujący fragment jego wypowiedzi: „Moim 
życzeniem i pragnieniem jest, aby zwyciężał Chry
stian izm, niekoniecznie w rozumieniu mariawickim, 
ale Ewangelia Jezusa Chrystusa, a w tym zmieścimy 
się i my, mariawici, na pewno”. Z ducha swojego 
wypowiedź ta jest niezmiernie bliska rozumieniu re
formowanemu; przecież chodzi właśnie o to, abyśmy 
my, ludzie, maleli, a wzrastał Jezus Chrystus. W  
Kościele Mariawitów bardzo silnie podkreśla się za
sadę chrystocentryzmu, prawda?

KS. BP JABŁOS1ŃSKI — Tak, choć w  początkowym 
okresie naszego rozwoju, jak i obecnie, akcentowa
ny jest także kult Maryjny, tym niemniej zawsze 
w centrum znajdowała się Eucharystia. To na kulcie 
eucharystycznym mariawici budowali i budują swoją 
społeczność.

RED. — Czy zechciałby Ksiądz Biskup przypomnieć, 
zwłaszcza młodszym Czytelnikom „Jednoty”, jak do
szło do powstania Kościoła Mariawitów?

KS. J. — Założycielką Związku Mariawitów i Zgroma
dzeń Zakonnych była Maria Franciszka Kozłowska, 
która w roku 1893, wskutek objawienia, jakiego do
stąpiła, powołała do życia Zgromadzenie Kapłanów 
Mariawitów. Chcieli oni wypełniać służbę prowadzą
cą do gruntownej reformy i odnowy życia religijne
go w Polsce. Początkowo ruch ten rozwijał się w  ra
mach Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale kiedy w 
1904 roku delegacja zakonu, działającego dotąd w 
ukryciu, udała się do Rzymu, aby uzyskać formalne 
zalegalizowanie, nic nie uzyskała. Przeciwnie, 31 
sierpnia kuria rzymska zgromadzenie rozwiązała. W 
latach 1905 i 1906 jeździły do Rzymu kolejne dele
gacje w  nadziei, że uda im się wpłynąć na zmianę 
decyzji. Ale rzymska organizacja kościelna dążyła do 
wytrzebienia mariawityzmu z korzeniami. W kraju

narastała fala szykan, ośmieszania i prześladowań. Pod 
koniec 1906 roku, w  grudniu, przyszła imienna kląt
wa papieska (Piusa X) na założycielkę M. F. Ko
złowską oraz ks. Jana Michała Kowalskiego, jej naj
bliższego współpracownika, a później — do roku 1935 
— przełożonego Kościoła. Mariawityzm został potę
piony. W  taki sposób usunięto nas z Kościoła Rzym
skokatolickiego. Nie myśmy dokonali tego rozłamu, 
nie nasza to była wola...

Kościół potrzebował wtedy wewnętrznej reformy, od
nowienia ducha pobożności i wiary. Księża katoliccy, 
zwolennicy mariawityzmu, pracowali w  parafiach z 
ogromnym poświęceniem i oddaniem. Ludzie to w i
dzieli i doceniali. Kiedy więc tych kapłanów pousu- 
wano ze stanowisk i suspendowano (a następowało 
to bardzo szybko, bo biskupi polscy pilnie się tą 
sprawą zajęli), ludzie poszli za swoimi pasterzami i 
tak powstawać zaczęły odrębne, samodzielnie działa
jące parafie mariawickie. I tak też powstał nasz 
Kościół, a ściślej mówiąc: nowa organizacja kościel
na, bo my wierzymy, że Kościół zawsze był, jest i 
będzie jeden. Dlatego uważamy, że Kościół Rzymsko
katolicki nie może nigdy nikogo z Kościoła usunąć. 
Owszem, może wykluczyć z rzymskiej organizacji, ale 
sam Chrystus i tylko On wybiera tych, którzy (two
rzą Jego Kościół. Myśmy z konieczności utworzyli 

- nową organizację kościelną, kiedy usunięto nas z już 
istniejącej.

RED. — Jakie są najistotniejsze różnice między rzym
skim katolicyzmem a mariawityzmem?

KS. J. — Kapłani mariawiccy, wychowani w  tradycji 
rzymskokatolickiej wynieśli ze sobą całą w  zasadzie 
naukę tego Kościoła. Odrzucono jedynie dogmat o 
nieomylności i prymacie papieża, ale też nie od razu. 
Gdy w 1906 roku Matka Maria Franciszka Kozłow
ska wyrażała już wątpliwości co do nieomylności 
papieża w  sprawach wiary i moralności, wielu kap
łanów powątpiewało w  słuszność jej stanowiska. Jed
nakże już wkrótce, wobec zaistniałych faktów, maria
wityzm — jako całość — odrzucił dogmat o nieomyl
ności papieża.
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RED. — Po reformie wprowadzonej w wyniku II 
Soboru Watykańskiego nie różni się teraz także ję
zyk liturgiczny Mszy w obu Kościołach.

KS. J. — Tak, myśmy wprowadzili język ojczysty 
już w 1907 roku i z tego powodu przeżyliśmy niejed
ną ciężką chwilę. Wówczas kwestionowano bowiem 
„ważność” Mszy Świętej, która nie jest celebrowana 
po łacinie, czyli w jedynym języku „sakralnym” .

RED. — W Polsce istnieją dwie grupy czy też dwa 
odłamy mariawityzmu: Starokatolicki Kościół Maria
witów, popularnie zwany płockim, oraz tzw. grupa 
felicjanowska, czyli Katolicki Kościół Mariawitów.
Powstały one w wyniku rozłamu, jaki nastąpił w ro
ku 1935 i trwa do dzisiaj. Wiadomo mi, że przed laty 
z inicjatywy Starokatolickiego Kościoła podejmowane 
były próby dialogu z grupą felicjanowską. Czy w 
chwili obecnej rysuje się nadzieja na pokonanie rozła
mu?

KS. J. — Rozłam, jak pani powiedziała, nastąpił o- 
ficjalnie w 1935 roku w wyniku złożonych czynników,
m.in. wskutek nowości wprowadzanych przez ówcze
snego przełożonego — bp. Jana Michała Kowalskie
go. W 1934 roku Kapituła Generalna potępiła te no
wości. W rok później biskup został pozbawiony wła
dzy i urzędu. Na zalecenie ówczesnych władz admini
stracyjnych przeniósł się do Felic jamowa, a za nim 
poszła grupa zwolenników. Były to bardzo bolesne, 
trudne i gorzkie chwile dla naszego Kościoła, spotę
gowane jeszcze wytoczeniem procesu ks. Kowalskie
mu i osadzeniem go w 1936 roku w więzieniu. To za
ważyło na opinii, jaka ukształtowała się w  społeczeń
stwie polskim o mariawitach i której to opinii smut
ne skutki boleśnie odczuwamy do dziś.
Jak powiedziałem, o rozejściu się obu grup zadecy
dowało wiele złożonych czynników. Różnimy się m.in. 
w spojrzeniu na kwestią kapłaństwa kobiet, na kult 
założycielki — Matki Marii Franciszki Kozłowskiej.

Pewne obawy wzbudza również w Kościele Staroka
tolickim niezupełnie jasne stanowisko grapy felicja- 
nowskiej w sprawie dogmatu o Trójcy Świętej. Jest 
to m.in. powód, dla którego grupa ta nie może nale
żeć do Polskiej Rady Ekumenicznej, gdyż warunkiem 
przyjęcia jest jasne wyznanie przez każdy Kościół 
swej wiary w  Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Po ostatniej wojnie, zwłaszcza za kadencji ks. bp. Go
łębiowskiego, próbowaliśmy prowadzić rozmowy z 
grupą felicjanowską. Odbyły się dwa takie spotkania 
— w Płocku i w Felicjanowie. Nie przyniosły one 
jednak porozumienia. W chwili obecnej żadna ze 
stron nie przejawia inicjatywy, chociaż ja osobiście 
uważam, że należałoby taką próbę podjąć. Jeżeli dziś 
chcą rozmawiać z sobą ludzie tak bardzo różniący 
się jw poglądach i przekonaniach, jeśli prowadzony 
jest dialog z religiam! niechrześcijańskimi, ą nawet 
z ateistami, to — sądzę — że i my nie możemy za
niechać wysiłków i prób porozumienia się. Nie w y
daje mi się, abyśmy nie mogli w  przyszłości dojść 
do zbliżenia stanowisk.

RED. — Właśnie chciałam zapytać, jak aktualnie 
przedstawia się sprawa członkostwa Starokatolickie
go Kościoła Mariawitów w tzw. Unii Utrechckiej, 
zrzeszającej Kościoły tej tradycji?

KS. J. — Staramy się o to członkostwo od przeszło 
40 lat. Na pc-czątku należeliśmy do Unii, nasi biskupi 
otrzymywali sakry w Utrechcie. Potem, gdy wynikły 
te smutne sprawy, o których przed chwilą mówiłem, 
naisz Kościół został zawieszony w prawach członka. 
W ubiegłym roku uczestniczyłem w posiedzeniu Mię
dzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, 
w tej części obrad, która dotyczyła naszego Kościoła. 
Referowałem całą sprawę na nowo. Trudność polega 
na tym, że Unia uchwaliła, iż w jednym państwie nie 
mogą istnieć dwa odrębne Kościoły starokatolickie, 
no a przecież członkiem Unii z naszego kraju jest już 
Kościół Polskokatolicki. Były więc sugestie utworze
nia jednej wspólnej delegacji kościelnej. Druga trud
ność wiąże isię z zagadnieniem tzw. Filioąue. Kościo
ły starokatolickie stanęły na stanowisku reprezento
wanym przez Kościół prawosławny, że sformułowanie' 
o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i od S y n̂ a 
zostało wtrącone bezprawnie do Nicejskiego Wyzna
nia Wiary i odtąd .nauczają, że Duch Święty pocho
dzi tylko od Ojca. Mariawici nie twierdzą, że jest to 
rozumienie błędne, nie upierają się, że swego stano- 
wska nigdy nie zmienią, nawet skłaniają się do poj
mowania tej sprawy przez prawosławnych (w Piśmie 
świętym tyle samo przemawia za „Ojcem i Synem” , 
co tylko za Ojcem), ale potrzebują czasu zanim wpro
wadzą ją do nauczania. Pośpiech nie jest wskazany. 
Na wspomnianym posiedzeniu Konferencji Biskupów 
debatowano, jak oba Kościoły starokatolickie z Pol
ski, Itj. polskokatolicki i nasz, mogłyby być wspólnie 
reprezentowane przez jedną delegację kościelną, ale 
bez tworzenia unii organizacyjnej. Ostatecznie sprawa 
naszego członkostwa rozstrzygnie się w lipcu tego ro
ku.

Chociaż mariawitom bardzo zależy na wejściu do 
Unii, to jednak — nie ukrywamy tego — nie za każ
dą cenę, tym bardziej że nie jesteśmy osamotnieni. 
Kościół nasz związany jest z Innymi Kościołami i 
zaangażowany w ruchu ekumenicznym tak przez 
fakt członkostwa w Światowej Radzie Kościołów, w 
Konferencji Kościołów Europejskich jak i w Polskiej 

_ Radzid Ekumenicznej.

RED. — Jak Ksiądz Biskup ocenia drogę, jaką prze
były w ostatnich dziesiątkach lat polskie Kościoły w 
swych wzajemnych stosunkach i jak widzi Ksiądz 
przyszłość ruchu ekumenicznego w naszym kraju? Na 
czym polegają przeszkody w szerokim krzewieniu tej 
idei?

KS. J. — Przeszłe, lata niewątpliwie zbliżyły nas, tj. 
polskie mniejszości wyznaniowe, i stworzyły możli
wość poznania i obrzędów, i tradycji, i form poboż
ności. Nie wyczuwam już dzisiaj niechęci czy prób 
wywyższania się jednego wyznańia nad inne. Jeśli 
zaś chodzi o Kościół rzymskokatolicki, który od pew
nego czasu aktywniej włącza się do ruchu ekumenicz
nego, to jest to dopiero przyszłość. Jak rozwiną się 
wzajemne stosunki, trudno powiedzieć. Dziś nie w i
dzę jeszcze tego w różowych kolorach. Główny pro
blem, moim zdaniem, polega na tym, że do zajmowa
nia się ekumenią niejako „oddelegowana” jest — 
przynajmniej w  polskim Kościele Rzymskokatolickim 
— grupa ludzi. Reszta, niestelty, stoi na starych po
zycjach. Gorzkie to, ale prawdziwe: znam liczne przy
padki — a są to fakty najświeższe — podniecania
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przez niektórych iksięży rzymskokatolickich niechęci 
wśród swoich parafian do ludzi inaczej wierzących. 
To są dila minie sprawy bardzo (bolesne, które nie po
zwalają mi na zbytni optymizm. Działanie prawdzi
wie ekumeniczne jest ciągle jeszcze w  Kościele ka
tolickim w Polsce działaniem nielicznych jednostek, 
a nie — całego organizmu kościelnego.

W czasie tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
mówiłem o tym, że jesteśmy bardzo blisko siebie i 
zarazem ibardzo daleko. Blisko, bo Chrystus jest z 
nami, ale oddalają nas od siebie formy, zwyczaje i 
tradycje. Wierzę jednak głęboko, że chwila jedności 
nadejdzie, 'bo musi się spełnić modlitwa Pana Jezusa, 
aby wszyscy byli jedno, aby był jeden Pasterz i jed
na owczarnia. Fali ekumenicznej, tego prącego nurtu 
nic już nie powstrzyma. Jest to proces nieodwracal
ny. Ale jak każda Boża idea przechodzi przez różne 
cierpienia, utrapienia i prześladowania, tak i ruch e- 
kumenicziny musi przejść jak przez ogień. Wierzę, że 
dalsza historia tego ruchu potoczy się nie tak, jak ja 
tego chcę, ani jak Chce inny mój brat w Polsce, lecz 
taką drogą, jaką Pan Bóg zechce to dzieło poprowa
dzić. A  Jego drogi, to nie są ludzkie drogi, i Jego 
wola nie jest jak nasza wola.

W każdym razie mam świadomość, że żyję w  cza
sach znamiennych, ciekawych, w  pewnym sensie —

ostatecznych, którym towarzyszą różne znaki. Eku- 
menia to także znak na niebie Kościoła, tak jak w 
moim odczuciu również wybór papieża — Polaka jest 
znakiem dla Kościoła Rzymskokatolickiego. Tyle waż
nych rzeczy dzieje się wokół nas, a my przechodzimy 
obok nich, nie zauważając, że są to znaki Pańskie... 
Jestem człowiekiem w  podeszłym wieku — 75 lat to 
schyłek dnia, ale chciałbym jeszcze doczekać napraw
dę serdecznej, braterskiej atmosfery między wszystki
mi wyznaniami w Polsce. Specjalnie dla Czytelników 
„Jednoty” pragnę jeszcze dodać, że dane mi było bli
żej stykać się z superinłendentem Kościoła Ewange
licko-Reformowanego, ś.p. ks. Kazimierzem Ośtachie- 
wiczem. Ilekroć go wspominam, ogarnia mnie wzru
szenie. To była postać wyjątkowa. Prawdziwy, szcze
ry ekumenista, człowiek głębokiej wiary i -mistycyz
mu. Tak bym chciał, aby więcej było takich ludzi... 
Również z obecnym biskupem, ks. Zdzisławem Tran
dą, łączą mnie bliskie więzi. Mam więc nadzieję, że 
współpraca między naszymi Kościołami będzie się w 
przyszłości pogłębiała. Kościołowi Ewangelicko-Refor
mowanemu życzę z całego serca, aby rozwijał się du
chowo i liczebnie, aby miał radosną świadomość, że 
spełnia — jak czynił to od wieków — swoje posłan
nictwo.

Rozmawiała: Barbara Stahl

ROMAN LIPIŃSKI

Papieska podróż do Meksyku
Pośród' 124 pasażerów zielono-bia- 
łego samolotu DC-10 „Dante Ali- 
ghieгii,, włoskich linii lotniczych 
Alitalia papież. Jan Paweł II po
dróżował z nr 64. Nie pytano go 
o paszport, a kiedy wchodził na 
pokład samolotu nie musiał okazy
wać biletu. Kiedy tylko- po starcie 
pozwolono odpiąć pasy, papież o- 
puścił swój fotel i przy dającym 
się zauważyć niepokoju świty prze
szedł z pomieszczeń klasy A  do tu
rystycznej, by rozmawiać, żartować, 
a także pozować do wspólnych 
zdjęć z 32 co najmniej zdziwiony
mi reporterami, którzy towarzy
szyli mu w podróży do Meksyku. 
Uśmiech często gościł na jego twa
rzy, gdy rozmawiał i udzielał wy
jaśnień na stawiane przez reporte
rów pytania. Czasem przysiadał się 
do kogoś, by spędzić kilka minut 
na ożywionej wymianie poglądów. 
Z satysfakcją odnotowano, że z łat
wością używa pięciu języków, łącz
nie z hiszpańskim, nad którym spo
ro ostatnio pracował w związku z 
planowanym wyjazdem na konfe
rencję biskupów krajów Ameryki 
Łacińskiej.
Przedstawiciele agencji prasowych 
podają jako ciekawostki kilka w y

powiedzi papieża. Dziennikarzowi 
z włoskiej „Unity” powiedział, że 
jest to pierwsze lewicowe pismo, 
które zdecydował się czytać co
dziennie, ponieważ pobudza do sa
mokrytyki; wspomniał o swej mło
dości, kiedy pracował jako robotnik 
i ten okres obok pracy nad dokto
ratem uważa za swoje najlepsze 
lata; wracając myślami do swych 
codziennych obowiązków podkre
ślił, że czerpie wiele pomocy z da
rów łaski i chwały Bożej, a także 
pomocy od ludzi.
Zapytany o teologię wyzwolenia — 
jeden z najbardziej kontrowersyj
nych tematów, który będzie dysku
towany w  czasie konferencji w 
Puebli — papież podkreślił konie
czność ostrożnego podejścia do tego 
zagadnienia. Teologia wyzwolenia 
jest teologią prawdziwą, powie
dział, ale może stać się fałszywą, 
jeśli ktoś wprowadzi pojęcia z dok
tryn, systemów i analiz odmien
nych od chrześcijańskich. 
Opuszczając pokład samolotu pa
pież wykonywał gest błogosławień
stwa, a zszedłszy ze stopni przy
klęknął, by ucałować ziemię Repu
bliki Dominikańskiej. Jan Paweł II 
wspominał, że czyni to w  tym

miejscu Nowego Świata, gdzie u- 
mieszczono pierwszy krzyż, gdzie 
odbyło się pierwsze gromadne od
danie chwały Bogu i gdzie pierwszy 
raz odmówiono modlitwę Zdrowaś 
Mario.
Pośród wielotysięcznych tłumów, 
które wyszły mu na spotkanie, roz
począł swą historyczną misję ła
godzenia napięć i pojednania śro
dowisk katolickich w krajach Ame
ryki Łacińskiej. Warto w tym 

' miejscu przypomnieć, że połowa 
wszystkich katolików żyje w tym 
rejonie świata, a olbrzymia więk
szość z nich cierpi skrajne ubó
stwo, ma ograniczone prawa poli
tyczne i jest narażona na akty ter
roru zarówno ze strony skrajnej 
lewicy, jak i organizacji prawico
wych.
Oficjalnie Kościół tego regionu 
podporządkowuje się nauce kurii 
papieskiej, głoszącej potrzebę po
kojowych przeobrażeń w  społeczeń
stwach. Wiadomo powszechnie jed
nak, że w  ciągu ostatnich dziesięciu 
lat aktywni księża odeszli od tej 
teorii, stojąc wyraźnie po stronie 
swych parafian, którzy w  zdecy
dowanej większości są uciskani 
przez właścicieli ziemskich i rządy.
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Niektórzy księża mają kontakty, a 
nawet popierają marksistowskie 
ruchy zbrojne.
W tym kontekście wszystko, co pa
pież powiedział w tym środowisku, 
nabiera charakteru wyznacznika 
dalszej drogi w sferze polityki so
cjalnej Kościoła rzymskokatolickie
go.
Na konferencji w GPuebli chodziło 
o wypracowanie (platformy pracy 
chrześcijan, którzy czują potrzebę 
udzielenia konkretnej pomocy uci
skanym. Dało -się zauważyć, że pa
pież był żywo zainteresowany w 
utrzymaniu (jedności biskupów.
W pierwszym wystąpieniu, w  cza
sie kazania w  San Domingo, pa
pież podkreślił, że pragnie, by Koś
ciół przyczynił się do budowy bar
dziej sprawiedliwego, humanitarne
go społeczeństwa, do poprawy sto
sunków międzyludzkich w  świecie. 
Powiedział, że oznacza to, iż nie 
będzie Chłopów bez ziemi, robotni
ków ibez praw związkowych, sys
temów politycznych, które pozwa
lają na eksploatację człowieka 
przez innego człowieka lub przez 
państwo.

Jednak tam, jak i w  innych wy
stąpieniach, Jan Paweł II nie po
twierdził swego poparcia dla kon
trowersyjnej teologii wyzwolenia. 
W ostatnim kazaniu w  (Meksyku, 
nienw-1 w  przeddzień swego wystą
pienia na konferencji biskupów, 
pozytywnie wyraził się o ruchu re
form społecznych zainicjowanym 
przez biskupów w 1968 roku w 
Medellin w  Kolumbii, po czym o- 
strzegł słuchaczy: zdarzało się jed
nak, że sprzeczne, nie zawsze właś
ciwe -interpretacje ruchu przyno
szą szkodę Kościołowi. Wiedząc, że 
pośród słuchaczy znajdują się i ci, 
którzy są zdecydowani, by w koń
cowym dokumencie konferencji 
znalazło się stwierdzenie, które mo
głoby być przyjęte za ramowy pro
gram poparcia ruchów wolnościo
wych, papież zakreślił granice za
angażowania: Kościół nie narodził 
się z woli człowieka lecz jest stwo
rzony przez Boga. Kościół chce po
móc wszędzie tam, gdzie cierpi bie
dota Ameryki Łacińskiej, ale nie 
może identyfikować się z masami, 
których wiara transformowana jest 
na ideologię polityczną.
Niektórzy słuchacze (byli zawiedze
ni, ale papież podjął szereg kro
ków, które miały zapewnić o jego 
najlepszej woli niesienia ipomocy 
biednym i uciskanym,. W mieście 
Meksyk wystąpił nie tylko wśród

odświętnie ubranych wielotysięcz
nych tłumów, zebranych wokół ka
tedry na Placu Konstytucji, ale 
także w  dzielnicy ubogich, Las Mi- 
nas, (gdzie brnął wśród tłumów ob
dartych, ubogich ludzi, którzy trzy
mali za ręce swe półnagie dzieci.

Papież powiedział później, że właś
nie pośród nich, braci w  najwięk
szej potrzebie, odJezuł żywą obec
ność Pana, który cierpi. Oprócz 
wizyty w  Guadalajara, w  bogatym 
mieście, urażanym za bastion kon
serwatywnego katolicyzmu^ papież 
spędził dzień pośród ubogich ple
mion indiańskich południowego 
Meksyku.

Do ostatniej chwili przed wystą
pieniem w Puebli wszyscy obser
watorzy zadawali sobie pytania:
— czy papież wierzy, że oba skrzy
dła Kościoła meksykańskiego, co za 
tym idzie latynoamerykańskiego, 
muszą podporządkować się jego 
wizji, którą przynosi z centrum 
dyspozycyjnego rzymskiego kato
licyzmu?
— czy biskupom uda się rzeczy
wiście na podstawie tych wskazó
wek wypracować program, który 
by był dto przyjęcia dla papieża 
i sprawiedliwy w  oczach ludu?
— czy i jalk Kościół może głosić 
dobrą nowinę o miłości Bożej, o 
równości praw i obowiązków ludzi 
wobec Stwórcy i Zbawiciela przy 
tak skrajnej niesprawiedliwości, 
jaka dotyka masy słuchaczy?
— czy Kościół może nie anga
żować się, nie opowiedzieć się zde
cydowanie po stronie tych którzy 
pragną walczyć o zmianę stanu 
rzeczy?

Przemówienie papieża na konfe
rencji w Puebli, obejmujące ponad 
20 stron, zostało szeroko omówio
ne przez prasę katolicką. Jakie by
ły główpe akcenty jego wystąpie
nia? Na czoło relacji prasy zachod
niej wybija się stwierdzenie, że 
Chrystus nie był politykiem ani re
wolucjonistą. Pojawiające ' się dzi
siaj w różnych miejscach „nowe 
interpretacje” Ewangelii polegają 
bardziej na teoretycznych speku
lacjach niż na przemyśleniu Słowa 
Bożego w  duchu wierności Pismu 
świętemu. Lekkomyślnie przedsta
wiane wspólnotom chrześcijańskim, 
bez zwracania uwagi na istotne 
kryteria wiary, powodują zamie- 
sżanie w  nauczaniu Kościoła. W 
przypadku pomijania milczeniem 
boskości Chrystusa, interpretacja, 
którą ludzie się posługują pozosta

je w  sprzeczności z wiarą Kościo
ła. Chrystus staje się wówczas tyl
ko „prorokiem” , zwiastunem kró
lestwa i miłości Bożej, ale nie jest 
prawdziwym Synem Bożym zajmu
jącym centralne miejsce w posel
stwie Ewangelii. Ludzie starają się 
wykazać polityczne zaangażowanie 
Jezusa przeciw cesarstwu rzymskie
mu, Jego walkę z możnymi, a na
wet uwikłanie się w  walkę klaso
wą. Takie rozumienie postaci 
Chrystusa jako polityka, wywro
towca czy rewolucjonisty z Naza
retu, nie daje się pogodzić z nau
czaniem Kościoła.
Tak więc „nowe ‘interpretacje”  i 
wywodzące się z nich — wspaniałe 
być może, ale kruche w swej isto
cie — hipotezy nie mogą być przy
datne ani dziś, ani w przyszłości, 
dla ewangelizacji krajów Ameryki 
Łacińskiej, nie umocnią wiary Koś
cioła: Jezus Chrystus, odwieczne 
Słowo i Syn Boży,, stał się czło
wiekiem, zbliżył się do ludzi i Je
go mocą otrzymujemy wielki dar 
Boży, tajemnicę zbawienia. Oży
wieni wiarą w  Chrystusa, jądro 
Kościoła, jesteśmy zdolni służyć 
ludziom, przeniknąć z Ewangelią 
do ich kultury, formować serca, 
jak również poddać struktury i 
systemy procesowi humanizacji. 
Każde przemilczenie, każde zapom
nienie, pomniejszenie lub niewłaś
ciwe zaakcentowanie ' tajemnicy o- 
soby Jezusa Chrystusa, wszystko 
cokolwiek odbiega od wiary Koś
cioła nie może stanowić wartościo
wego wkładu w  ewangelizację. 
Pasterz Kościoła winien1 służyć lu
dziom głosząc im Prawdę. Prawda 
stanowi fundament .nauki socjal
nej Kościoła a jednocześnie daje 
prawdziwe wyzwolenie. W jej 
świetle człowiek nie jest istotą 
podległą procesom politycznym i 
ekonomicznym, lecz raczej te pro
cesy podlegają człowiekowi. Papież 
wyraził przekonanie, że prawda, 
której Kościół naucza, umocni się 
jeszcze bardziej w  trakcie prac 
konferencji.
Istnieją w Kościele zauważalne 
w różnych środowiskach opinie, że 
dzieło ewangelizacji jako niezbęd
na część składowa powinno rów
nież dotyczyć sprawiedliwości i po
parcia dla ludzi, że pomiędzy ewan
gelizacją a oczekiwaniami ludzi ist
nieją silne powiązania w  aspekcie 
antropologii, teologii i dobroczyn
ności. W ten sposób ewangelizację 
uważa się za niepełną, jeśli nie 
bierze w  rachubę konkretnych,
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wspólnych dla jednostek i zbioro
wości potrzeb życia. Kiedy Kościół 
wnosi swój wkład do rozwoju gos
podarczego, sprawiedliwości, zro
zumienia potrzeb ludżikich, praw 
człowieka, coraz więcej ludzi pra
gnie w  tych dziedzinach realizo
wać swoje chrześcijańskie przeko
nania. Nie muszą oni uciekać się 
do poszukiwania ideologii luib sys
temów, bo w  centrum jch  powoła
nia jest Kościół, opiekun i publicz
ny zwiastun, w  (którym znajdą mo
tywację współdziałania na .rzecz 
braterstwa, sprawiediliwości, poko
ju, a przeciwko wszystkim syste
mom ucisku, dyskryminacji i gwał
tom, przeciwko zamachom na wol
ności religijne, napaściom na ludzi 
i izagrożeniu życia.
I I I  Konferencja Ogólna Episkopatu 
latynoamerykańskiego w  Fuebli 
zakończyła się ogłoszeniem orędzia 
do mieszkańców tych ziem. Okreś
la się je jako orędzie wiary, na
dziei i miłości. Biskupi w  orędziu:
— przypominają rozbieżność, jaka 
zachodzi między głoszeniem Ewan
gelii i życiem, także wśród ludzi 
wierzących;
— zwracają uwagę, że ciągle jesz
cze na tym kontynencie istnieje 
wiele nędzy i 'niesprawiedliwości, 
gwałci się prawa człowieka a ro
dzima kultura jest zagrożona;
— przyjmują na siebie rolę rzecz
ników najbiedniejszych warstw 
społeczeństwa;

— zachęcają wszystkich, by prze
jęli się sprawą biednych, ponieważ 
w mich objawia się Chrystus;,. ■
— podkreślają wspólnotę wszyst
kich pasterzy Ameryki; Łacińskiej, 
mimo istniejących różnic poglądów 
i opinii;
— deklarują swą dobrą wolę i a- 
pelują do wszystkich ludzi dobrej 
woli o podjęcie budowy cywilizacji 
pokoju, miłości, prawdy, sprawie
dliwości .i wolności;
— odwołują się do przemówienia 
papieża, w  którym za najważniej
sze uznali: podkreślenie .roli rodzi
ny jako komórki ewangelizacyjnej, 
sprawę młodzieży, która świado
mie i w odpowiedzialny sposób ma 
budować lepszy świat1, problem po
wołań, za który są odpowiedzialni 
wszyscy członkowie Kościoła kato
lickiego.

Krzykliwa prasa codzienna — tak
że wydawnictw chrześcijańskich
— podsumowała zakończenie kon
ferencji lakonicznymi notatkami, c© 
nie pozwala jeszcze na stwierdze
nie, iż w powodzi kompromisów, 
do jakich musiało dojść w  trakcie 
konferencji, zagubił się blask i a- 
utentyczność posłannictwa Ewan
gelii, Najbliższe dziesięciolecie zwe
ryfikuje oceny i ujawni, jaką war
tość, jakie znaczenie będzie miała 
konferencja — praca biskupów, ich 
orędzie 1 wysiłek papieża na rzecz 
pojednania — w  życiu społeczeństw 
1 at ynoa mer yka ńs kich.

Sytuacja 

chrześcijan 

w Etiopii

Wiadomo z doniesień prasowych 
sprzed kilku (lat, że w  kwietniu 
1976 Dergue 1— najwyższy organ 
władzy ustawodawczej i wykonaw
czej w Etiopii — opublikował (pro
gram Demokratycznej Rewolucji 
Narodowej. W pro^amie znalazły 
się m.Ln. takie stwierdzenia: „...nie 
będzie żadnej dyskryminacji z po
wodu rasy, religii, płci. Nikomu z 
obywateli nie przyznaje się specjal
nych praw ani przywilejów z po
wodu statusu ekonomicznego, prze
konań religijnych, a także ze wzglę
du na zaangażowanie polityczne. 
Przewiduje się równość płci i wy
znawanych religii” .

Dla chrześcijan, którym nieobojęt
ne jest wychowanie społeczeństwa 
w duchu (pokoju, takie stwierdzenia 
mają zawsze istotną wymowę, nic 
więc dziwnego, że z uwagą śledzo
ne jest ich wykonanie. Przypomi
namy, że chodzi o życie kraju, w 
którym wśród 27 milionów miesz
kańców ok. 35% to wyznawcy Koś
cioła koptyjskiego, 5% — mniej
szości protestanckie i nieliczni 
rzymskokatolicy, 35% — muzułma
nie, a resztę, tj. olk. 25% — stano
wią wyznawćy miejscowych religii 
animistycznych (religii traktującej 
siły i zjawiska przyrody jako bós
two).

Z Etiopii docierają, niestety, w ia
domości świadczące o tym, że nie 
wszystko w  procesie rewolucyjnym 
przebiega zgodnie z uprzednio 
przedstawionym planem. Pojawił 
się także mowy termin: tzw. rewo
lucja kulturalna, której program 
nie jest bliżej sprecyzowany. Wpro
wadzanie w  życie tego programu 
wiąże się jednak z aktami terroru, 
torturami i prześladowaniami reli
gijnymi. W grudniu 1978 w prowin
cji Gama Gofa zamknięto wszystkie 
kościoły. A li Mosa, gubernator pro
wincji i członek Dergue, wyraził 
opinię, że zakończenie procesu re
wolucji w Etiopii wymaga unice-

OFIARY NA WYDAWNICTWO
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stwienia wszystkich chrześcijan. W 
Etiopii centralnej w  ciągu czterech 
niedziel grudnia zamknięto w cza
sie trwania nabożeństw szereg 
kościołów, a wiernych aresztowano. 
W prowincji Shoa w  kilku przy
padkach stosowano tortury. W pro
wincji Bale lokalne organizacje 
chłopskie otrzymały polecenie spo
rządzenia list wszystkich chrześci
jan oraz spowodowanie, by chrześ
cijanie wyrzekli się swych przeko
nań- w terminie 15-dniowym pod 
groźbą utraty życia.

jMożna by przypuścić, że wiado
mości te są nieprawdziwe lub w y
olbrzymione, gdyby nie to, że kam
panii represji anty religijnych, are
sztowań, terroru i tortur towarzyszy 
propaganda prowadzona przez środ
ki masowego przekazu, kontrolowa
ne iprzez rząd Etiopii, propaganda 
podkreślająca konieczność „rewolu
cji kulturalnej” . Wiadomo pow
szechnie, jak uczciwe stanowisko 
zajmowała zwykle Szwedzka Rada 
Ekumeniczna ' względem trudnych 
problemów naszego świata. Wystar
czy przypomnieć jej ustosunkowa
nie się do takich wydarzeń poli
tycznych ubiegłego dzieęięciolecia, 
jak wojna w  Wietnamie, wojna na 
Bliskim Wschodzie, przewrót w 
Chile w 1973 czy sytuacja w  Ir
landii Północnej. Ostatnio Szwedz
ka Rada Ekumeniczna skierowała 
do rządu Etiopii list, w  'którym 
wyraża opinię społeczeństwa szwe
dzkiego, zaskoczonego i przerażo
nego wiadomościami o prześlado
waniach chrześcijan w południo
wych i centralnych rejonach Etio
pii. W  liście przekazanym Amba
sadzie Etiopskiej w  Sztokholmie 
Szwedzi przypominają sformułowa
nia programu rewolucji, ogłoszone
go w kwietniu 1976, i wyrażają 
przekonanie, że „prześladowania 
chrześcijan nie są wyrazem oficjal
nej polityki, lecz raczej incyden
tami, które niezwłocznie zostaną 
naprawione...” . List przypomina 
także o zobowiązaniach rządu każ
dego państwa, a więc także nowego 
rządu w  Etiopii, wynikających z 
faktu podpisania karty Praw Czło
wieka i Obywatela Organizacji Na
rodów Zjednoczonych.

DEKALOG
I

Nie zdradzaj Tego, k t ó r y  j e s t  Jedyny,
Bo Jego miejsca nikt zająć nie może...
Ojczyzna, ludzkość czy konkretny człowiek 
Po Nim jedynie prawa swoje mają.

II
Nie szukaj złudzeń kłaniając się r zeczom,  
Zamiast bliźniemu czynić miłosierdzie.
Martwe idole są karykaturą,
Ob r a z e m Boga tylko człowiek żywy .

III
Nie wołaj ciągle: Panie łub Jehowo...
Na Boga... z Bogiem... Bóg zapłać... Szczęść Boże... 
Miast Imię wzywać, czyńże raczej w o l ę  
Tego, kto Dobrem, Prawdą jest i Życiem.

IV
Święć dzień spoczynku w cyklu tygodniowym,
Bo sześć dni pracy aż nadto wystarcza...
Co siódmy Panu darować należy,
A słabe ciało na nowo pokrzepić.

V
Szanuj rodziców, prawych przełożonych,
W starości wsparciem bądź im i ostoją,
Abyś zasłużył na te same dobra 
Od tych, co swoją nazywasz nadzieją.

VI
Rąk swoich nie plam zabójstwem, gnębieniem, 
Nigdy, nieczuły, nie zadawaj bólu...
Uszanuj życie, oszczędzaj stworzenie 
I Panu prawa Jego nie odbieraj.

VII
Niech mąż i żona ślubów swych nie łamią,
Bo w i e r n a  miłość jedna tylko bywa.
Wszelakie krzywdy bierz tu pod uwagę 
Nie tylko pewne, ale i moż l i we .

VIII
Nie bierz cudzego chciwością wiedziony.
Skrycie lub jawnie a także bezmyślnie
nie niszcz, co dobre — nic na tym nie zyskasz,
Bo z każdej szkody zdasz rachunek cały.

IX
Prawda jest Boża, kłamstwo zaś od Złego...
Cel nie uświęca fałszywych zabiegów.
Nad wszystko jednak miej dobro bliźniego 
I strzeż się słowa, co szkodzi lub rani.

Społeczeństwo polskie zostało nie
dawno poinformowane, że obok 
wielu innych delegatów także 
przedstawiciel Etiopii popierał w 
ONZ projekt po>lskiej deklaracji o 
wychowaniu społeczeństw w duchu 
pokoju.

X
Nie pragnij nawet i w serca skrytości 
Domu lub żony, majątku bliźniego,
Bo złe pragnienia czynami się stają 
Kiedy pokusa sumienie zwycięża.

Jerzy Miklaszewski
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DEKALOG

Trzecie przykazanie
Nie będziesz nadużywał imienia Pana, twego Boga, gdyż Pan 
nie zostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia.

Trzecie przykazanie sprawia nam pewne -trudności w 1 
traktowaniu go z taką samą powagą, jak te przyka
zania, kftóre mówią o z gruntu fałszywych i szkodli
wych postawach i czynach względem Boga i 'bliźnich. 
Przecież chodzi w  niim „tylko” o i m i ę Boga, a (więc
0 sprawę naszego sposobu mówienia, o terminologię. 
Czy można więc nadużywanie imienia Bożego trakto
wać tak samo, jak zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo? 
Czy ten kto nadużywa imienia Bożego, jest tak samo 
winien, jak ktoś, kto składa fałszywe zeznania albo 
znieważa swoich rodziców?
Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba najpierw 
ustalić, co oznacza wyrażenie „imię Boże” , które od
grywa tak ważną rolę w Biblii. Nie zrozumiemy bo
wiem tego przykazania dopóty, dopóki nie wyjaśnimy 
sobie, co oznacza w Biblii iimię w  ogóle, a to imię 
w szczególności.

W starożytności, a także dzisiaj, imię nie było uwa
żane jedynie za etykietę odróżniającą od siebie po
szczególnych ludzi. Było ono nierozerwalnie związa
ne z osobą, należało do niej i ona należała do imie
nia. Można nawet powiedzieć, że imię jest osobą, któ
ra je posiada. Coś z takiego sipasobu myślenia pozo
stało w  naszym językui, gdy mówimy, że działamy w 
czyimś imieniu. Ludy prymitywne pojmowały to do
słownie. Uważano, na przykład, że znając czyjeś imię 
można na itę osobę wywierać zły lub dobry wpływ. 
Dlatego ukrywano je przed ludźmi obcymi, nie wy
mieniano bez potrzeby, aby złe duichy nie poznały go
1 nie szkodziły.

Z tego wynikało przekonanie, że znajomość i posługi
wanie się imieniem bóstwa ma decydujące znaczenie 
w  życiu religijnym, gdyż posługując się prawdziwym 
imieniem bóstwa można wpływać ina jego działanie i 
wykorzystywać jego siły. Dlatego czytamy w Ewange
lii Marka (1:24), że opętany wypowiadając tajemne, 
mesjaniezne imię Jezusa: „Światy Boży” , chciał nad 
Nim zapanować; z kolei w  Dziejach Apostolskich za
klinacze wzywali „imienia Pana Jezusa mad tymi, 
którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez 
Jezusa, którego głosi Paweł” (Dz. 19:13).

Mówimy o tym zjawisku, ponieważ pozwala nam ono 
zrozumieć, co oznacza w  Biblii imię Boga, a zwłasz
cza, czego ono nie oznacza. Teksty biblijne powstały 
w świecie antycznym, gdzie te pojęcia (były pow
szechne, nic więc dziwnego, że często się w  Piśmie 
pojawiają. Posługując się -tymi pojęciami, Biblia wkra
cza w  ten świat z zupełnie nową treścią. Jest ona do
kumentem objawienia, które przy pomocy powszech
nie obowiązujących pojęć, przełamuje ich ramy i na
daje im zupełnie inową treść.

W Biblii imię również odnosi się bezpośrednio do 
osoby. Imię Boga —  to sam Bóg. Bo jaźń „przed

J1 Mo jż. 20 : 7

chwalebnym i strasznym imieniem Pana-, twego Bo
ga”  oznacza bojaźń przed samym Bogiem (V Mojż. 
23:58). Wzywanie imienia Bożego oznacza wzywanie 
samego Boga (Ps. 75:2). Czy chodzi tu jedynie o daw
ny sposób mówienia o Bogu? Nie, kryje się w  tym 
coś więcej, mianowicie to, że Bóg nie jest Bogiem 
nieznanym, abstrakcyjnym, lecz Bogiem, kltóry przez 
objawienie daje się poznać swemu luidowi. Imię Boga 
oznacza Jego obecność i działanie wśród tych, co Go 
znają i są Mu posłuszni.

W tym i tylko w tym znaczeniu Biblia podziela idee 
świata starożytnego na temat imienia, które i dla niej 
ma ogromne znaczenie. Sprzeciwia się ona jednak sta
nowczo wszelkiemu magicznemu posługiwaniu się i- 
mieniem. Znajomość imienia Bożego nie ma nic 
wspólnego z jakąkolwiek wiedzą tajemną. Bóg nie 
pozwala się posługiwać swoim imieniem dla celów 
ludzkich. Objawia się On jako Bóg ś w i ę t y ,  a więc 

. jako Pan, 'który nie pozwala sobą manipulować.

Najbardziej znamienny przykład tej koncepcji im ie
nia znajdujemy w opowiadaniu o krzewie gorejącym 
(II Mojż. 3). Bóg ujawnia swoje imię, ale w sposób, 
który tnie pozwala na dowolne posługiwanie się nim. 
Ujawnione przed Mojżeszem imię nie jest zwyczajne, 
lecz jedyne, wyjątkowe. Brzmi ono: Jahwe, co zna
czy Jestem, który jestem” . Wskazuje ono na to, że 
Bóg, chociaż się ujawnia, pozostaje Panem sytuacji. 
Nie chce On pozostawać ukryty i nieznany; przez swe 
imię wchodzi w świat i przemawia do swego ludu. 
Mimo objawienia się, nie staje się obiektem manipu
lowania i magii. Jest, kim jest. Przychodzi, kiedy 
przychodzi. Pozostaje Bogiem wszechwładnym i świę
tym. Kto staje przed Nim, musi nakryć głowę i zdjąć 
obuwie. Bogami innych narodów można manipulo
wać, wykorzystywać do różnych celów, posługiwać się 
nimi w  rozmaitych ceremoniach, rytuałach i działa
niach magicznych. Stają się oni czymś w  rodzaju sił 
przyrody, które ludzie opanowują i zmuszają do słu
żenia sobie.

Boga izraelskiego nie da się z niczym i z nikim po
równać. Ujawnia się On jako bliski a jednocześnie 
odległy. „Czy jestem tylko Bogiem z bliska — mówi 
Pan — a nie także Bogiem z daleka? (Jer. 23:23). Da- 

~ je się poznać, a jednocześnie pozostaje Kimś niezro
zumiałym. Na tym polega niezwykłość tego objawie
nia* że Bóg ujawnia się jako Bóg święty. W tym sen
sie jest Biblia księgą jedyną. Tylko ona bierze na se
rio fakt, że Bóg pozostaje Bogiem, Stwórcą i Panem 
również po objawieniu się. W niej znajdujemy takie 
słowa: „Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej 
wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do 
miast judzkich: oto wasz Bóg!” . I zaraz potem: „Z 
kim więc porównacie Boga 1 jakie podobieństwo Mu
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przeciwstawicie?” (Iz. 40:9.18). Ujawnienie się nie po
ciąga za sobą profanacji lecz uświęcenie.

Możemy pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że tym imie
niem Bożym, Bogiem .objawionym, tyim Immanuelem 
(Bóg z nami) jest Jezus Chrystus. To Ten, który 
przychodzi na świat, ale z tego świata nie jest, to 
Ten, który jest prawdziwym człowiekiem, ale jedno
cześnie Synem Boga żywego, to Ten, który wpadł w 
ręce wrogich ludzi, ale przez zmartwychwstanie od
niósł nad nimi zwycięstwo. Jemu to Bóg udzielił swe
go własnego imienia: „wywyższył Go i obdarzył imie
niem, które jest tponad wszelkie imię” (Flp. 2:9), mia
nowicie imieniem, które nosi sam Bóg: Kyrios, a to 
jest właśnie greckie tłumaczenie hebrajskiego Jahwe 
i oznacza: Pan. Tak więc, „nie ma żadnego innego 
imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mo
glibyśmy być zbawieni” (Dz. 4 : 12). Imię Boże zostało 
w  całej pełni objawione ludziom, stało się ciałem. Ko
ściół wzywając imienia Bożego pragnie obecności 
Boga w  Jezusie Chrystusie.

Teraz możemy sobie powiedzieć, że trzecie przykaza
nie znalazło się w Dekalogu nieprzypadkowo. Nie 
chodzi w  nim wcale o sprawę terminologii czy o u- 
żywanie słowa „Bóg” . Chodzi o uznanie rzeczywistej 
obecności Boga wśród nas. Nadużywanie imienia Bo- 
żeigo polega nie ty>lko na niepotrzebnym i bezmyślnym 
wypowiadaniu go, lecz również — a raczej przede 
wszystkim — na zapominaniu, jakie znaczenie ma 
dla nas Jego obecność. Polega ono na posługiwaniu 
się Jego imieniem jako etykietką pokrywającą nasze 
ludzkie pomysły i pragnienia. Polega na traktowaniu 
Boga nie jak Boga, lecz jak (bożka, jak religijnego 
przedmiotu.

Trzecie przykazanie zakazuje wszelkiego rodzaju ma
gii, to znaczy takich poczynań, których celem miało
by być panowanie nad ludzkim losem przy pomocy 
wzywania imienia kogoś potężnego, kto by wykonał 
polecenia. Mimo że cała wiara chrześcijańska nace
chowana jest modlitewnym zdaniem: „bądź wola Two
ja” , to jednak wielu z nas stara się, jeśli już nie 
wprost manipulować Bogiem, to przynajmniej zobo
wiązywać Go do wkraczania w  ludzkie losy. Bardzo 
głęboko tkwią w nas pogańskie postawy i przy róż
nych okazjach wychodzą na wierzch. Wystarczy tu 
wspomnieć reakcje niektórych ludzi na niewysłucha- 
ne modlitwy i prośby. Czują się osobiście dotknięci, 
że Bóg mógł ich gorących modłów nie wysłuchać; 
skoro nie spełnił ich prośby, to allbo jest bezsilny, al
bo jest tak odległy, że nie słyszy i nic Go nie obcho
dzi los pojedynczego człowieka, albo w  ogóle Go nie 
ma. O takich to sytuacjach mówi św. Jakub: „Prosi
cie, a nie otrzymujecie, 'bo źle prosicie, zamyślając 
to zużyć na zaspokojenie swoich pragnień” (Jb 4:3).

Istnieje wiele sposobów bardzo „chrześcijańskiego” 
nadużywania imienia Bożego. Przede wszystkim trze
ba tu wspomnieć ową żenującą łatwość, z jaką nie
którzy chrześcijanie wplatają imię Boże do> swoich 
wypowiedzi i rozmów. Czyżby nie dostrzegali, że w 
ten sposób spełniają rolę negatywną, budzą lekcewa
żenie allbo niechęć i sprzeciw? Czyżby nie rozumieli,' 
że takie poklepywanie Pana Boga po ramieniu wywo
łuje u innych przekonanie, że takiego Boga nie ma 
co brać poważnie? A kaznodzieja, który tak zręcznie 
umie wyjaśnić, dlaczego Bóg na jednego zsyła cier
pienie, a na drugiego błogosławieństwo, ten swoisty

prorok, który przemawia tak, jakby siedział w  kie
szeni u Pana Boga i poznał wszystkie Jego tajemni
ce — czy on ma właściwie na myśli jeszcze /tego sa
mego Boga, którego wyroki są niezbadane a drogi 
niewyśiledzone (Rzym. 11:33)?

W zasadzie nadużywanie imienia Bożego w modlitwie 
powinno być dla chrześcijanina czymś zupełnie nie
możliwym. A  jednak musimy sobie powiedzieć, że 
właśnie wtedy często grzeszymy najciężej przeciw 
prawu Bożemu. Ile to razy modlimy się, a nie staje
my jednocześnie przed Bogiem, nie zdajemy sobie 
sprawy, że On jest obecny, że On nas słucha, osądza, 
że On nas woła, że On nas kocha? Ile razy robimy 
właśnie to, czego nam najwyraźniej zakazano — prze
dłużamy w nieskończoność nasze modlitwy, jak poga
nie, którzy sądzą, że dzięki swej wielomówności zo
staną wysłuchani (Mat. 6:5—8). Posłuchajmy tych 
długich, przegadanych modlitw podczas niektórych 
nabożeństw, modlitw, które są raczej skierowane do 
słuchaczy jakby rodzaj kazania po kazaniu. Dowodzą 
one jednego — ten, kto się modli, nie bierze w ogóle 
pod uwagę, że Bóg mógłby jednak słuchać. Potem po
czytajmy z uwagą modlitw? biblijne, często składa
jące się zaledwie ż kilku- słów, a wyrażające wszyst
ko, co trzeba powiedzieć przed Bogiem z bojaźnią i 
z drżeniem, w najwyższej czci. I osądźmy, czy cała 
przepaść nie dteiedi jednych od drugich.

Skoro powiedzieliśmy sobie, że Jezus Chrystus jest 
imieniem, pod którym poznajemy Boga, to i naduży
wanie tego imienia jest łamaniem Bożego przykaza
nia. A  przecież tak łatwo rzucamy słowo: chrześcija
nin. Czy mamy prawo robić z tego słowa etykietę, 
która ma wyróżniać nasze idee, naszą kulturę, naszą 
tradycję, nasze obyczaje od innych ludzi i narodów? 
Pomyślmy o tych milionach Azjatów i Afrykanów, 
którzy wiedzą, że Zachód jest zaludniony przez naro
dy chrześcijańskie. Kiedy tamci ludzie poznali, jak się 
żyje na Zachodzie i w  jaki sposób ten Zachód w y
wiera Wpływ na ich kraje, powiedzieli sobie: jakakol
wiek religia, byle nie ta! Czy nie jest to wielkim cu
dem Bożym, że tylu z nich jeszcze dochodzi do po
znania Boga, mimo że widzą, jak nadużywamy imie
nia Bożego, jak bez sensu posługujemy się imieniem 
Chrystusa, niby jakąś obiegową monetą? Nie musi
my sięgać daleko, bo mamy przykłady koło siebie, 
Kiedy spotykamy się z niewierzącymi, z marksistami, 
z agnostykami, humanistami, to co możemy im 'zapro
ponować interesującego? Same słowa nikogo przecież 
nie przekonają. To właśnie ci ludzie mają wzrok i 
słuch szczególnie wrażliwy i dostrzegają to, co ucho
dzi nieraz naszej uwadze. Z ich strony słyszymy nie
raz gorzkie, ale prawdziwe słowa. Iluż to wartościo
wych ludzi odeszło z powodu nadużywania imienia 
Bożego w  Kościele, nadużywania go do celów ze 
sprawą Bożą nic lub niewiele mających wspólnego! 
Czy to nie cud, że ciągle tylu ludzi znajduje drogę do 
Boga?

Nie jest łatwo przestrzegać trzeciego przykazania. Co 
więcej, musimy wyznać, że wszyscy je ciągle przekra
czamy. Poznaliśmy Pana, musimy więc o Nim mówić, 
ale nie potrafimy o Nim mówić tak, jak należy. Po
winniśmy, jak Izajasz zawołać: ,yBiada mi, zginąłem, 
bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam 
pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widzia
ły Króla, Pana Zastępów” (Iz. 6 : 5).
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Niestety, na (każdym kroku nadużywamy imienia Bo
żego i nie mamy na to żadnej rady. Dlatego pozosta
je tylko jedno — aby Bóg sam pomyślał o uświęceniu 
swego imienia. Nie jest to jakiś wybieg, bo taką 
właśnie myśl wyraża Biblia. „Uświęcę wielkie moje 
imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście 
je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Panem — 
mówi wszechmocny Pan — gdy na ich oczach okażę 
się święty wśród was” (Ez. 6:23).
Kiedy modlimy się: „święć się imię Twoje’', wyzna
jemy, że nie potrafimy sami należycie czcić Bożego 
imienia, bo zamiast przysparzać mu chwały, nieustan
nie je profanujemy przez nadużywanie. Jednocześnie 
jednak wyrażamy przekonanie, że Bóg nie pozwoli 
nam zaćmić chwały swego imienia, mimo że jest ono 
bez przerwy przez ludzi profanowane i że wszystkie 
narody w końcu ujrzą chwałę Jego imienia.
Czy z tego wynika, że mamy stać i (przyglądać się z 
założonymi rękami? Nic podobnego, ponieważ Bóg 
.chce, abyśmy uczestniczyli w uświęcaniu Jego imie
nia. Skoro w  swoim przykazaniu oświadcza, że nie 
wolno nam nadużywać Jego imienia, to nie znaczy, 
że mamy milczeć. Mówi do nas w Starym Testamen
cie, że chce być „uświ^ony pośród synów izrael
skich” (III Mojż. 22:32), a w  Nowym Testamencie — 
że nasze dobre czyny mają prowadzić ludzi do sła
wienia Ojca, który jest w niebiosach (Mat. 5:16). Na 
tym właśnie polega Ewangelia, ta dobra nowina, że 
chociaż jesteśmy niegodni, chociaż ciągle przekracza
my Jego przykazanie, Bóg nas nie opuszcza, ciągle 
chce się nami posługiwać i uświęcać swoje imię i w 
nas 1 przez nas.
Jeżeli więc modlimy się: „święć, się imię Twoje” , to 
prosimy Boga, aby, tak jak Izajasza, dotknął naszych 
warg rozżarzonym węglem i w ten sposób usunął nasz 
grzech i odpuścił winę (Iz. 6:6—7). Wtedy dopiero na
sze słowa i czyny będą godnie świadczyć o chwale 
Boga.
Właściwie już to się stało, rozżarzony węgiel nas dot
knął, wina została usunięta. Groźba, że Bóg nie zo
stawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia, groź

ba, która wisi ńad każdym z nas, nie została cofnię
ta, lecz została niejako wchłonięta przez Jezusa Chry
stusa, który nosi ciężar naszych grzechów. Dzięki 
Jezusowi Chrystusowi nie jesteśmy już potępionymi 
przez prawo skazańcami, lecz uświęconymi przez Boga 
wybrańcami. Wszystko, co teraz trzeba uczynić, to 
Jemu zaufać, całkowicie na Nim polegać, zerwać z 
tym, czym byliśmy, zanim dotarło do nas Słowo, i 
bezwarunkowo uwierzyć, że Bóg wie, co mówi. Jest 
więc rzeczą możliwą, żebyśmy nie nadużywali imie
nia Bożego, jest rzeczą możliwą, żebyśmy dzięki Je
zusowi Chrystusowi mogli głosić Jego imię zgodnie 
z wolą Boga. Jeśli naprawdę jesteśmy ożywieni w ia
rą, to możemy uświęcać imię Boże.

Jest to rzecz możliwa pod warunkiem, że (będziemy 
się modlić, nieustannie się modlić: „święć się imię 
Twoje” . Uświęcać imię Boże, to znaczy żyć jedynie po 
to, żeby Jego imię i tylko imię J e g o  było przez 
wszystkich sławione. Nie pozwolić się uwikłać ani 
rozpraszać przez inne sprawy. Zaryzykować wszyst
ko, aby zyskać perłę wielkiej wartości. Wierzyć, że 
nic na świecie nie da się porównać z objawieniem 
świętego imienia Bożego, z ujawnieniem się na ziemi 
mocy Bożej i zbawienia. Wierzyć w to, choćby nawet 
wydawało się, że niewiara i zeświecczenie stały się 
oficjalną i powszechną religią. Wiernie i wytrwale 
iść za Jezusem, który powiedział: „Jeśli kto chce mi 
służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam 
i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go 
mój Ojciec” (Jan 12 : 26). Iść drogą Ewangelii, drogą 
krzyża i zmartwychwstania, poniżenia i chwały.

Czy jest w ogóle rzeczą możliwą, abyśmy taki pro
gram wykonali? Nie, nie jest to możliwe, ale... wszy
stko jest możliwe dla wierzącego, bo co niemożliwe 
jest dla ludzi, to nie jest niemożliwe dla Boga. Dla
tego modlimy isię, módlmy się wytrwale, bo otrzyma
my wszystko, o cokolwiek byśmy z wiarą prosili w 
modlitwie.

Oprać. B. Tr.

ROZMOWY PRZY STUDNI

Skarb i perła
Mat. 13:44-46

KALINA — Te dwie przypowieści: o skarbie ukry
tym w roli i o drogocennej iperle — są tak podobne, 
że można widzieć w  nich po prostu hebrajski iparaie- 
lizm: tę samą myśl wyrażoną innym sposobem. Do
piero w  procesie interpretowania, a raczej aktualizo
wania powstaje wiele możliwości tak różnorodnych, 
jak różnorodne są koleje ludzkiego życia. Podobień
stwo obu przypowieści widzę w tym, że skarb i perła 
są wartościami powstałymi z cudzej pracy, z cudzego 
cierpienia. Każda z nich leży i iczeka. Ma jakby ukry
te „pragnienie” , aby zostać znalezioną, docenioną, za
właszczoną. Żeby zawarty w  nich trud nie''poszedł na

marne. W przypadku perły jest on niemal dramatycz
ny, bo przecież w  czasach Pana Jezusowych poławia
cze pereł nie mieli żadnych masek ochronnych z tle
nem. Morska sól żarła oczy, stąd Chroniczne zapale
nie, ślepota. To nie znikąd perła znalazła się w  puz
derku u kupca, jak i dziś nie znikąd zjawia się w 
witrynie luksusowego magazynu.

EWA —: Chcesz powiedzieć, że trud proroków, całego 
Izraela i samego Chrystusa domaga się od nas głębi
nowego szukania, a my raczej szukamy czegoś na po
wierzchni. A le co to znaczy „sprzedać wszystko” w 
celu nabycia perły Królestwa? Zwłaszcza, że Królest
wo Boże jest w  nas, nie tylko gdzieś poza nami. Ja
kaś dialektyka tracenia i zdobywania tego, co nasze i 
nie nasze, co w  nas i poza nami.

iMAREK — „Poza” nami,, gdyż inaczej nie można by 
odkrywać i zdobywać. A le „w  nas”, bo w  każdej 
chwili jesteśmy gotowi to zdobyć. Czyli bardzo odpo
wiada to naszej naturze. Nieświadomie, ale za tym 
właśnie chodziliśmy. Nieświadomie, ale przygotowy
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waliśmy się .na nieoczekiwane. Szukamy Boga, a w 
końcu odkrywamy, że to On wcześniej nas szukał. To 
On przygotowywał nas na przyjęcie swojej Ewangelii. 
Prorocy, psalmy, Jan Chrzciciel. A  ,potem jedni do
strzegali moc w słowach Chrystusa, a inni się bunto
wali. A  zatem skarb i perła są poza nami, ale są i 
w nas, o ile jesteśmy w  dyspozycji odkrywania. Bez 
takiej dyspozycji nie dostrzeże się ani skarbu w roli, 
ani nadzwyczajności perły. Potraktuje się ją jak każ
dą inną: obojętnie przejdzie się obok.

KALINA — Perła przechodzi z rąk do rąk. A le nie
koniecznie wśród obcych sobie ludzi. Raczej przeciw
nie — .może stać się klejnotem rodzinnym, przecho
dzić z matki na córkę. Każda z nich na swój sposób 
ją „posiada” , każda inaczej się nią cieszy i stroi. To 
jest bardzo ważny aspekt Królestwa Bożego — prze
kazywanie z pokolenia na pokolenie.-Drogą tradycji, 
drogą życia. Ale można perłę otrzymać nie od „ro
dziny” . Typowym przykładem byłby tu Merton. O j
ciec chyba metodysta, matka — o ile się nie mylę — 
kwaikierka, a Hindus, buddysta, wskazuje mu na per
łę Chrześcijaństwa.

IWA — A propos. Hinduski noszą perłę na. czole jako 
znak arystokratycznego pochodzenia. Ale chyba i taki 
klejnot można zgubić, stracić. A wówczas strata jest 
podwójnie bolesna, bo klejnot prócz samej swej war
tości, ma jeszcze drugą wartość, płynącą z więzów ro
dzinnych i kastowych.

EWA — Perła Królestwa ma więc dwa wymiary war
tości: horyzontalny (poziomy), idący od Chrystusa 
przez apostołów i wszystkich głosicieli Ewangelii — 
to wartość jak gdyby rodzinna, tradycyjna. I wymiar 
wertykalny (pionowy) — wartość pochodząca z bezpo
średniego gestu, z daru Bożego, który tu i teraz wzbu
dza wiarę we wnętrzu człowieka. Bo wiara rodzi się 
„ze słuchania” , ale jest też osobistym zaakceptowa
niem słyszanego Słowa.

MAREK — Chrystus mówił zazwyczaj do ludzi pro
stych, ubogich. To właśnie oni pierwsi słuchają przy
powieści o szczęściarzu, który w  cudzej roli znalazł 
skarb niewspółmierny do ceny za ziemię. Coś .nad
zwyczajnego, zaskakującego, rozrad-owującego. A le ten 
szczęściarz jest równocześnie człowiekiem sprytnym. 
Nie powiadamia właściciela roli o znalezisku* ale wy
korzystuje sytuację dla siebie. Chrystus gdzie indziej 
mówi, że gwałtownicy porywają i zdobywają niebo. 
Pochwala spryt synówNfc^go świata, a* gani niedołęż- 
ność synów światłości. Skarb na drogach palestyń
skich — Chrystus rzucający ziarna swoich słów. To 
też coś do zdobywania. Nie tylko: „słuchajcie” , ale: 
„wypełniajcie” . Dopiero to czyni bogatym, zapewnia 
skarb w niebie.

KALINA — Nasuwa mi się jeszcze inne skojarzenie: 
skarb leży zakopany w  polu. Może to być także pole 
naszej świadomości. Jest tam przysypany całą masą 
różnych rzeczy, rupieci. Może się zdarzyć, że orząc 
cudzą rolę odkrywamy skarb we własnym polu w i
dzenia. Wertujemy jakąś książkę — bardzo starą lub 
najnowszą, wszystko jedno — i napotykamy zdanie, 
które słyszeliśmy sto razy, ale właśnie teraz coś nas 
nagle oświeca. Dziś przecież głosi się Ewangelię tak
że przez słowo drukowane,' a nawet świadczy się o

Prawdzie w  sposób pośredni, może nawet mie zamie
rzony. I wówczas skarb Królestwa, przysypany w  nas 
warstwą spraw aktualnych i nie cierpiących zwłoki, 
nagle zaczyna' błyszczeć nowym blaskiem. Ale trzeba 
trudu wydobycia go na plan pierwszy, postawienia w 
centrum świadomości jako rzecz najważniejszą, naj
wartościowszą, nieporównywalną z czymkolwiek in
nym.

MAREK — W każdym razie w obu przypowieściach 
ciekawe jest owo zaskakujące, nagłe odkrycie, nie sy
stematyczne i przygotowane, kiedy wie się już o 
czyimś, chodzi koło tego i myśli nad tym długo. -Nie. 
Jest to moment, odkrycie — zdawałoby się — ni stąd, 
ni zowąd. Bo Chrystus głosił coś zupełnie nowego. Ni
by rzeczy stare, zawarte w  Piśmie, ale nadał im zu
pełnie inne znaczenie, swoją własną interpretację, za
skakujący wymiar. I trzeba było mieć odwagę dziec
ka lub prostego człowieka, aiby to przyjąć. Pewni sie
bie uczeni przeszli mimo.

EWA — Wracam jeszcze na chwilę do przykładu, że 
Królestwo Boże znalazło się w  centrum czyjejś uwa
gi. To tak, jak z 'kimś, kto pisze powieść — ciągle o 
nie myśli, ciągle szuka materiałów, nowych wątków, 
nowych postaci. Wszystko inne ma jakby na margi
nesie świadomości. Czy je, czy pije, czy nawet śpi, 
bezustannie myśli o tym, co pisze. Ma to dla niego 
taką wartość, że bezustannie dokonując wyboru w y
biera to, co się z nią wiąże, co ku niej prowadzi. W 
przypadku perły Królestwa istnieją jednak dwie stro
ny medalu: Boża i ludzka. Bo przecież pierwszy im
puls, pierwsze przeżycie na tyle silne, że umieściło 
perłę w centrum uwagi, pochodzi od Ducha Świętego. 
Jeśli ktoś jest uczciwy, musi wszystko inne pozosta
wić lub sprzedać, żeby perłę kupić. Może być tysiąc 
i jeden sposobów tego sprzedawania, ale mnie w  tej 
chwili interesuje pytanie, dlaczego ten a nie inny 
człowiek otrzymał to pierwsze drgnienie, ten pierwszy 
impuls ku perle Królestwa?

KALINA — Tajemnica Bożego wyboru.
%

BARBARA — Tak więc sądzę, że pytanie Ewy jest 
źle .postawione. Nie imamy dostatecznych przesłanek, 
aby pytać, dlaczego jedni wierzą, a inni nie wierzą, 
ale -co jednym dano, a czego drugim jakby odmówio
no. Nie znamy dróg, którymi Bóg do człowieka docie
ra, ani indywidualnych darów, z którymi do niego 
przychodzi. Dla mnie -zresztą perła Królestwa symbo
lizuje nie tyle stan posiadania klejnotu czy skarbu, 
który okazał się tak wyjątkowo cenny, że warto było 
za niego sprzedać całą resztę, ile odkrycie nowego 
kryterium wartościowania. Wobec perły nagle wszy
stko, co posiadamy okazuje się bezwartościowe albo 
ma wartość tylko o tyle, o ile staje się ceną za per
łę czy za rolę, w której leży skarb ukryty. Cała przy
powieść brzmi więc dla mnie bardziej dynamicznie: 
chodzi o zdobycie perły, o dotarcie do skarbu. W tym 
celu trzeba użyć wszystkich posiadanych środków, 
wszystkich zasobów. To, co uważało się za cel, za ma
jętność życiową, musi -teraz stać się narzędziem, środ
kiem zdobywania czegoś bardziej wartościowego. M y
ślę, że ów skaib może się ukrywać w  rozmaitych gle
bach i może być odkrywany na gruncie bardzo róż
nych dążeń. W obu tych przypowieściach — wydaje 
mi się — nacisk .położony został na gotowość odda
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nia całej swej własności za cenę wartości wyższej, 
przerastającej wszelki majątek własny. W ten stpo- 
sób posiadacz przeistacza się w  odkrywcę.

IWA — Wielu ludzi wailczy dzisiaj o prawdę, o po
kój, o wolność, .nie myśląc o żadnym (Królestwie Bo
żym albo o nim nic zgoła nie wiedząc. Czy nie jest 
to tzw. anonimowe Chrześcijaństwo? Chrystus był naj
większym humanistą. To Jego Duch pracuje w lu
dziach, którzy trudzą się i zabiegają o wymienione 
wyżej wartości — czy to .będzie Marcin Luter King, 
czy Helder Camara, czy Teresa z Kalkuty, czy tylu 
innych. Przecież nie czujemy czasem, nawet nie w ie
my, a Królestwo Boże w  nas jest. I rośnie jak ziarno 
posiane, mimo że rolnik śpi i pozornie nie zauważa 
wzrostu.

EWA — Podobnie chyba możnaby tłumaczyć błogo
sławieństwo ubóstwa i chęć bycia ubogim. Wiadomo, 
że człowiek chce i musi coś posiadać — począwszy od 
magnetofonu i auta, poprzez wiedzę, kulturę, aż po 
„swojego człowieka” . A tymczasem spotykamy ludzi, 
którzy z tego wszystkiego rezygnują. Znałam 
dziennikarkę, osobę samodzielną, niezależną, o pew
nej pozycji społecznej. Zdawałoby się, że nic jej nie 
brakowało. (Przez trzy lata czytała Biblię. I w  pew
nym momencie uświadomiła sobie, że musi zostawić 
wszystko. I zostawiła. Pytanie: czy przez to przestała 
posiadać? Nie, tylko nabyła w  „posiadanie” Królestwo 
Boże. To doświadczenie piękna nowej znalezionej 
wartości jest nieomalże zniewalające. To tak, jak w 
przypadku chłopaka., który wśród wielu dziewczyn 
znalazł tę jedną dla siebie przeznaczoną.
MAREK — Cena perły była wielka, bo. miał to być 
unikat. Człowiek, który sprzedał wszystko, iby ją na
być, widocznie był bogaty. Trudno realistycznie wyo

brazić sobie, że ktoś pozostaje wyłącznie z perłą i ra
duje się tylko nią. Ale przypowieść ma chyba jeszcze 
ten sens, że człowiek chce mieć coś niezwykłego, coś 
jedynego, unikalnego. Ma w sobie pęd ku temu, by 
jego życie było „jedyne” i nosiło znamię jego wła
snych osiągnięć. Królestwo Boże jest więc dla odważ
nych, których*stać na gest rezygnacji, aby za tę ce
nę włączyć się w  rozwój i głoszenie Królestwa.

KALINA — Wracam jeszcze do tego, od czego zaczę
łam. Ten cudowny, rozhuśtany, szmaragdowy Jadran*), 
na który wszyscy patrzymy, uzmysławia mi wszyst
kie wartości perły Królestwa: moc Bożą, 'która kie
dyś te „wody” powołała do bytu; prawa ewolucji, 
dzięki którym na dnie morskim ukształtował się per- 
łonośny małż, jego ból rodzący klejnoty — (bo prze
cież w  bólu powstaje perła w  muszlli); dalej — poła
wiaczy pereł z całym ich umęczeniem i ślepotą jalko 
ceną za perły; a potem — tego kupca, może hobbistę, 
szukającego pięknych .pereł; i wreszcie — Chrystusa, 
który perłę uczynił przedmiotem swej przypowieści, 
i na koniec — wszystkich tych ludzi, którzy tej przy
powieści słuchali, którzy ją zapamiętali, zapisali, któ
rzy ją głoszą. I tych, co tłumaczą Biblię na współ
czesne języki, i tych, co ją drukują, sprzedają’ i zno
wu czytają, i głoszą, interpretują. I tyle, tyle innego 
trudu, dzięki któremu cała ta przypowieść z jej formą, 
z jej sensem, z jej obietnicą, z jej teraźniejszością do 
nas dociera. Jest w polu naszej uwagi, przenika do 
centrum świadomości. I zmusza do ciągłego dalszego 
szukania.

BARBARA — To chyba św. Augustyn przypisuje 
Chrystusowi słowa: „Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie 
już nie znalazł” .

Oprać. K.

*) Jadran — jugosłowiańska nazwa Adriatyku

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

#  W Światowej Konferencji M i
syjnej w  Melbourne (Australia) 
przewidywany- jest udział 260 osób, 
reprezentujących wszystkie tradycje 
kościelne na całym świeeie. Tema
tem obrad jest prośba: „Przyjdź 
Królestwo Twoje” . Wyodrębniono 
również następujące zagadnienia do 
dyskusji: Dobra Nowina dla ubo
gich — jak rozpoznać Królestwo 
Boże w  zmaganiach ludzkich — 
Kościół składa świadectwo o Kró
lestwie Bożym — ukrzyżowany 
Chrystus rzuca wyzwanie władzy 
ludzkiej.

O  Norweski Luterański Kościół 
mimo silnej opozycji wewnętrznej 
pozostanie członkiem Światowej Ra
dy Kościołów. Uchwałę taką podjęli 
biskupi 7 głosami przeciwko 3 na

swym posiedzeniu dorocznym w  O- 
slo. Jakkolwiek biskupi krytycznie 
wypowiedzieli się o rozwoju teolo
gii dokonującym się w  SRK, to jed
nak uznali, że Kościół norweski, 
dzięki członkostwu w  Radzie, zo
stał w  różnorodny sposób wzboga
cony.

#  Synod Kościoła Anglikańskiego 
w Lesotho poparł Program Zwal
czania Rasizmu. Pierwszą kolektę 
na ten cel zebrali członkowie sy
nodu.
•  Światowa Rada Kościołów prag
nie przeznaczyć 500 tysięcy dolarów 
oraz żywność, odzież i leki na po
moc ofiar wojny domowej w  Nika
ragui. Zaapelowała już w .tej spra
wie do Kościołów członkowskich i 
ich organizacji pomocy.

/

#  Patriarcha Szenuda III, zwierz
chnik Kościoła Koptyjskiego w  E- 
gipcie, wystosował orędzie do wier
nych, w  którym przestrzega przed 
grożącym ze strony państwa nie
bezpieczeństwem reislamizacji.

Chrześcijanin, który przeszedł na 
islam, aby zawrzeć małżeństwo z 
muzułmanką, mógł dotąd po śmier
ci żony powrócić bez żadnych kon
sekwencji na łono swego macierzy
stego Kościoła, podczas gdy według 
nowego prawa karnego grozi mu za 
to kara śmierci. Liczba przejść na 
islam jest znacznie mniejsza niż 
się powszechnie przyjmuje. Wyniki 
ostatniego spisu ludności, według 
których w  Egipcie jest tylko 2,5 
min. Chrześcijan, są — zdaniem pa
triarchy — „niepoważne” . W rze
czywistości Kościół jego liczy 7 mi
lionów członków.

#  Patrarcha Szenuda II I  złożył 
pierwszą oficjalną wizytę w siedzi-
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bie SRK w  Genewie, gdzie spotkał 
się z sekretarzem generalnym oraz 
z niektórymi członkami sztabu.

0 Konferencja Kościołów Europej
skich, zrzeszająca 117 Kościołów e- 
wangelickich, anglikańskich, prawo
sławnych i starokatolickich z na
szego kontynentu, oraz Rada Kon
ferencji Episkopatu Euroipy pragną 
pogłębić kontakty i mniej więcej 
za trzy lata zorganizować drugą 
wspólną konferencję „na szczycie” . 
Pierwsza odbyła się w  kwietniu 
1978 w Chantilly k. Paryża.

0 Karaibska Konferencja Kościo
łów — ekumeniczna organizacja re
gionalna zrzeszająca Kościoły pro
testanckie i rzymskokatolicki posta
nowiła wycofać wszystkie swe kon
ta z banku Barclaya, ze względu na 
jego powiązania z rasistowską A- 
fryką Południową. Sekretarz gene
ralny Roy G. Neehall wyjaśnił, że 
decyzja konferencji wiąże się z 
kampanią prowadzoną przez ŚRK i 
inne organizacje międzynarodowe, 
aby przez nacisk ekonomiczny zmu
sić rasistów południowoafrykańskich 
do rezygnacji z połiytki apartheidu.

0 W Dreźnie odbyło się pierwsze 
spotkanie przedstawicieli Światowej 
Federacji Laterańskiej i Światowej 
Rady Metodystycznej poświęcone 
zagadnieniu „Świadectwo biblijne a 
autentyczność Kościoła” . Podjęty 
dialog będzie kontynuowany pod 
hasłem: „Wspólnota łaski” i obej
mie pięć spotkań.

0 Podczas audiencji generalnej Jan 
Paweł II oznajmił, że wkrótce za
początkowany zostanie oficjalny 
dialog Kościoła katolickiego z Koś
ciołem prawosławnym. Celem roz
mów będzie usunięcie istniejących 
jeszcze przeszkód na drodze do 
wspólnej uroczystości eucharystycz
nej. Prawosławny metropolita Me- 
liton powiedział przedstawicielom 
prasy w  Istambule, że dialog teolo
giczny „będzie miał istotne znacze
nie d'la Kościoła i jedności chrześci
jan, a ponadto dla pokoju na całym 
świecie” .

0 Z dotychczasowych doświadczeń 
ruchu ekumenicznego wynika, że 
jedność chrześcijan jest możliwa i 
osiągalna — oświadczył w  radiu 
watykańskim bp. Roman Torrella 
Cascante, wiceprzewodniczący wa
tykańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan. Otwarty dia
log z wyznaniami chrześcijańskimi

doprowadził już bowiem do „auten
tycznych porozumień w  dziedzinie 
nauki Kościoła, a w  zagadnieniach 
dotyczących Eucharystii, urzędu 
kościelnego i autorytetu w Koście
le osiągnięto taki postęp, którego 
nikt jeszcze przed 10 laty się nie 
spodziewał” .

•  Patriarcha Konstantynopola, Dy- 
mitrios I, wydał orędzie poświęco
ne Międzynarodowemu Rolkowi 
Dziecka. Patriarcha przypomniał, że 
szukanie gospody, niedostatek i u- 
cieczka, które Jezus przeżył jako 
dziecko, są dzisiaj znowu udziałem 
wielu dzieci na świecie. Dlatego 
wzywa wszystkich prawosławnych, 
aby współdziałali z międzynarodo
wymi organizacjami, które 'troszczą 
się o los dzieci w różnych częściach 
świata.

0 Jesionią br. zostaną wznowione 
rozmowy przedstawicieli Kościoła 
rzymskokatolickiego w obu częś
ciach Irlandii z protestancką Radą 
Kościołów Irlandzkich. Pierwotnie 
planowano, że spotkanie odbędzie 
się jesienią 1978, ale z powodu zgo-. 
nu papieża Jana Pawła I strona 
katolicka poprosiła o przesunięcie 
terminu. Oficjalne rozmowy eku
meniczne chrześcijan irlandzkich 
rozpoczęły się w  1972. Spotkano się 
czterokrotnie i wspólna grupa robo
cza przedstawiła dokumenty stwier
dzające w jakich punktach osiągnię
to porozumienie (np. przemoc w 
Irlandii, bezrobocie młodzieży i na
dużywanie narkotyków). Jak dotąd, 
nie zdołano uzyskać porozumienia 
w kwestii małżeństw mieszanych o- 
raz wzajemnego uznania chrztu.

0 W  NRD trwają przygotowania 
do utworzenia Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelickiego, w skład któ
rego wejdą trzy dotychczasowe 
związki kościelne w  tym kraju: 1) 
Związek Kościołów Ewangelickich, 
do którego należą wszystkie, w 
liczbie ośmiu, Kościoły krajowe w 
NRD, 2) Zjednoczony Kościół E- 
wa ng el ic k o-Lut er a ńsk i (z r z es z a j ąc y 
Kościoły w  Meklemburgii, Saksonii
1 Turyngii) oraz 3) Kościół Ewan
gelicki Unii (zrzeszający Kościoły 
krajowe w  Anhalcie, Berlinie-Bran- 
denburgu, Görlitz, Greifswaldzie i 
w prowincji Saksonii). Przewiduje 
się, że Zjednoczony Kościół Ewan
gelicki w  NRD nie naruszy prawnej 
samodzielności i specyfiki wyzna
niowej 5 unijnych i 3 luterańskich 
Kościołów krajowych, lecz przejmie 
wszystkie zadania i uprawnienia,

które dotychczas posiadają Zwią
zek Kościołów Ewangelickich, Koś
ciół Ew a ngel i cko-L ut er a ńs k i i% Koś
ciół Ewangelicki Unii, a ponadto o- 
trzyma dodatkowe uprawnienia. 
Dzięki utworzeniu Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelickiego nastąpi 
większa koncentracja środków i sił 
oraz uniknie się dublowania pracy.

0 W Szwedzkim Kościele Luterań- 
ski.rn przybiera na sile spór o ordy
nowanie kobiet na urząd duchow
nego. Dotychczas każdy biskup die
cezjalny mógł, zgodnie z własnym 
sumieniem, wyrazić lub nie wyra
zić zgody na ordynację kobiety, a 
duchowny — mężczyzna miał pra
wo odmówić współpracy z kobietą 
pastorem. Obecnie opracowano pro
jekt dokumentu, w myśl którego 
ordynacja kobiet ma zostać wpro
wadzona powszechnie. Jeśli parla
ment uchwali ten dokument, nale
ży spodziewać się, że przeciwnicy 
ordynacji kobiet zechcą powołać 
odrębną organizację kościelną.

0 Największym wolnym Kościołem 
protestanckim na świecie jest Koś
ciół baptystów, który zrzesza ok. 30 
min. członków. W ostatnich latach 
liczba zwolenników foaptyzmu wzro
sła szczególnie w  Azji, Afryce i A- 
meryce Południowej. W Afryce, na 
przykład, liczba ta podwoiła się w 
ciągu ostatnich 10 lat i przekracza 
już milion.

0 Pięć Kościołów w Ghanie — ka
tolicki, anglikański, metodyistyczny, 
prezbiteriański i luterański — wza
jemnie uznało sakrament chrztu. 
Odpowiedni dokument zobowiązuje 
zarazem jego sygnatariuszy do ta
kiego działania we wszystkich dzie
dzinach życia i nauki, aby urze
czywistniła się jedność Kościoła.

0  Spośród 216 milionów mieszkań
ców Stanów Z jednoczony eh tylko 
1,5% należy do Kościoła episkopal- 
nego (anglikańskiego), tym niemniej 
z członków tej wspólnoty kościel
nej rekrutuje się „klasa panująca” 
w USA. Jest to wniosek wypływa
jący z badań socjologów amery
kańskich.

0 Kościół Anglikański w Ameryce 
Północnej zmienił nazwę na: Koś
ciół Anglikańsko-Katolieki, co ma 
podkreślać, że członkowie trzymają 
się starokościelnej tradycji, Kościół 
Anglikańsko-Katolieki liczy Ok. 50 
tys. wyznawców. Powstał w 1977 w 
wyiniku protestu grupy członków 
Kościoła Episkopalnego przeciw do-
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puszczeniu kobiet do urzędu kapłań
skiego.

O  Przeor Ekumenicznej Wspólnoty 
Braterskiej w  Taizś, Roger Schutz 
po odwiedzeniu kilku ipaństw afry
kańskich wyraził nadzieję, że uda 
się rozwiązać problemy rasowe w 
Afryce Południowej. Zapowiedział, 
że jego wspólnota przedstawi w 
najbliższych miesiącach konkretne 
propozycje. Jego zdaniem, w sytua
cji, w  której „zaledwie jeden pro
cent” białych w Afryce Płd. rozu
mie naprawdę sytuację, a wielu 
czarnych nastawionych jest na 
zmianę panujących stosunków, duża 
odpowiedzialność spoczywa na Eu
ropejczykach. „Możemy więcej u- 
czynić, niz sądzimy” — stwierdził 
R. Sc hutz.

Z K R A J U

#  25 stycznia odbyło się w  War
szawie posiedzenie Zarządu i Pre
zydium Polskiej Rady Ekumenicz
nej. Omawiano następujące tematy: 
stanowisko PRE wobec Światowej 
Rady Kościołów, stosunki z Kościo
łem Rzymskokatolickim w  świetle 
nowego pontyfikatu, XXXV-lecie 
PRL. i związane z tym- akcenty w 
pracy PRE. Wprowadzenia do te
matów dokonali: dr Jan Anchimiufc 
(Kościół prawosławny), ks. bp Jan 
Niewieczerzał (Kościół ewangelicko- 
reformowany) i ks. bp Janusz Na- 
rzyńsiki (Kościół ewangelicko-aug
sburski). W posiedzeniu brali rów
nież udział min. Kazimierz Kąkcl, 
kierownik Urzędu do Spraw W y

znań, i Tadeusz Dusik, wicedyrek
tor Urzędu.
#  Od 12 do 16 lutego br. w Ojrza- 
nowie k. Warszawy obradowały 
wspólnie: Europejska Sekcja Komi
sji Pomocy Międzykościelnej ŚRK 
oraz Konferencja Kościołów Euro
pejskich. W posiedzeniu, któremu 
przewodniczyli Albert • Nicolas z 
Francji i Jap van Klinken z Ho
landii, wzięły udział 22 osoby, m.in 
ks. dr Glen Garfield Williams, sek
retarz generalny KiKE, i ks. dr Paul 
Hansen ze Światowej Federacji La 
terańskiej (jako obserwator). Celem 
posiedzenia było ustalenie .ram 
przyszłej pomocy międzykościelnej 
oraz przygotowanie integracji Eu
ropejskiej Sekcji z KKE. Zanalizo
wano też stan wykonania planów 
pomocy w poszczególnych krajach.

W y c h o w a n i e  d o  ś w i a d e c t w a  i s ł u ż b y  w  k o ś c i e l e
Dokończenie ze s. 7

Miłość do Boga wyraża się w służbie człowiękowi. Je
zus mówi: — „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich 
braci, mnie uczyniliście” (Mt 25:40). Nie służymy 
więc pod przymusem lecz z miłości. Ten, który .przy
szedł nie po to, aby Jemu służono, lecz po to, aiby 
służyć i oddać swoje życie za (wielu (Mt. 20:28), za
prasza nas do działania.
Wychowanie do służby — to wychowanie do miłości, 
którą objawia Jezus Chrystus. Człowiek zaczyna ko
chać, kiedy wchodzi w sferę działania miłości Bożej. 
Odpowiedź człowieka na Boży akt zbawienia w  Je
zusie Chrystusie nazywana jest w  Nowym Testamen
cie wiarą, poznaniem, a także miłością (por. I  Kor. 
3:3).yŻyjemy w  sferze Bożej miłości, to znaczy odnaj
dujemy źródło swojej egzystencji w  miłości Jezusa 
Chrystusa (II  Kor. 5:14). Wtedy zaczynamy rozumieć 
nasze życie jako obowiązek służenia. Chrześcijańska 
służba rodząca się z miłości Chrystusa obejmuje cały 
świat, wszystkich, nie wyłączając wrogów (por. Łlk. 
6:27 nm).
Miłości — jak pisze Bomhoeffer — nie można zdefi
niować jako ludzkiego zachowania, przekonania, od
dania, ofiary, woli wspólnoty, jako uczucia braterst
wa, służby czynem. To wszystko może istnieć bez 
miłości. Każde postępowanie ludzkie zawiera sjeszt- 
kę” egoizmu, która przesłania miłość. iMiłość jest 
czymś innym, tym, co jest poza rozdarciem, w  któ
rym żyje człowiek. Odpowiedź na pytanie, co to jest 
miłość, daje Biblia mówiąc, że Bóg jest miłością i(I Jan

4:16). tPrzy czym akcent zostaje położony na słowie 
Bóg. 'Bóg jest miłością — to znaczy, że nie ludzkie 
przekonanie, postępowanie, działanie jest miłością, 
lecz sam Bóg. Kto zna Boga, ten wie, co to jest mi
łość. Błądzilibyśmy mniemając, że z natury wiemy, 
co to jest miłość, a potem, i dzięki temu wiemy, co 
to jest Bóg. Nikt nie wie, co to jest miłość, dopóki 
nie objawi mu się Bóig. Objawieniem <zaś Boga jest 
Jezus Chrystus. Bóg pojednał z s-obą człowieka w  Je
zusie Chrystusie. Miłość więc polega na wybraniu 
przez Boga, a nie na ludzkim czynie.
Służba chrześcijanina, zrodzona przez miłość, jest od
powiedzią człowieka na wezwanie Bożej miłości. Kto 
przyjął Słowo, a przez nie Bożą miłość, ten dostał się 
w  sferę działania tej miłości, która wyraża się w  
służbie. Takie jest chrześcijańskie rozumienie służby. 
Wychowanie do służby to ustawiczne zbliżanie i ob
cowanie z miłością Boiga objawioną w  Jezusie Chry
stusie, która pozwala służyć. Służba chrześcijanina nie 
jest więc jego zasługą, lecz łaską Bożą.

KONKLUZJA

Wychowanie do świadectwa i służby w  Kościele jest 
to działanie, które podkreśla autorytet Słowa, to u- 
świadamianie sobie, że człowiek we wspólnocie wia
ry jest ciągle wychowywany przez obecnego w  (jej 
życiu Jezusa Chrystusa, na którego miłość wspólnota 
odpowiada w  mocy Ducha Sw. swoim działaniem* w  
słowach i czynach dając świadectwo o Bożej prawdzie 
i miłości.

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara StahL 
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa. 
Telefon: 31-23-83. Prenumerata w kraju: roczna — 92 zl, półroczna — 46 zł. 
Zagraniczna roczna — 184 zł. Cena numeru pojedynczego —8 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca.

Cena 8 zł

RSW ,,Prasa-Ksiąika-Ruch" Zakł. Graf. W-wa, Srebrna 16, z. 116-79/0, nakl. 1.800 egz. C-116

20


