


C O  WY NA TO ?
Z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan biskup katowickiej die
cezji rzymskokatolickiej, ks. Herbert Bcdnorz, wydał list pasterski, ogło
szony w „Gościu Niedzielnym” (Katowice, 20.01.80, nr 3, ss. 1 i 4).

Wzywając do modlitwy o zjednoczenie chrześcijan, ordynariusz diecezji 
zajmuje się głównie stosunkami między katolikami a ewangelikami za
pewne z tego powodu, że na terenie przez niego administrowanym mieszka 
stosunkowo duża grupa ewangelików. Pewne fragmenty listu budzą nasze 
zastrzeżenia, przedrukowujemy je więc za „Gościem Niedzielnym”.

„W tym Kościele najwyższy pasterz łącząc wszystkich chrześcijan będzie 
miał przeogromne znaczenie, tak wielkie, jakiego jeszcze nigdy nie posia
dał. Stanie się to na końcu, kiedy wysiłki ekumeniczne zmierzające do 
zjednoczenia i jedności chrześcijan ukoronowane zostaną pełnią powodze
nia. W tym kierunku nastawiają chrześcijan całego świata odważnie, 
mocno i wyraźnie bracia z Taize z Południowej Francji” (...)

„Wysuwamy braci z Taize tym bardziej, że już trzy razy byli w diecezji 
katowickiej, przyczyniając się do pogłębienia życia chrześcijańskiego, 
a zwłaszcza do zbliżenia między katolikami i ewangelikami. Dlatego znowu 
ich zapraszam, zwłaszcza do Piekar, gdzie rokrocznie w pielgrzymce męż
czyzn uczestniczą także bracia ewangelicy z Polski i zagranicy. Mówię 
o tym publicznie w liście pasterskim, aby im gorąco podziękować za 
cześć,  jaką razem z nami o d d a j ą  M a r y i  P i e k a r s k i e j  (podkr. 
nasze — J.). Zapraszam ich już teraz do dalszego uczestnictwa w pielgrzym- 
ce mężczyzn do Piekar w ostatnią niedzielę maja br. Równocześnie podaję 
do wiadomości, że przemówi wtedy w Piekarach jeden z zagranicznych 
pastorów ewangelickich, który od lat razem z nami czci Maryję Piekarską. 
Jak papież, tak i Maryja, Matka Jezusa i Matka wszsytkich chrześcijan, 
nie dzieli, ale coraz bardziej z b l i ż a  nas  w s z y s t k i c h  do b r a c i  
e w a n g e l i k ó w  (podkr. nasze — J.) i innych braci odłączonych. Coraz 
mocniej i wyraźniej przeżywamy to w Piekarach. To jedna z nadzwyczaj
nych łask, przyczyniających się nie tylko w Polsce, ale i poza nią, do 
zbliżenia chrześcijan” (...)

„W powyższym liście mało mówiłem o teologicznej teorii ekumenicznej.... 
Miało to być żywe i konkretne świadectwo, że ekumenizm rozwija się 
u nas i posuwa naprzód. Okazało się przy tym, że podkreślone zostały 
mocno dwa aspekty. Są to: Maryja, Matka Kościoła, i Ojciec św., Jan 
Paweł II” (...)

„Nie tak dawno jeszcze uważano Maryję w świecie zachodnim i każdora
zowego papieża w świecie wschodnim i zachodnim za największą przeszko
dę, hamującą ekumenizm chrześcijański. Na naszych oczach gruntownie 
się to zmienia. Ten proces będzie się dalej rozwijał i pogłębiał. Osobiście 
przekonamy się o tym w życiu codziennym. I Maryja i papież staną się 
tymi, którzy coraz więcej będą faworyzowali zbliżenie i zjednoczenie 
chrześcijan” (...)

„Maryja, jako Matka Kościoła, złączy i zespoli w jedną rodzinę wszystkich 
chrześcijan. Jak matka w każdej rodzinie jest siłą najbardziej wspólnoto- 
twórczą, tak Maryja, jako Matka Kościoła, wszystkich naprawdę wierzą
cych chrześcijan najmocniej zjednoczy i zespoli. Im więcej w nich będzie 
wiary, tym łatwiej dojdą pod opieką Maryi, Matki Kościoła, do miłego 

współdziałania i solidnej jedności” (...)

Pozostawiając te wypowiedzi biskupa Herberta Bednorza bez naszego ko
mentarza prosimy Czytelników, aby zechcieli wyrazić swoją opinię na ten 
temat w listach, które będziemy publikowali.

C O  W N U M E R Z E ?
Obchodzony corocznie w sty
czniu Tydzień Modlitwy o Je
dność Chrześcijan powoduje 
zwykle ożywienie dyskusji i 
wymianę polgądów na tematy 
związane z postępem ruchu 
ekumenicznego w Polsce i ma 
świecie. W naszej stałej rubry
ce Co wy na to?, otwierają
cej numer, cytujemy fragmen
ty listu pasterskiego) ks. bp. 
H. Bednorza, ordynariusza ka
towickiej diecezji rzymskoka
tolickiej.
Światłość człowieka to tytuł 
kazania 'zamieszczonego na s, 3, 
w którym Paweł Kuciński, 
świecki członek Kościoła, roz
wija myśl, i'ż tylko ten czło
wiek, który narodzi się na no
wo i który ze wszystkimi kon
sekwencjami uwierzy w Chry
stusa, uzyska nowe, przepełnio
ne miłością spojrzenie na bli
źnich i siebie samego.
Modlitwę drukujemy na s. 4. 
Przebieg VIII Zgromadzenia 
Ogólnego Konferencji Kościo
łów Europejskich, która odby
ła się w październiku 1979 ;r. 
na Krecie omawia jego ucze
stniczka, Ingeborga Niewiecze- 
rzał (s. 5).
Na s. 10 Halina Kuso w a przy
pomina okoliczności, jakie do
prowadziły do ustanowienia r 
rozpowszechnienia Światowego 
Dnia Modlitwy Kobiet obcho
dzonego« w marcu każdego ro
ku.
W związku z 420 rocznicą 
śmierci Ojca polskiego Kościo
ła reformowanego drukujemy 
na s. 11 artykuł pióra ks. dr 
Tadeusza Wojaka poświęcony 
dramatycznym losom Jana Łas
kiego.
Rozważanie na temat kolejne
go, siódmego przykazania znaj
dą Czytelnicy na s. 15.
W cyklu Rozmowy przy stu
dni zamieszczamy dialog z «re
formowaną diakonisą pocho
dzenia żydowskiego (s. 17). 
Rubryka Listy znajduje się na 
s. 20.
Przeglądem ekumenicznym na
s. 22 zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Sala obrad plenarnych VIII Zgro
madzenia Ogólnego Konferencji 
Kościołów Europejskich na Krecie
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PAWEŁ KUCIŃSKI

#

Światłość człowieka
„...Plunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył 
na oczy ślepego. I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce 
Syloe. Odszedł więc, obmył się, i wrócił z odzyskanym wzro- 
kiem”.

Jan 9:6.7

W VII w. przed Chrystusem królestwo Judy 
znalazło się w zagrożeniu. Król asyryjski posta
nowił nim zawładnąć. Decydującym faktem 
miało być zdobycie Jerozolimy. Wówczas król 
Judy, Hiskiasz, współczesny prorokowi Izaja
szowi, postanowił, przygotowując miasto do sta
nu oblężenia, zaopatrzyć je w większą ilość wo
dy pitnej. Wykonano wspaniałe jak na owe 
czasy dzieło inżynierskie — przebito w  skale 
kanał o długości kilkuset metrów, którym do
prowadzona została woda w obręb murów miej
skich. Dało to początek sadzawce Syloe, co zna
czy: Posłany, gdyż tworzyła ją woda przesłana 
kanałem. Sadzawka Syloe, położona w połud
niowo-zachodniej części Jerozolimy, spełniła 
swą życiodajną rolę. Przyczyniła się do prze
trwania oblężenia i odparcia wojsk asyryjskich.
0  tych- wydarzeniach czytamy w II Księdze 
Kronik.
Po raz wtóry sadzawka Syloe pojawia się w 
relacji Ewangelisty Jana w Nowym Testamen
cie. Jezus posłużył się nią niby teatralnym re
kwizytem. Użył jej wody, aby mocą swej bos
kiej władzy dokonać wspaniałego aktu uzdro
wienia. Oto spotkał w pobliżu sadzawki czło
wieka niewidomego od urodzenia. A  było to ka
lectwo szczególnie okrutne w owych czasach. 
Podobnie jak trąd, również i ono usuwało czło
wieka poza obręb społeczności, redukując go co 
najwyżej do roli żebraka. Żebrakiem właśnie 
był człowiek, o którym w dziewiątym rozdziale 
swej Ewangelii opowiada Jan. Jezus smaruje 
oczy ślepca mazią utworzoną ze swej śliny
1 piasku, a następnie każe mu się obmyć w wo
dzie sadzawki Syloe. Nieszczęśnik wypełnił po
lecenie Jezusa i oto nastąpiło coś wspaniałego
— odzyskał wzrok. Dany mu został dar postrze
gania otaczającego świata. Oto w jednej chwili, 
ten żebrak wzbudzający jedynie litość, bez żad
nego ze swej strony wysiłku wyrwany ’został 
z mrocznych czeluści w jasność dnia. Czy mógł 
uwierzyć swemu szczęściu?
A  wszystko to stało się dlatego, że na swej dro
dze napotkał Człowieka, który miał moc pocho
dzącą od samego Boga, który sam był Bogiem. 
Wielokrotnie Pan Jezus dokonywał uzdrowień
— nie tylko dlatego, że bliskie mu było każde 
ludzkie cierpienie i każde ludzkie poniżenie, 
ale również dlatego, że pragnął otaczającymi 
Go ludźmi wstrząsnąć, że chciał im coś istot

nego, coś głębokiego pokazać, pokazać coś, co 
kryło się pod zewnętrznym, choć pełnym blas
ku, czynem Bożego majestatu.
Bo przecież Biblia kładzie znacznie większy na
cisk na duchową sferę życia człowieka niż na 
fizyczną, wbrew temu, co on sam by wolał. Pan 
Jezus mówił: „odpuszczone są ci twoje grze- 
chy“ , a dopiero potem: „wstań i idź“ (Łuk. 5:20 
i 24). Dlatego tak trudno jest nam zaakcepto
wać fundamentalne wytyczne Pisma świętego. 
Wzrok fizyczny był dla Jezusa jedynie para
bolą wzroku duchowego, to jest takiego stanu 
wewnętrznego człowieka, który mu umożliwia 
postrzeganie czegoś więcej i dalej, aniżeli 
pozwala mu na to świat materialny. Wzrok du
chowy to taki stan, dzięki któremu możliwe jest 
spojrzenie na siebie samego i na innych ludzi 
w sposób zupełnie nowy, pozbawiony egoizmu. 
To stan, w którym dostrzega i odczuwa się 
własną słabość i nicość, a odkrywa wielkość 
i potęgę Boga. Wzrok duchowy wreszcie — 
to specyficzna świadomość — powstała w wy
niku wewnętrznego przebudowania człowieka 
— dająca mu siłę wyzwolenia się z przytłacza
jącego działania świata zewnętrznego i jego 
nieuniknionych napięć.
Faktem jest, że wielu mądrych i uczonych lu
dzi, którzy spotkali się z Jezusem, nie dostrzeg
ło w  Nim nic godnego uwagi. Wprawdzie 
stwierdzali Jego imponującą znajomość Pisma, 
ale Jego wypowiedzi i misja uchodziły ich uwa
gi, a niekiedy były wręcz błędnie interpreto
wane. Ci ludzie spoglądali na Jezusa jedynie 
wzrokiem fizycznym, a nie widzieli Go wzro
kiem duchowym. Zatem dla Boga byli ślepca
mi. Wobec Jezusa i Jego posłannictwa nie róż
nili się niczym od ślepego żebraka, uzdrowio
nego przy sadzawce Syloe.
Nie wiemy, czy ów niewidomy odzyskał wraz 
z wzrokiem fizycznym również wzrok ducho
wy. Ci jednak, którzy byli bezpośrednimi 
świadkami wydarzenia, musieli je skojarzyć 
z tym, co Jezus wcześniej powiedział o sobie: 
„Jestem światłością świata“ , to znaczy, że jest 
światłem dla świata. Pan Jezus nie mógł 
przecież przywrócić wzroku wszystkim ślepym 
na świecie i stać się dla nich fizycznym czyn
nikiem światła. Dlatego tę Jego wypowiedź 
traktujemy w  znaczeniu przenośnym. On, który 
miał moc dać wzrok ślepcowi nad sadzawką
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Syloe, jest też mocen obdarzyć człowieka 
wzrokiem duchowym. I to nie głównie przez 
filozofię, studiowanie ksiąg, wykonywanie 
dziesiątków czynności rytualnych. W akcie du
chowego przejrzenia nawet nie nauka Jezusa 
jest decydująca. To tylko sam Jezus Chrystus 
i Jego obecność w życiu może dokonać wielkie
go dzieła przejrzenia.
Człowiek, o którym opowiada ewangelista, ma
ło wiedział o Jezusie, znał zaledwie Jego imię. 
Ale z ufnością spotkał Go na swej drodze. 
Spotkał Go, aby przeżyć i doświadczyć wspa
niałej mocy Bożej.
Zawsze, gdy pojawia się Jezus, musi się zda
rzyć coś niezwykłego. A  tym, co najbardziej 
niezwykłe, jest zmiana i przemiana człowieka 
— proces określany obrazowo przez Apostoła 
Pawła jako odrodzenie „starego“ człowieka, 
a obleczenie się w ,,nowego“ . Ten „stary“ czło
wiek, to właśnie ślepiec wobec Boga. To ktoś, 
kto cały i wyłączny sens swego życia i całą 
nadzieję pokłada w materialnej warstwie świa
ta. To ktoś taki, kto odrzuca Boga i Jego Syna, 
kto „ucieka“ od Boga. Odrzucając Boga, odrzu
ca i człowieka. Wzrok duchowy, który daje Bóg 
w osobie Jezusa Chrystusa, jest ocknięciem się,

brzaskiem przebudzenia, może uczuciem, jakie
go doznaje człowiek dręczony sennymi zmora
mi, gdy budząc się stwierdza, iż wszystko, co 
dotąd krępowało, dręczyło, zniknęło bezpo
wrotnie.
Wzrok duchowy, dany przez Jezusa prawdziwie 
wierzącym, pozwala spojrzeć na samego siebie 
i na drugiego człowieka w nowy sposób. Każe 
dostrzegać w sobie i w innych działanie i obec
ność Boga. Każe pytać: „co mogę dla kogoś 
zrobić?“ zamiast: „co mogę od kogoś zyskać?“ . 
Kto ma klapki na oczach, kierujące jego wzrok 
t y l k o  na sprawy egzystencjalne, ten, w grun
cie rzeczy, jest słaby. Może go zatrwożyć nawet 
szelest spadającego listka (Kalwin). Może nim 
wstrząsnąć najprostsze pytanie: „kim jesteś?“ . 
Tylko Jezus potrafi być dla człowieka we
wnętrznym światłem, gdyż nie jest On wysłan
nikiem Boga, ale samym Bogiem. Bo jak po
wiada Apostoł Paweł: „w  Nim mieszka cała 
pełnia boskości“ (Kol. l:19b). On jest tym Bo
giem, który powiedział kiedyś: „niech się sta
nie Światłość“ ; jest tym samym Bogiem, który 
przez przymierze z ludem wybranym, kamien
ne tablice, wizje proroków, Betlejem, Kanę, 
Górę Przemienienia, Górę Błogosławieństw,

Obudź nas!
Nie uciekasz przed nami, Boże, 
nie kryjesz się iw mroku, 
pozwalasz się szukać i znaleźć.

Dajesz się nam rozpoznać 
w Twym Synu, Jezusie Chrystusie. 
Stajesz na naszej drodze 
i wołasz nas po imieniu.

Sami codziennie Ciebie wzywamy, 
a jednak jak ślepcy 
przechodzimy obok Ciebie, 
nie dostrzegając Twojej Obecności, 
mijając się z Tobą nie rozpoznanym.

Codziennie słuchamy, gdy wołasz, 
a jednak jak głusi 
nie słyszymy Twojego głosu 
i nie odpowiadamy na wtezwanie.

Ojcze,
otwórz nam oczy, abyśmy widzieli, 
otwórz nam uszy, abyśmy słyszeli 
i rozumieli, że mówisz do nas, 
że zwracasz się z całą miłością, 
że pragniesz nas ocalić przed złem, 
przed zaplątaniem się w  egoizmie, 
że zagradzasz nam drogę do zguby 
barierą krzyżową Twego Syna, 
że chcesz, aby spadły z nas 
ciężkie i twarde okowy 
niewolniczego spętania materią.

Obudź nas, Ojcze, do nowego życia 
i pokaż Siebie W twarzy człowieka.
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Nain, Ogród Oliwny, Golgotę i Emaus — przy
pieczętował przymierze z człowiekiem szukają
cym Go. Bóg nie ucieka przed człowiekiem. Bóg 
daje się szukać i odnaleźć. Historia świata 
świadczy o tym, jak wielu ludzi Go znalazło — 
a znajdując Boga, znalazło i siebie. Bóg od
wieczny stał się w Jezusie człowiekiem, aby 
podnieść człowieka do godności Człowieka. Stał 
się w osobie Jezusa Chrystusa światłem dla 
świata —  abyś ty, człowieku, mógł w tej jas
ności żyć i pracować.
Jezus nie był na ziemi „outsiderem“ , kimś spo
za. Był tej ziemi solą — częścią najistotniejszą. 
Był i jest, gdyż „Jezus Chrystus — wczoraj 
i dziś, ten sam i na wieki“ (Hebr. 13:8). Mając 
dany w Jezusie Chrystusie wzrok duchowy, 
stając się nowym człowiekiem, możemy być 
też solą ziemi — istotną częścią społeczeństwa, 
istotną nie w liczbie, ale w jakości życia, dzia
łania, świadczenia.
Przez wieki ludzie widzieli światłość swą we 
władzy złej, w pysze, bezkarności, zakłamaniu, 
przemocy, knowaniu i pogardzie. Gdy pojawił 
się Chrystus, wtedy fundament, na którym bu
dowano, okazał się fikcją i fałszem. Pojawiły 
się nowe kryteria ocen, nowe pragnienia i no
we zasady. Co wzbudzało uznanie, dawało sa

tysfakcję i zadowolenie, teraz już tych uczuć 
nie wzbudza. Przyjęcie Chrystusa — to przyję
cie Boga, istoty doskonałej. Musi temu towa
rzyszyć wstrząs. Ten, kto odzyska duchowy 
wzrok, ten uzna Jezusa za swego Pana. Pierw
szym krokiem, jaki powinien zapoczątkować 
proces przemiany, jest bolesne uświadomienie 
sobie faktu, iż jest się człowiekiem grzesznym. 
Jestem grzesznikiem nawet wtedy, gdy nie za
bijam, nie kradnę i nie zeznaję fałszywie. Bo 
samo praktyczne ignorowanie Boga, swoiste 
przed Nim uciekanie, nieliczenie się z Nim — 
jest czynem „starego“ człowieka.

✓
Jezus zniweczył „zaczyn“ grzechu na Golgocie, 
aby człowiek przyjmujący Jezusa, uzyskujący 
Jego mocą widzenie wewnętrzne, mógł grzech 
w sobie zdusić. Przy sadzawce Syloe dokonał 
się akt Bożego majestatu i miłosierdzia. A  Je
zus, żywy i wieczny, choć w postaci niewidzial
nej, może być dla ciebie i w tobie obecny. Za
tem zawsze są możliwe takie przejrzenia. Świat 
dostarcza nam wielu takich świadectw, w róż
nych krajach.
Prośmy Pana, aby to sprawił. Aby otworzyły 
się nasze oczy i aby każdy usłyszeć mógł: Effa
ta! I aby każdy z nas dostrzec mógł to, co było 
przed nim dotychczas zakryte.

INGEBORGA NIEWIECZERZAŁ

W KOLEBCE EUROPEJSKIEJ CYW ILIZACJI
VIII Zgromadzenie Ogólne 

Konferencji Kościołów Europejskich

Kreta, 18—25 października 1979

|W dwudziestą rocznicę powstania Konferencji Ko
ściołów Europejskich łódź ekumeniczna z załogą zło
żoną z przedstawicieli 112 Kościołów protestanckich, 
prawosławnych, starokatolickich i anglikańskich 
z  26 krajów naszego kontynentu zakotwiczyła w  pięk
nej zatoce u północno-zachodnich wybrzeży Krety. 
Wśród ponad 400 delegatów, doradców, obserwatorów 
i gości przybyłych do Chania na V III Zgromadzenie 
Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich znajdo
wała się również 10-osobo w a delegacja polska w  na
stępującym składzie: ks. Edward Busse, przedstawi
ciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Zdzi
sław Tranda i wyżej podpisana — z Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, ks. siup. Adam Kuczma z Ko
ścioła MetOdystycznego — przewodniczący delegacji, 
ks. bp Tadeusz Majewski i ks. Wiktor Wysoczański — 
z Kościoła Polskokatolickiego, ks. Szymon Romańczuk 
{Obecnie biskup) z Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego, ks. Adam Piasecki z Polskiego

Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. bp Tymoteusz 
Kowalski ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów 
oraz ks. Konstanty Sacewicz, prezes Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego.
Miejsce spotkania tego wielkiego gremium chrześcijan 
nie było pozbawione wielorakich znaczeń i symboli. 
Położona na południowym krańcu naszego kontynentu 
Kreta stanowi kolebkę najstarszej cywilizacji euro
pejskiej, o czym świadczą zachowane jeszcze do dzi
siaj ślady wyrafinowanej kultury egejskiej w Kńos- 
sos czy w  muzeum archeologicznym w Heraklionie. 
Kreta może się również poszczycić przyjęciem przez 
ludność już w  czasach najdawniejszych, bo w I w. po 
Chrystusie, wiary chrześcijańskiej. Dowodem tego jest 
fakt, że kiedy apostoł Paweł pozostawił na Krecie 
swego ucznia, Tytusa, polecił mu zorganizowanie 
wspólnot chrześcijańskich i wyznaczenie starszych 
w zborach (Tyt. 1:5). Tytus uchodzi za pierwszego 
biskfupa tej wyspy, a jego czaszka jako cenna relik
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wia, ofiarowana przez papieża Pawła VI patriarsze 
Atenagorasowi w czasie pamiętnego historycznego 
spotkania w 1967 r., spoczywa obecnie w bogato zdo
bionym relikwiarzu w bazylice prawosławnej w Ife- 
raklionie.

Nie mniej ważnym od tego symbolicznego powrotu 
Kościołów europejskich do swych źródeł był fakt, 
że po raz pierwszy Zgromadzenie KKE obradowało 
w kraju o przewadze ludności prawosławnej. Udział 
w nabożeństwie inauguracyjnym w XIV-wiecznej ba
zylice prawosławnej w Chania był naszym pierwszym 
kontaktem z Kościołem prawosławnym na Krecie. 
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola wystoso
wał zaproszenie do kierownictwa KKE, a Kościół 
Kreteński jako podległy jurysdykcji Patriarchatu 
udzielił Zgromadzeniu serdecznej gościny, przyjmując 
na siebie niełatwe obowiązki gospodarza i współorga
nizatora konferencji. Z okazji tego uroczystego nabo
żeństwa wszyscy duchowni wystąpili w strojach litur
gicznych (wśród nich powszechną uwagę zwracały 
nieliczne kobiety w czarnych togach pastorskich), 
których różnorodność w sposób widoczny ujawniła 
zarówno bogactwo form, jak też istnienie różnic 
między Kościołami, połączonymi wszakże wspólną 
wiarą w  Jezusa Chrystusa i chwałą oddawaną Bogu. 
Tak udział w tym nabożeństwie, którego przeważają
cą część stanowiły niezwykle piękne śpiewy liturgicz
ne, jak uczestnictwo w nabożeństwach w zborach lo
kalnych, które odwiedziliśmy w niedzielę, dostarczyły 
nam wielu wzniosłych i niezapomnianych przeżyć reli
gijnych, połączonych z głęboką refleksją nad różno
rodnością chrześcijańskiej tradycji.

Wizyty w parafiach, spożywanie posiłków w prywat
nych domach gościnnych “Kreteńczyków stały się rów
nież okazją do nawiązania bardziej bezpośrednich 
kontaktów, poznania codziennych zwyczajów, a także 
pieśni i tańców w wykonaniu mieszkańców tej pięk
nej wyspy.

Ich przodkowie przez całe stulecia musieli opierać się 
nieproszonym przybyszom, często podejmować krwa
wą i nierówną walkę z przeważającą liczbą wroga, 
a wreszcie pracować w znoju i wytrwale bronić swej 
wiary oraz skarbów wielowiekowej kultury i tradycji. 
Wystarczy przypomnieć tu tylko Greków, którzy za
jęli Kretę ok. 1400 lat przed Chrystusem, Rzymian, 
którzy zawładnęli wyspą w początkach naszej ery, 
(Wenecjan, a następnie Turków, których ciężkie pano
wanie było powodem licznych powstań. Dopiero 
w  1913 roku Kreta została przyłączona do Grecji. 
W czasie II wojny światowej ta górzysta i skalista 
ziemia jeszcze raz stała się niemym świadkiem boha
terskiej walki, poświęcenia i śmierci wielu tysięcy 
ludzi, gdy jako baza angielska na Morzu Śródziem
nym zdóbywana była w niezwykle krwawych bojach 
przez niemieckie oddziały spadochronowe. Jej urze
kający krajobraz, liczne ślady wspaniałej i burzliwej 
przeszłości oraz zachowywane z wielkim pietyzmem 
zwyczaje ludowe przyciągają dziś liczne rzesze turys
tów z całego świata.

Oficjalne otwarcie obrad Zgromadzenia Ogólnego na
stąpiło w specjalnie dostosowanej do tego celu sali 
hotelu, gdzie mieszkali uczestnicy. Jako główtiy temat 
codziennych studiów biblijnych, rozważań i dyskusji

w grupach przyjęto słowa odpowiadające głębi i kon
sekwencjom wiary chrześcijan w trzecią Osobę Trójcy 
Świętej: „W  mocy Ducha Świętego wyzwoleni dla 
świata” . Teologiczną podstawą prac wszystkich sekcji 
były trzy referaty wygłoszone przez wybitnych znaw
ców myśli prawosławnej: prof. dr. Christosa Yannara- 
sa z Grecji, arcybiskupa Aleksego z ZSRR i arćhi- 
mandrytę Kallistosa Ware z Wielkiej Brytanii. Nato
miast podstawą studiów biblijnych, którymi rozpoczy
naliśmy każdy pracowity dzień, były słowa 12 i 13 roz
działu I Listu apostoła Pawła do Koryntian.

W głównej sali obrad, gdzie odbywały się nabożeń
stwa, toczyła się również duża część prac Zgromadze
nia: tu słuchano i dyskutowano nad sprawozdaniami 
z działalności poszczególnych wydziałów KKE, doko
nywano wyborów, ustalano treść i formę zaleceń 
sekcji oraz posłania Zgromadzenia do Kościołów. Tu^ 
taj właśnie zastała nas, przyjęta przez wszystkich 
z dłużą radością i aplauzem, wiadómość o przyznaniu 
wielkiemu poecie greckiemu, Odisseasowi Elitisowi, 
Nagrody Nobla w  dziedzinie literatury.

Sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europej
skich, ks. dr Glen Garfield Williams, omówił działal
ność tej organizacji w latach 1974—1979, tj. w okresie 
między V II a V III Zgromadzeniem Ogólnym. W spra
wozdaniu zaznaczył on m.in., że choć minęło już 40 lat 
od wybuchu II wojny światowej, „która rozpoczęła 
się atakiem na zachodnią granicę Polski, a zakończyła 
grzybami atomowymi na niebie Hiroszimy i Nagasa
ki” , to nadal trwa niebezpieczeństwo wojny. Szczegól
na rola w- propagowaniu idei pokojowych przypada 
Kościołom, a zwłaszcza Kościołom europejskim zrze
szonym w tej organizacji ekumenicznej: „...KKE jest 
przede wszystkim, pod Bożym przewodnictwem, na
rzędziem pokoju — pokoju między Kościołami, opar
tego na pojednaniu w Chrystusie, i pokoju między 
narodami — opartego na sprawiedliwości społecznej 
i ekonomicznej” .

W związku z 20 rocznicą utworzenia Konferencji jed
no przedpołudnie poświęcono na przypomnienie oko
liczności, jakie towarzyszyły powołaniu jej do życia, 
przebytej przez nią dotąd dirodze oraz ocenie niektó
rych przejawów jej działalności. Odczytano również 
telegramy i listy z serdecznymi życzeniami, jakie 
w związku z tą rocznicą wpłynęły na ręce kierow
nictwa KKE od zwierzchników kościelnych, organiza
cji ekumenicznych i związków wyznaniowych. W dniu 
tym obradami kierował dr Egbert Emmen, przewodni
czący I Zgromadzenia Ogólnego KKE (Nyborg 1959).

W wielu wypowiedziach przypominano, że głównym 
celem, jaki stawiała sobie organizacja Kościołów euro
pejskich, miało być przede wszystkim dążenie do zbli
żenia Kościołów o odmiennych tradycjach, Kościołów 
pracujących w państwach o różnych systemach spo
łeczno-politycznych, a także umożliwienie małym 
Kościołom, nie posiadającym przedstawicieli w Świa
towej Radzie Kościołów, zabierania głosu w sprawach 
istotnych dla całego chrześcijaństwa. W obliczu roz
licznych trudności, jakie napotykano, zachętę dla nie
licznych stałych i wielu ochotniczych pracowników 
KKE stanowił fakt, że stale pozyskiwano nowych 
członków spośród Kościołów o różnych tradycjach. 
I tak, na przykład, o ile w I Zgromadzeniu Ogólnym
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Ks. bp Zdzisław Tranda w rozmowie z delegatem 
holenderskiego Kościoła reformowanego, ks. prof. 
Adriaanem Geense

uczestniczyło zaledwie pięciu przedstawicieli Kościo
łów prawosławnych, o tyle w 20 lat później prawie 
wszystkie ełuropej-sikie Kościoły tej tradycji pracują 
w KKE. Podobnie Kościół Rzymskokatolicki, nie re
prezentowany na żadnym z trzech pierwszych Zgro
madzeń, wysłał swoich obserwatorów dopiero na 
IV Zgromadzenie w Nyborgu. Obecnie zaś wnosi 
znaczny wkład w działalność Konferencji. Owocem 
pomyślnie rozwijających się kontaktów między Kon
ferencją Kościołów Europejskich a katolicką Konfe
rencją Episkopatów Europy było spotkanie reprezen
tantów obu organizacji regionalnych (Chantilly, 1977). 
Przypomnijmy, że ze strony polskiej uczestniczyli 
w nim: ks. (bp Władysław Miziołek, członek Rady 
Konferencji Episkopatów Europy, i ks. sup. Adam 
Kuczma, członek Komitetu Doradczego KKE.
Z uwagi na istniejącą już współpracę i pogłębiające 
się dążenie całego świata chrześcijańskiego do jedno
ści, ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, Dy
mitr I, w orędziu skierowanym do V III Zgromadzenia 
wyraził pragnienie, aby Kościół Rzymskokatolicki zo
stał pełnoprawnym członkiem KKE. Wezwanie to 
przyjęte zostało jednak z dużą rezerwą zarówno przez 
większość członków Zgromadzenia, jak też przez 
przedstawicieli rzymskokatolickich, którzy stwierdzili, 
że kwestia nie została oficjalnie omówiona przez Radę 
Konferencji Episkopatów Europy.
KKE powstała jako organizacja regionalna stawiająca 
za cel m.in. pomoc w pozytywnym rozwiązywaniu 
licznych problemów, z jakimi borykają się Kościoły 
i państrwa w Europie, z biegiem czasu nawiązała 
współpracę również z innymi ekumenicznymi orga
nizacjami pozaeuropejskimi. Dalsze zacieśnianie tych 
kontaktów wydaje się szczególnie ważne ze względu 
na dobre doświadczenia zdobyte zwłaszcza w  takich 
dziedzinach, jak działanie na rzecz jedności chrześci
jan i krzewienie pokoju. Wskazane są np. wspólne 
akcje z Kościołami w Ameryce Północnej, akcje przy
czyniające się do powszechnego rozbrojenia.
Przy okazji warto Wspomnieć, że Konferencja Kościo
łów Europejskich jako pierwsza międzynarodowa or
ganizacja kościelna zwołała specjalną konferencję po
święconą treści Aktu Końcowego KBWE w Helsin
kach. W bieżącym roku w Madrycie odbyć się ma 
czwarta konsultacja, podczas której omawiać się bę
dzie stan realizacji tego Aktu.
Z każdym rokiem wzrasta również znaczenie pracy 
teologicznej KKE. Uznając potrzebę pogłębienia i roz
szerzenia tej sfery diziałania w dziedzinie zbliżenia 
między Kościołami, Zgromadzenie Ogólne w Engel- 
bergu (1974) powołało sekretariat do spraw studiów. 
Przez pięć lat kierował nim prof. Gyula Nagy z K o
ścioła luterańskiego na Węgrzech, a V III Zgromadze
nie Ogólne wybrało jego następcę w osobie prof. Du- 
mitra Popescu z rumuńskiego Kościoła prawosław
nego.
Niemało miejsca we wszystkich sprawozdaniach 
z działalności KKE zajęły problemy finansowe, z któ
rymi organizacja boryka się od początku swego ist
nienia. W związku ze zbyt małymi świadczeniami ze 
strony Kościołów fundusze KKE nie wystarczają na

prowadzenie i rozwijanie zaplanowanych form działal
ności, jak np. pomoc międzykościelna, kontynuowanie 
programu obrony praw człowieka czy walka z rasiz
mem. Dlatego też zaapelowano do Kościołów o zwięk
szenie składek członkowskich oraz o przekazywanie 
dobrowolnych ofiar do wspólnej kasy, co spotkało się 
z natychmiastowym odzewem.

Niezmiernie ważna i interesująca część prac V III 
Zgromadzenia Ogólnego przebiegała w czterech sek
cjach, z których każda zajmowała się odrębnym za
gadnieniem. Ze względu na znaczną liczbę uczestni
ków obrady toczyły się poza hotelem, w pięknie po
łożonych nad brzegiem morza budynkach starego 
klasztoru i w Akademii Prawosławnej. Ta ostatnia, 
założona w 1968, dzięki swej aktywnej działalności 
na polu dydaktycznym, naukowym i społecznym od
grywa ważną rolę w życiu Kościoła prawosławnego 
na Krecie. W jej murach młodzi ludzie przygotowują
cy się do pracy duszpasterskiej zdobywają wykształ
cenie teologiczne i pogłębiają życie duchowe, na jej 
terenie toczy się dialog między chrześcijanami róż
nych wyznań i narodowości, to ona wreszcie jest 
ośrodkiem pracy społecznej i kulturalnej.
S e k c j a  I zastanawiała się nad tematem: „Podzielo
ne Kościoły w  Europie. W poszukiwaniu wspólnoty 
i jedności” . Wyrażając wdzięczność Bogu i zadowole
nie z już istniejącej między Kościołami wspólnoty 
oraz nadzieję na jej dalsze pogłębienie w przyszłości, 
delegaci wypowiadali równocześnie swoją troskę 
i żal z powodu „widowiska, jakie dajemy światu, nie 
będąc w stanie uczestniczyć wspólnie w święcie 
Zmartwychwstania Pańskiego” . W swoim sprawozda
niu sekcja zaleca Kościołom położenie szczególnego 
.nacisku na wychowanie młodego 'pokolenia w ekume
nicznym duchu, stosowanie różnorodnych form nau
czania religijnego i wiązanie teorii z praktyką. Sekcja 
wzywa też Kościoły do zacieśnienia kontaktów mię
dzywyznaniowych oraz współpracy między parafiami 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kościoły 
powinny też wzmóc wysiłki, ażeby wzajemnie uznać 
swoje urzędy kościelne.

.Temat rozważań s e k c j i  II brzmiał: „Teologia 
w Europie. Między życiem duchowym a doświadcze
niem świata” . Przypominając fakt, że jednym z zasad
niczych problemów teologii europejskiej było jej 
wyobcowanie ze świata, stwierdzono zgodnie, że roz
ważania teologiczne muszą obecnie zmierzać do udzie
lenia odpowiedzi na pytania, jakie współczesny świat
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stawia całemu chrześcijaństwu, przy czym nie wolno 
tej teologii uzależniać od światopoglądów i polityki. 
Teologia powinna przyczynić się do tego, alby świat 
Boży mógł stać się domem wszystkich ludzi. Z teolo
gią związana jest nadzieja, która wyzwala wszystkie 
twórcze i krytyczne siły, budzące poczucie odpowie
dzialności wobec świata.

W dokumencie sekcji II stwierdzono, że teologia euro
pejska potrzebuje daru rozróżniania duchów (I Kor. 
12:10), tak aby słyszeć mogła głosy dochodzące spoza 
Kościołów. Dlatego powinna zwracać baczną uwaigę 
na doświadczenia wielkich ruchów współczesnych, ta
kich jak ruch pokojowy, prawo międzynarodowe, rów
nouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz ludzi o różnym 
kolorze skóry itp. Sekcja II  apeluje do Kościołów
0 uwzględnienie w szerszym niż dotychczas zakresie 
doświadczeń innych Kościołów w dziedzinie kształce
nia teologicznego oraz o większą międzywyznaniową
1 międzynarodową wymianę studentów i duchownych.

W sprawozdaniu s e k c j i  III, która omawiała za
gadnienie: „Zwiastowanie a diakonia. Zadania na 
przyszłość Kościołów w Europie” — podkreślano 
przede wszystkim ścisły związek istniejący międ'zy 
głoszeniem Ewangelii a diakonią. Oba rodzaje działal
ności wyrastają z miłości Boga do człowieka, która 
dzięki działaniu Ducha Świętego objawia się w życiu 
Kościoła i całej ludzkości. Ważną rolę w tej pracy 
odgrywają wrażliwe serca i otwarte umysły, które 
pomagają odkryć niezmierzone cierpienia ludzkie, bóle 
i troski, stawić czoła nowym, nieznanym sytuacjom 
i nieść wszędzie Ewangelię Chrystusową.
Kościoły winny pomagać i otaczać swą troską nie 
tylko ludżi głodujących, ale także wszelkie mniejszoś
ci — etniczne, religijne i kulturalne — podlegające 
dyskryminacji społecznej. Nie mniej ważnym proble

mem jeśt sprawa równouprawnienia kobiet w wielu 
krajach jak również w życiu kościelnym, w którym 
powinny one sprawować bardziej odpowiedzialne 
funkcje. W dokumencie ze szczególną troską wspomi
na się o tragicznym losie ludu cypryjskiego.

Sekcja II I  zwraca się do wszystkich chrześcijan z go
rącym apelem o zmianę stylu życia, o dążenie do jego 
prostoty, o przeciwstawienie się materialistycznemu 
stylowi życia społeczeństwa konsumpcyjnego naszej 
epoki, o stałą gotowość poświęcenia bliźnim swego 
czasu i miłości, co stałoby się wiarygodnym świadec
twem ewangelicznego ducha dzielenia darów.

S e k c j a  IV, dyskutująca nad tematem: „Zwiastuni 
życia zwiastunami 'pokoju w zagrożonym świecie” — 
podjęła przede wszystkim problem odpowiedzialności 
współczesnego człowieka za kształt i przyszłość świa
ta. Pogłębiający się wyścig zbrojeń, stanowiący realne 
zagrożenie życia na ziemi, nakłada na wszystkie Ko
ścioły chrześcijańskie obowiązek czynnego zaangażo
wania w dzieło utrwalania pokoju między narodami. 
Przejawem takiego działania jest wychowanie czło
wieka w duchu pokoju, m.in. przez występowanie 
przeciw duchowi militaryzmu oraz przemocy (np. 
w środkach masowego przekazu), przez zwalczanie 
stereotypowych obrazów „wroga” , przez prowadzenie 
wymiany i współpracy międzynarodowej. W spra
wozdaniu wzywa się Kościoły do udzielenia poparcia
m.in. działaniu ONZ, zmierzającemu do ograniczenia 
i redukcji zbrojeń, negocjacjom wiedeńskim dotyczą
cym rozbrojenia w  Europie, apelowi Konferencji Koś
ciołów Pacyfiku o dehukleryzację strefy Pacyfiku. 
Na zakończenie obrad V III Zgromadzenie Ogólne 
Konferencji Kościołów Europejskich wystosowało do 
wszystkich chrześcijan naszego kontynentu orędzie 
następującej treści:

Drodzy bracia i siostry, 
chrześcijanie we wszyst
kich częściach Europy,

pozdrawiamy was w imieniu 
Zgromadzenia Ogólnego Konfe
rencji Kościołów Europejskich, 
to którym reprezentujemy 112 
Kościołów z naszego kontynen
tu. Na zaproszenie Patriarcha
tu ekumenicznego zebraliśmy 
się w Akademii Prawosławnej 
na Krecie. Wyspa ta jest ko
lebką kultury europejskiej. Od 
czasów apostolskich istnieją na 
niej zbory chrześcijańskie, ale 
zarazem tysiące grobów z cza
sów ostatniej wojny światowej 
przypominają, co ludziom po
trafią zgotować ludzie.

Arcybiskup Krety, Tymoteusz, 
w przemówieniu powitalnym 
uświadomił nam, źe nie należy 
to bynajmniej do przeszłości: 
„Ciągle słychać jeszcze groźny 
szczęk oręża, a poszukiwanie 
bezpieczeństwa polega na za

chowaniu równowagi strachu. 
Nie zauważony pozostaje krzyk 
uchodźców, a zdobyte bezpraiu- 
nie bogactwo z bezwstydną a- 
rogancją przypatruje się nę
dzy“.
Jednakże zdaniem arcybiskupa 
Krety, „Duch Święty upoważ
nił nas, abyśmy ubogim zwia
stowali Dobrą Nowinę, jeńcom 
ogłosili wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abyśmy uciśnio
nych wypuścili na wolność“ 
(Łuk. 4:18).
Temat, który rozważaliśmy 
podczas konferencji, brzmi: „W 
mocy Ducha Świętego wyzwo
leni dla świata“ . Patriarcha e- 
kumeniczny Dymitr pisał w 
swoim posłaniu: „Zgromadze
nie wasze ukazuje i zwiastuje 
światu wolność i moc w Duchu 
Świętym“. Wzywając Ducha 
doświadczyliśmy, że „gdzie 
Duch Pański, tam wolność“ —  

jak powiedział apostoł Paweł 
(II Kor. 3:17). Dzięki wykładom 
i rozmowom wzbogaciła się na

sza wiara w osobę i dzieło Du
cha Świętego; mogliśmy na no
wo doświadczyć, jak On działa 
każdego dnia w naszych Koś
ciołach i w jak różny sposób 
kieruje nas na drogę jedności. 
Duch Święty uwalnia nas od 
utartych opinii, jakie wzajem
nie wyrobiliśmy o sobie i ob
darza wolnością, która umożli- 
ruia Kościołom różnych tradycji 
nawiązanie kontaktów i obco
wanie ze sobą bez bojaźni 
i troski o utratę własnego obli
cza. Duch Święty powoduje, że 
jedni od drugich wiele oczeku
jemy. Cieszymy się z darów, 
jakie posiadają inni, a z na
szych własnych nie czynimy 
miary dla wszystkich. Im  
szczodrzej dzielić się będziemy 
lozajemnie naszymi duchowy
mi przeżyciami, darami i po
znawaniem, tym bogatsza i 
głębsza będzie nasza wspólnota, 
tym łatwiej przyjdzie nam od
kryć, że jesteśmy wspólnotami, 
vj których działa Duch Święty,
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prowadząc ludzi do wiary. W 
istocie, powstaje niekiedy wra
żenie, jak byśmy się bali tego 
wzajemnego poznawania i tego, 
ze nasze modlitwy o jedność 
zostaną wysłuchane.
Drodzy bracia i siostry z Koś
ciołów Europy,
pragniemy was zachęcić do wy
korzystania darowanej wam 
wolności; przeto wzywamy 
was, abyście wszędzie tam, 
gdzie w jednej miejscowości 
współżyjecie z chrześcijanami 
różnych duchowych tradycji i 
zwyczajów, wzajemnie się od
wiedzali, wspólnie modlili, roz
ważali Słowo Pisma św. i pró
bowali rozwiązywać problemy, 
jakie dostrzegacie w otaczają
cym świecie.
Duch Święty wyzwala nas i da
je zdolność jasnego i krytycz
nego myślenia, rozpoznawania 
duchów, które pragną nami za
władnąć. W dzisiejszej Europie 
zawładnęły ludźmi przede 
wszystkim duchy egoizmu, nie- 
umiarkowania i strachu.

Jednakże ludzie, którzy żyją w 
Duchu Bożym, są w stanie pod
jąć walkę z tymi złymi ducha
mi: „albowiem nie dał nam 
Bóg ducha bojaźni, lecz mocy 
i miłości, i powściągliwości“ (II 
Tym. 1— 7). Duch Boży zabra
nia nam zasklepiać się w sobie 
i pozostawiać świat jego włas
nemu losowi, a pomaga osiąg
nąć spokój wewnętrzny, dzięki 
czemu możemy się zająć spra
wami zewnętrznymi —  odpo
wiedzialnością za świat.
Duch Boży chce przepędzić du
cha egoizmu. Będąc chrześcija
nami powinniśmy więc popie
rać tych wszystkich politycznie 
zaangażowanych, którzy podej
mują ryzyko ograniczenia u 
siebie wzrostu gospodarki i 
konsumpcji, a zarazem zwięk
szenia pomocy dla krajów roz
wijających się, tym samym wy
magając od własnego narodu, 
aby się ograniczył w potrze-. 
bach. Cieszy nas istnienie grup, 
zwłaszcza złożonych z ludzi 
młodych, które inspirowane E- 
wangelią, starają się wypraco
wać styl życia, jaki stanie się 
niezbędny już w najbliższej 
przyszłości, uczą się dzielić

wszystkim z bliźnimi i poświę
cać im część swego życia.
Do walki z duchem nieumiar- 
kowania Bóg wyposażył nas tu 
ducha powściągliwości. On u- 
możliwia nam rozróżnianie 
między tym, co możliwe z 
punktu widzenia techniki, a 
tym, co korzystne z punktu wi
dzenia człowieka. Duch umiar
kowania pozwala zrozumieć, że 
władza dana człowiekowi nad 
stworzeniem (Gen. 1:28) nie ze
zwala na zadawanie mu gwał
tu, lecz ma służyć jego ochro
nie.
Najbardziej rozprzestrzenił się 
w Europie duch strachu. Ozna
ką tego strachu jednych przed 
drugimi są zbrojenia. Nie o- 
trzymaliśmy jednak ducha bo
jaźni, lecz ducha mocy. Nie po- 
icinniśmy więc przyjmować 
rozpowszechnionych schema
tów, które zniekształcają obraz 
przeciwnika, przypisując mu 
często demoniczne cechy. Tym 
bardziej sami nie powinniśmy 
przyczyniać się do tworzenia 
takiego obrazu. Nie powinniś
my ślepo przyjmować argu
mentu stosowanego przez 
wszystkie strony, że zbrojenia 
prowadzone są w celu przywró
cenia równowagi. Duch Święty 
pozwala nam przezwyciężać pa
raliżujące uczucie bezsiły wo
bec panującego przymusu i u- 
kazuje twórcze możliwości, ja
kie tkwią w zaufaniu. W takiej 
sytuacji musimy więc postawić 
następujące pytania: co sprzy
ja, a co zagraża budowaniu za
ufania w Europie?

Dla nas jest oczywiste, że:
—  Zaufanie może powstać tyl
ko w wyniku inicjatyw ograni
czających potencjał zbrojeń lub 
obecność militarną wszystkich 
państw. (Dlatego chrześcijanom 
nie wolno podejrzewać, że za 
każdym jednostronnym działa
niem kryje się zwykła taktyka). 
I odwrotnie: każda odmienna 
decyzja, nawet jeśli jej celem 
jest zlikwidowanie braku rów
nowagi, może dać nowy impuls 
toyścigowi zbrojeń i utrudnić 
budowanie tego zaufania. To
też jesteśmy zdania, że zanim 
zapadną nieodwracalne decyzje

w sprawie rakiet średniego za
sięgu w Europie, zainteresowa
ne rządy winny bezwarunkowo 
podjąć rokowania. Podobnie 
należałoby ratyfikować układ 
SALT II, co utorowałoby drogę 
SALT III, a rozmowom wiedeń
skim zapewniłoby szybki i po
zytywny wynik.
—  Zaufanie powstaje, jeśli rzą
dy realizują to, co obiecały na
rodom i pojedynczym ludziom 
w Akcie Końcowym w Helsin
kach. Winniśmy zatroszczyć się, 
aby nie poszło to w zapomnie
nie.
—  Zaufanie rodzi się w Irlandii 
Północnej, gdy tamtejsi chrześ
cijanie, mimo wszystkich cięż
kich doświadczeń i cierpień, nie 
przestają się modlić i pracować 
na rzecz pojednania.
—  Wzrost zaufania nastąpi, je 
śli we wszystkich krajach dom 
rodzinny i szkoła wychowywać 
będą w duchu pokoju, stawia
jąc na pierwszym planie 
kształtowanie pokojowych po
staw.
Drodzy bracia i siostry z Koś
ciołów Europy,
otrzymaliśmy Ducha Świętego 
jako wyprzedzenie daru nowe
go stworzenia. W Nim, wraz 
z całym cierpiącym stworze
niem, oczekujemy z tęsknotą 
na nasze pełne wyzwolenie „z 
niewoli skażenia ku chwaleb
nej wolności dzieci Bożych“ 
i osiągnięcie doskonałości przez 
całe stworzenie (Rzym. 8:19n). 
Każda uroczystość Wieczerzy 
Pańskiej daje nam przedsmak 
nowego stworzenia, rzeczywi
stości, która jest „sprawiedli
wością i pokojem, i radością w 
Duchu Świętym (Rzym. 14:17). 
Naszą służbę modlitwy, świa
dectwa i czynnej miłości w tym 
na pastwę wydanym świecie 
możemy wykonywać tylko w 
tęsknym oczekiwaniu, w któ
rym Kościół od początku żył 
i modlił się: „Duch i oblubie
nica mówią: Przyjdź! —  Tak, 
przyjdź, Panie Jezu!“ (Obj. 
22:17.20).
Laska Pana naszego, Jezusa, 
miłość Boga i społeczność Du
cha Świętego niech będą z wa
mi wszystkimi.
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Światowy Dzień Modlitwy Kobiet

G e n e z a

Powstanie Światowego Dnia 
Modlitwy Kobiet '(World Day 
of Prayer) łączy się, tak jak 
wiele innych wielkich wyda
rzeń, z losami ludzkimi. W ro
ku 1887 wiele ludzi przybywa
ło do Stanów Zjednoczonych w 
nadziei, że znajdą tam pracę 
i lepsze warunki życia. Tym
czasem spotykali się z bezrobo
ciem, nędzą i ciasnotą mieszka
niową. Stawali wobec tych fak
tów bezradni i zatroskani i nie 
widzieli żadnego wyjścia z sy
tuacji. Konieczne więc stało się 
podjęcie takiego działania, w 
wyniku którego ludzie ci mo
gliby nabyć odwagi, zaniechać 
kłótni i wspólnie szukać dróg 
wyjścia. Przewodniczącą misji 
wewnętrznej w Kościele prez- 
biteriańskim była wtedy pani 
James. Sama obarczona liczną 
rodziną, żyjącą w  skromnych 
warunkach materialnych, nie 
posiadała odpowiednich środ
ków, ażeby udzielać pomocy lu
dziom, którym serdecznie 
współczuła. Wciąż zastanawiała 
się jednak, jak ulżyć doli przy
byszów. I oto wezwała kobiety 
w swoim Kościele, aby w ozna
czonym dniu urządziły nabo
żeństwo modlitewne w tej in
tencji. Jej wezwanie znalazło 
oddźwięk. Wkrótce przyłączyły 
się do prezbiterianek kobiety 
z innych Kościołów.

Niedługo potem dwie inne A- 
merykanki, które wróciły z 
Azji, gdzie pracowały jako mi
sjonarki w Kościele baptystów, 
przejęte nędzą i nieprzystoso
waniem do życia kobiet w Azji 
i pragnąc w  jakiś sposób 
przyjść im z pomocą, również 
zorganizowały w określonym 
dniu nabożeństwo modlitewne, 
nie wiedząc jeszcze o inicjaty
wie pani James. W roku 1919 
obie grupy połączyły się i od
tąd zbierają się razem w jed
nym wyznaczonym dniu w ro
ku.

Podobnie jak ruch ekumenicz
ny wyrastał z potrzeb ducho
wych i praktycznych, tak i ini
cjatorki Dnia Modlitwy Kobiet 
przyjęły na siebie zadanie 
„missio Dei“ poruszone do głę
bi nędzą duchową i społeczną 
imigrantów. O pani James mó
wiono, że „żadne przeszkody 
nie były w stanie jej zatrzy
mać, jeżeli zdobyła przekona
nie, że trzeba coś zmienić“ . Na
tomiast wspomniane dwie mi
sjonarki, które poznały nędzę 
kobiet azjatyckich, doprowa
dziły do założenia pierwszej 
szkoły dla dziewcząt i uniwer
sytetu dla kobiet w Indiach, 
Chinach i Japonii.

R o z p o w s z e c h n i a n i e

Te trzy kobiety były jednak 
przekonane, że one same i do
tknięci nieszczęściem ludzie 
nie są w stanie podołać wszy
stkim potrzebom i zadaniom. 
Niezbędne do tego było szero
kie grono kobiet, które chciały
by się solidaryzować z nie
szczęśliwymi i łączyć z nimi w 
modlitwach, grono kobiet, któ
re pomagałoby w tym dziele 
swoją wiarą, modlitwą, zaufa
niem i autentycznym zaintere
sowaniem losem imigrantów, 
kobiet solidarnych w najszer
szym tego słowa znaczeniu. W 
wyniku tak pojętej solidarności 
nastąpiło rozpowszechnienie 
idei tego nabożeństwa poza 
granice Stanów Zjednoczonych. 
W wielu miastach i miejsco
wościach Ameryki kobiety 
spontanicznie organizowały na
bożeństwa modlitewne — od 
północnej Alaski aż do połud
niowych granic Meksyku, a 
misjonarze zachęcali do urzą
dzania w oznaczonym dniu na
bożeństw modlitewnych na in
nych kontynentach, na wys
pach Pacyfiku, w Azji i w  A f
ryce.

Do Europy idea ta dotarła dzię
ki kontaktom między wierzą

cymi kobietami, a ruch ekume
niczny ułatwił jej przeniknię
cie do prawie wszystkich kra
jów naszego kontynentu. W 
Polsce odbywają się te nabo
żeństwa regularnie od roku 
1964. Biorą w nich udział 
chrześcijanki różnych wyznań. 
Pomocą służy im Polska Rada 
Ekumeniczna, która rozsyła do 
swych oddziałów terenowych 
egzemplarze „Pielgrzyma Pol
skiego“ , który co roku drukuje 
porządek tego nabożeństwa. Po
zytywnym i zachęcającym ob
jawem jest fakt, że każdego ro
ku wiele sióstr bierze udział w 
nabożeństwach i zachęca inne 
do uczestnictwa.

S p e c y f i k a
n a b o ż e ń s t w a

Porządek nabożeństwa układa
ją każdego roku kobiety z in
nego kraju, z różnych konty
nentów, co powoduje, że w  li
turgii znajdują wyraz różne 
problemy charakterystyczne 
dla sytuacji danego kraju. W 
ten sposób łatwiej nam solida
ryzować się z ludźmi, którzy 
opracowali porządek nabożeń
stwa. Wspólnie uczestnicząc w 
tym, co przeżywają ludzie w 
innej części świata, ludzie o in
nym stylu życia, innych wa
runkach i inaczej wyrażający 
swą wiarę — możemy w spo
sób praktyczny dawać wyraz 
ekumenii.

Interesującym i ciekawym zja
wiskiem jest to, że porządek 
nabożeństwa przejawia także 
cechy kultury i wiary regionu, 
z którego wyrasta, oraz ukazu
je —  jak wspomniano — te 
problemy, którymi w danej 
chwili tamci ludzie żyją. Z ich 
prośbami, zawartymi w liturgii, 
łączą się kobiety we wszystkich 
częściach świata.

Każdy układ nabożeństwa za
wiera jednak zawsze stałe ele
menty: uwielbienie Boga, wy
znanie grzechów, modlitwę 
przyczynną, zbiórkę ofiar itd.
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Z a d a n i e
Ś w i a t o w e g o  D n i a  
M o d l i t w y  K o b i e t

Ktoś może zapytać, ozy jeden 
dzień modlitwy w roku, orga
nizowany przez kobiety, może 
naprawdę mieć jakieś znacze
nie i spełnić zadanie? We 
współczesnym świecie zbiaro- 
wa modlitwa traci na znacze
niu, a gdy dodamy, że głosom 
kobiet najmniej przysłuchują 
się właśnie Kościoły, to po- 
wstaj e sytuacj a paradoksalna: 
właśnie w takich warunkach 
Światowy Dzień Modlitwy 
spełnia swoje zadanie i to wca
le niemałe.
W sklerykalizowanych Kościo
łach wezwanie kobiet różnych 
wyznań i tradycji do wspólnej 
modlitwy stało się czymś wiel
kim, uzewnętrzniło ekumenizm 
praktyczny. A dzięki temu, że 
struktura Światowego Dnia 
Modlitwy pozostawia wielką 
swobodę, że chrześcijanki z róż

nych krajów, kontynentów i 
kultur mogą się wypowiedzieć 
w sposób autentyczny — litur
gia tych nabożeństw staje się 
darem Bożym o niezaprzeczal
nej wartości. Dzięki prostocie 
wyrażania w  niej wiary i ro
dzimych tradycji, dzięki prze
kraczaniu barier kulturowych 
— możemy lepiej zrozumieć 
problemy innych ludzi żyją
cych w odmiennych warun
kach.

Wiara powinna przeradzać się 
w czyn, a modlitwie powinno 
towarzyszyć konkretne działa
nie. Jako widomy znak tego 
działania kolektę zbieraną w 
czasie nabożeństwa przeznacza 
się na konkretny cel, głównie 
jako pomoc w  działalności reli- 
gij no-społecznej kobiet.

Na zakończenie chciałabym 
zwrócić uwagę na jeszcze jedno 
ważne zadanie tego nabożeń
stwa. Jeżeli dzisiaj, w rozumie
niu wielu ludzi, modlitwa stra
ciła na wartości, to raczej nie

ona, lecz jej karykatura przy
bierająca postać bezmyślnie 
„odmawianego“ pacierza, „od- 
klepywanej“ litanii bez zgłę
bienia sensu. Prawdziwa mod
litwa polega na czymś zupeł
nie innym. Jest postawą pełną 
czuwania i uwagi. Jest przeci
wieństwem życia, w którym 
brak zainteresowania bliźnim, 
życia we śnie, przeciwieństwem 
postawy, która wyznaje zasadę 
„nic mnie to nie obchodzi“ . 
Wiara jest tą siłą, która może 
przenosić góry, także góry nie
sprawiedliwości, gwałtu, wyko
rzystywania ludzi przez ludzi. 
Ale.taka wiara jest jedynie u- 
działem ludzi modlących się. 
Dlatego zadaniem Międzynaro
dowego Dnia Modlitwy Kobiet 
jest zwrócenie uwagi na wagę, 
moc i wartość rzeczywistą mod
litwy, którą ogólnie określa się 
dziś jako irracjonalną i bierną 
postawę wobec zagadnień ży
cia.

Halina Kusowa

KS. TADEUSZ WOJAK

D r a m a t y c z n e  l osy  

J a n a  Ł a s k i e g o
Jan Łaski jest niewątpliwie najwybitniejszym przed
stawicielem Reformacji w Polsce, jedynym, który li
czył się w skali europejskiej. Losy jego były jednak 
powikłane, a życie wielokrotnie znaczone ciężkimi kry
zysami. Pochodził ze znakomitego rodu, wyrósł w w y
marzonych warunkach, które zdawały się rokować 
najpomyślniejszą przyszłość, a jednak -drogi jego były 
trudne i cierniste. Urodził się w 1499 jako syn woje
wody sieradzkiego Jarosława, ale wychowywał go 
stryj, również Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński 
i kanclerz, cieszący się wysokim autorytetem w Koś
ciele i państwie. Zapisał się on trwale w dziejach 
jako współautor „Zbioru praw i przywilejów Rzeczy
pospolitej” oraz „Księgi beneficjów archidiecezji 
gnieźnieńskiej” . Był zdecydowanym rzecznikiem poli
tyki antyhabsburskiej. Do Reformacji miał stosunek 
negatywny. Prymas dbał o wychowanie bratanków, 
zwłaszcza Jana, którego za młodu przeznaczono do 
stanu duchownego. W roku 1513, jadąc do Włoch na 
V Sobór Laterański, zabrał ze sobą obu synowców — 
Jarosława i Jana. Bracia podjęli wtedy studia w Bo
lonii i Padwie, a stosunki braterskie między nimi po-
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głębiły się. W Bolonii rozpoczął Jan studia humani
styczne, rozmiłował się w literaturze starożytnej, na
tomiast teologii nie posmakował, gdyż ta, poza pra
wem kościelnym, w Bolonii nie kwitła. Wrócił do 
kraju w 1519 i w  dwa lata później otrzymał święcenia 
kapłańskie. Mając lat 23 został dziekanem gnieźnień
skim oraz sekretarzem królewskim i delegatem kapi
tuły gnieźnieńskiej na synod piotrkowski. Zaszczytne 
te stanowiska zawdzięczał na pewno stryjowi, który 
nie unikał nepotyzmu.

W 1524 wyjechał po raz drugi za granicę, towarzysząc 
starszemu bratu, Jarosławowi, w podróży dyploma
tycznej. Wtedy to poznał w Bazylei Erazma z Rotter
damu, księcia humanistów, nawet zamieszkał u niego, 
co zaważyło znacznie na dalszych losach Polaka.

Łaski uwielbiał mistrza, nie szczędził dla niego złota, 
które Erazm lubił; zakupił też jego cenną bibliotekę. 
Zapewne pod wpływem Erazma nie był nigdy dogma
tykiem, choć potem, już jako reformator, stanął zde
cydowanie na gruncie ewangelicznym. Także pod 
wpływem Erazma raz na zawsze zraził się do Lutra. 
W Szwajcarii poznał Łaski Zwingliego i bazylejskiego 
reformatora Oecolampada, z którymi Erazm nie utrzy
mywał kontaktów. Zwingli ukazał Łaskiemu ważne 
znaczenie lektury Pisma świętego.

Prawdopodobnie kontakty Jana z przedstawicielami 
Reformacji skłoniły stryja do odwołania bratanka do 
kraju. Tu rozpoczął karierę duchowną. Król przyrzekł 
prymasowi w przyszłości dla Jana biskupstwo. Na ra
zie adept Erazma interesował się nadal humanizmem, 
rozczytywał się w Cyceronie. Od Erazma otrzymał pis
mo o wolnej woli, skierowane przeciw Lutrowi. W tym 
czasie Jan Łaski był ciągle jeszcze niechętnie nasta
wiony wobec Reformacji.

W dwa lata po jego powrocie do kraju rozpętała się 
sprawa, która spowodowała dramat rodu Łaskich. Jan 
dał się w nią wciągnąć, idąc po linii tradycji dyplo
matycznych rodu. Chodziło o koronę węgierską. To
czyli o nią walkę Ferdynand Habsburg i Jan Zapolya, 
książę siedmiogrodzki spowinowacony z Zygmuntem 
Starym. Prymas Łaski, przeciwnik Habsburgów, po
pierał Zapolyę. Jarosław i Jan udali się na Węgry, 
by oddać usługi księciu Siedmiogrodu. W pierwszym 
okresie zmagań Zapolya poniósł klęskę, ratował się 
ucieczką do Polski, gdzie udzielił mu schronienia het
man Tarnowski. Wtedy to Jarosław Łaski podjął ry
zykowną misję — udał się do Stambułu i namówił do 
interwencji sułtana. W 1529 Soliman wkroczył na 
Węgry i stanął pod Wiedniem. W dowód wdzięczności 
Zapolya ofiarował Jarosławowi Kieżmark, a Jana mia
nował biskupem, czego papież nie uznał. Jan Łaski 
wrócił do Polski (1530) jako poseł Zapolyi. W sejmie 
wygłosił mowę wzywającą do współdziałania z Za- 
polyą. Jednak Zygmunt Stary zachował neutralność, 
Habsburgowie zaś uzyskali poparcie papieża. Watykan 
wydał monitorium, w którym potępił prymasa, nazwał 
go zdrajcą chrześcijaństwa, bratem Judasza, arcydiab- 
łem. Skompromitowany kanclerz szukał pomocy u kró
la, ale ten i w tej sprawie zachował neutralność. Zgnę
biony prymas zmarł 19 maja 1531.

Jarosław podejmował liczne misje dyplomatyczne na 
rzecz Zapolyi, w dużej mierze finansowane przez Jana.

Jednakże w  1534 Zapolya posądził Jarosława o zdradę 
i uwięził w Budzie. Po wielu staraniach Jana, darem
nym liście Zygmunta Starego, wydobył Jarosława 
z więzienia dopiero hetman Tarnowski, wobec którego 
Zapolya miał dług wdzięczności. Wtedy bracia Łascy 
przeszli na stronę Habsburgów. Pracując dla nich, Ja
rosław udał się jeszcze raz do Stambułu, lecz i tam 
został uwięziony. Tym razem wydobył go z opresji 
książę pruski. Był to dramat dumnego rodu, dramat, 
który pociągnął za sobą wiele ofiar i zrujnował ma
terialnie rodzinę.

W 1535 Jan powrócił do Polski i osiadł w Rytwianach. 
Nic w tym okresie jego życia nie zapowiada jeszcze 
przyszłego reformatora. Jan zdawał sobie sprawę, że 
•popadł w niełaskę u króla. Po śmierci prymasa Drze
wieckiego krewni i wpływowi przyjaciele (Tarnowski, 
Odrowąż, Tęczyński, Frycz Modrzewski) sugerowali 
Łaskiemu, alby ubiegał się o to Stanowisko. Jan, po 
pewnym ociąganiu się, zwrócił się do króla, przypomi
nając daną stryjowi obietnicę, lecz nie otrzymał od
powiedzi. Na wakujące' biskupstwo krakowskie miano
wano Jana Latalskiego, faworyta królowej Bony, na 
stolicy kujawskiej zasiadł Łukasz Górka, b. wojewoda 
poznański (1537), a biskupstwo poznańskie przypadło 
Sebastianowi Branickiemu (1539). Tak więc zamykały 
się przed Łaskim drzwi kariery.

W roku 1537 Jan opuścił Polskę i udał się na Zachód. 
We Wrocławiu odwiedził tamtejszego reformatora 
Jana Hessa, a w Lipsku «spotkał się z Melanchtonem, 
którego pisma znał, cenił jego umiar oraz przejrzy
stość sformułowań. W dalekiej podróży zatrzymał się 
Łaski we Frankfurcie nad Menem. Tam zaprzyjaźnił 
się z Albertem Hardenbergiem, sympatykiem Refor
macji, i wraz z nim pojechał do Lowanium, gdzie 
Hardenberg został profesorem teologii.

Tu Łaski zetknął się z kołami tzw. braci wspólnego 
życia — ruchem opartym na zasadach ewangelicznych 
i wywodzącym się od Geerta Groota z X IV  wieku. 
Prąd ten, przywiązujący dużą wagę do życia zgodnego 
z zasadami Ewangelii, wywarł silne wrażenie na Łas
kim i spowodował jego wewnętrzny przełom. O ile 
dotąd ideałem jego był humanizm, odtąd uległ mocy 
Ewangelii. Włączył się w poznaną społeczność i zde
cydował na małżeństwo z córką tkacza. Był pierwszym 
polskim księdzem, który zerwał celibat. Sam zawia
domił o tych wydarzeniach biskupa Łukasza Górkę 
stwierdzając, iż dziękuje Bogu za dar męstwa, dzięki 
któremu może być „wzgardzony, wyśmiany, ścigany, 
odarty ze wszystkiego co miał, a to dla świętego 
imienia Tego, który sam był wzgardzony, do krzyża 
przybity, a teraz niezwyciężony króluje w chwale” .

Jesienią 1541 ciężko zachorował jego ukochany brat, 
Jarosław. Jan wrócił więc do Polski. Zapewne pod 
wpływem umierającego złożył na ręce arcybiskupa 
Gamrata przysięgę oczyszczającą, zaprzeczając jakoby 
porzucić miał Kościół rzymskokatolicki i wyznawać 
naukę Marcina Lutra. O zawarciu małżeństwa nie 
było w formule mowy. Nauki Lutra Łaski istotnie nie 
wyznawał, zaangażował się jedynie w ruchu braci 
wspólnego życia, który od dawna krzewił się w ów
czesnym Kościele. Łaski zajął więc stanowisko analo
giczne jak Melanchton w Konfesji Augsburskiej, 
twierdząc, iż nie porzucił Kościoła.
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Jego powrót do Lowanium stał się niemgżliwy, gdyż 
nastąpiły prześladowania braci wspólnego życia. Har- 
denberg musiał opuścić uniwersytet, a Łaski udał się 
do Fryzji Wschodniej, gdzie rozwinął działalność re- 
formacyjną.

Porównując jej ogólny obraz z działalnością innych 
reformatorów dostrzegamy i tu pewne rysy drama
tyczne. Luter wystąpił ze swoimi tezami w  34 roku 
życia i działał nieprzerwanie w jednym ośrodku przez 
29 lat, Zwingli rozpoczął działalność w 26 roku życia 
i pracował w Zurychu 12 lat, a po śmierci kontynuo
wał to dzieło Bullinger. Kalwin zaczął działalność re
formatorską w Genewie w 27 roku życia i działał 
tam (z niewielką przerwą) przez 28 lat. Łaski zdecy
dował się na przystąpienie do ruchu reformacyjnego 
dopiero w 41 roku życia i pracował we Fryzji (z przer
wą) 7 lat, w Londynie 3 lata, 2 lata przebywał na 
tułaczce, a w Polsce — 3 lata. Rozpoczął późno i wszę
dzie jego pracę przerywano.

W XVI * wieku sprawy Kościoła były w znacznym 
stopniu związane z państwem. Kościół rzymskokatolic
ki traktował władzę państwową jako swoje ramię 
świeckie, a Reformacja stała na stanowisku, iż Władca 
jako najprzedniejszy członek społeczności kościelnej 
powinien dbać o nią i ochraniać. Łaski, teoretycznie, 
stał na stanowisku rozdziału Kościoła od państwa, lecz 
w praktyce było to nieziszczalne. Pochodząc z rodu za
prawionego w dyplomacji, docierał do królów i ksią
żąt, stawiał im wymagania w imię Ewangelii, usiło
wał ich inspirować, a nawet montować sojusze poli
tyczne w obronie Reformacji.

We Fryzji działał (od 1542) w porozumieniu z hr. An
ną i jej przedstawiał sprawy Kościoła. Nie zawsze 
znajdował zrozumienie, zwłaszcza gdy usiłował 
wzmocnić dyscyplinę kościelną, która w jego pojęciu 
obejmowała tak naukę, jak i życie chrześcijańskie. 
Rozgoryczony brakiem zrozumienia gotów był zrezyg
nować ze swego stanowiska. Jego sytuację utrudniał 
fakt. iż regentka, zależna od cesarza, obawiała się żbyt 
daleko posuniętych reform. Pod naciskiem cesarza, 
który w 1548 wprowadził interim augsburskie, Łaski 
zmuszony był w 1549 opuścić Fryzję, tym bardziej 
że w latach 1548—1549 odwiedził Londyn i Królewiec, 
aby zmontować sojusz antycesarski. Akcja nie powiod
ła się, natomiast Łaski znalazł się w niełasce u cesa
rza. Porzucenie pracy, w którą włożył całe serce, było 
dla niego dramatycznym przeżyciem.

Z Fryzji uciekł do Anglii, gdzie miał już przyjaciół. 
Życzliwy mu Edward VI powierzył mu duszpasterstwo 
zboru cudzoziemskiego, a także wystosował list pole
cający do Zygmunta Augusta, Łaski bowiem ciągle 
marzył o powrocie do ojczyzny. Jednakże po krótkim 
panowaniu Edwarda nastały, czasy Marii Krwawej 
i Łaski wraz z całym zborem cudzoziemskim poszedł 
na tułaczkę. Po raz wtóry przeżywał dramat; znów 
musiał 'przerwać pracę. Liczył na przyjęcie w  lute- 
rańskiej Danii, stanął więc przed królem prosząc o 
azyl. Lecz Chrystian III, pod wpływem nadwornego 
kaznodziei Novomagiusa, odmówił wygnańcom przyję

cia, mimo interwencji superintendenta Zelandii, Pal- 
ladiusa. Łaski ciężko przeżył ten zawód. Królowi za
rzucił grzech wobec Kościoła Chrystusowego, jedyne
go, niewidzialnego. Wśród srogich sztormów zimowych 
wygnańcy popłynęli do Fryzji, gdzie zostali przyjęci. 
Łaski niebawem udał się do Frankfurtu nad Menem, 
ale niedawno zawarty pokój augsburski gwarantował 
tam wolność tylko wyznawcom konfesji augsburskiej, 
więc położenie reformatora sympatyzującego z Gene
wą było w Rzeszy niewygodne i niepewne.

Tymczasem wzywali go do Polski przyjaciele — Jan 
Boner, Olbracht Łaski, Mikołaj Radziwiłł Czarny. Do 
powrotu do kraju zachęcali go Kalwin i Bullinger, 
lecz Łaski oczekiwał przede wszystkim na wezwanie 
króla. Zwracał się do Zygmunta Augusta kilkakrotnie, 
w 1549 napisał do niego z Prus Książęcych. Jednak 
wezwania nie otrzymał. Nie można się temu dziwić. 
Takie wezwanie nakładałoby na króla zobowiązania 
i skomplikowało jego stosunki z wzrastającym w  siłę 
Kościołem rzymskokatolickim. Zygmunt August, reli
gijnie indyferentny, powodował się przede wszystkim 
racją stanu. Łaski zaś chciał wrócić do kraju jako re
formator. Ale sprawa była już spóźniona. W latach 
pięćdziesiątych żywiołowy rozwój Reformacji w Euro
pie został zahamowany, zaczynał się okres kontrrefor
macji.

W grudniu 1555 wysłał Łaski królowi swe dzieło o or
ganizacji Kościoła w  Anglii (Forma ac actio), zade
dykowane Zygmuntowi Augustowi, i zakomunikował 
mu, iż nadszedł czas przywrócenia prawdziwej religii. 
Jednocześnie wysłał pisma do senatorów, w których 
przekonywał o konieczności odnowy Kościoła i odpo
wiedzialności za to senatu. Wreszcie w  czerwcu 1556 
nadszedł list od króla. Pismo, utrzymane w tonie 
życzliwym, nie zawierało jednak wezwania do po
wrotu. Prywatnie wszakże król komunikował przez 
Stanisława Myszkowskiego, iż Łaski może powrócić, 
lecz dopiero po sejmie 1556, aby nie wnosić zamiesza
nia do obrad. Król życzył sobie jeszcze, aby Łaski sta
nął na gruncie Konfesji Augsburskiej (może dlatego, 
iż uznano ją w sąsiedniej Rzeszy?). Zapewne w związ
ku z tym życzeniem Łaski postarał się o pismo pole
cające od Melanchtona do króla.

Powrót Łaskiego nastąpił 3 grudnia 1556, gdy w War
szawie sejm obradował nad sprawą unii z Litwą, eg
zekucją praw oraz wojną w Inflantach. Moment był 
więc dla króla niewygodny. Dlatego zawiadomił Łas
kiego, aby się nie ujawniał. Łaski wysłał tedy z Balic 
do króla list, zapewniając o swej lojalności, ale zara
zem przypominając królowi o obowiązkach wobec 
Boga i o odpowiedzialności na sądzie ostatecznym. 
W lutym 1557 król zgodził się przyjąć Łaskiego w  W il
nie. Tam 19 i 24 marca Łaski przedstawił plan refor
my Kościoła i wezwał króla do walki z bałwochwal
stwem. Monarcha odparł, iż nie zamierza przyjmować 
nowego wyznania i pozostanie przy wierze ojców. 
Prywatnie wyjaśnił, że wobec wojny w Inflantach 
nie może pozwalać sobie na ryzykowne decyzje. Zgod
nie z tą tendencją 8 lipca 1557 Zygmunt August wydał 
mandat zakazujący Łaskiemu działalności reforma- 
cyjnej.
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W tej sytuacji pozostało tylko działanie na forum sej
mu. Miał się on odbyć w Piotrkowie w 1558. Łaski 
usiłował przygotować starannie wystąpienia posłów 
ewangelickich i dążył do stworzenia jednolitego fron
tu. Za pośrednictwem Kalwina i Bullingera wpływał 
na przywódców różnych wyznań, a więc na luterani
na Stanisława Ostnoroga, na katolika hetmana Tar
nowskiego. Liczył na braci, czeskich — Rafała Lesz
czyńskiego i  Jana Tomickiego. Szlachtę małopolską 
reprezentowali wtedy: Ossoliński, Lasocki, Stadnicki, 
Siennicki. Żądania protestantów miały zmierzać do 
zwołania soboru narodowego z udziałem reformatorów 
zachodnioeuropejskich. Ciężko chory Łaski oczekiwał 
wyniku obrad sejmowych. Sejm jednak, wskutek 
zręcznej polityki katolików, żadnej uchwały nie pod
jął. Król oświadczył, iż ewentualna obecność na sobo
rze „ludzi z cudzych krajów” godziłaby w godność 
narodową. Sprawa upadła. Był to jeszoze jeden cios 
dla Łaskiego. Wszak po to przybył do Polski, aby 
przeprowadzić Reformację obejmującą całe państwo, 
a sejm tę sprawę pogrzebał.

Łaskiemu nie pozostało nic innego, jak zrezygnować 
z tych szerokich planów i zająć się tylko organizacją 
Kościoła w Małopolsce oraz szukaniem porozumienia 
między istniejącymi w Polsce prądami reformacyjny- 
mi. We Fryzji i Anglii reformator stworzył wzory 
organizacji kościelnej, opartej na zasadach ustroju 
prezbiterialnego. Duży nacisk kładł na stałe kontakty 
między duchownymi i na ich współpracę ze świeckimi. 
Duchowni niewielkiego Kościoła we Fryzji co tydzień 
spotykali się dla omówienia problemów karności koś
cielnej, ujednolicenia nauki i obrzędów, które Łaski 
bardzo uprościł. Na wzór luterski przeprowadzał też 
wizytacje zborów. Duży nacisk położył na szkolnictwo 
i Fryzja stała się jednym z pierwszych krajów 
w Europie, gdzie wprowadzono przymus szkolny. O- 
pracował katechizm stosowany we Fryzji do 1888. 
Rozwinął też pracę charytatywną. Ponadto utrzymy
wał stałe kontakty z Bullingerem, Pelikanem, Kalw i
nem, Butzerem i Melanchtonem. Gdy Łaski rozpoczy
nał działalność, Luter przeżywał swoje ostatnie lata.

Pamiętamy, że w zborze londyńskim pod opieką Łas
kiego znaleźli się ludzie z różnych krajów i z roz
maitych Kościołów. Jako podstawę ich współżycia 
opracował reformator wspólne wyznanie wiary (Con
fessio Londinensis, Compendium doctrinae), którego 
charakterystyczną cechą był brak nauki o sakramen
tach. Jest to zrozumiałe, skoro zbór był wielowyzna- 
niowy, a nauka o sakramentach wzbudzała wtedy 
wiele nieporozumień. Drugim ważnym dziełem z tego 
okresu życia Łaskiego był „Kształt i sposób całkowity 
służby kościelnej w Kościele cudzoziemskim ustano
wionym w Londynie” (Forma ac actio...). Każdy czło
nek zboru musiał stwierdzić podpisem, iż przyjmuje 
konfesję, a następnie poddać się egzaminowi ze zna
jomości 41 pytań zawartych w „Kształcie” . Ustawa 
ta przewidywała trzy urzędy: ministra, prezbitera 
i diakona. Na czele zboru stał Superintendent. Życiem 
kierowała rada czuwająca nad przestrzeganiem nauki 
i życiem członków, co wynikało z dyscypliny, na któ
rą Łaski kładł duży nacisk. W Londynie Łaski rów
nież zorganizował szkolnictwo zborowe. Opracował 
katechizm, który długo był wzorem dla Kościołów 
reformowanych (1551). Jako nową formę pracy wpro
wadził godziny biblijne, podczas których mógł zabie

rać głos każdy członek zboru. W roku 1552 wydał 
traktat o sakramentach, nie można było bowiem trwa
le pomijać milczeniem tej sprawy. Istotę sakramentu 
stanowi, według Łaskiego, mistyczna społeczność 
z Chrystusem w Jego ciele i krwi, natomiast sposób 
rozumienia tej społeczności bywa różny. Ważne jest, 
iż w Komunii Chrystus ofiarowuje siebie samego, 
a nie człowiek ofiaruje Chrystusa. Cechami Kościoła 
są dla Łaskiego: Słowo Boże, sakramenty i dyscyplina. 
Do Polski przybył więc Łaski z dużym doświadcze
niem. Tu dążył przede wszystkim do podniesienia po
ziomu moralnego świeckich i duchownych w myśl 
zachowania karności. Jednakże mechaniczne kopio
wanie wzorów zachodnich było w Polsce niemożliwe, 
gdyż istniały tu inne warunki. We Fryzji i w  Londy
nie zbory były skupione, w  Polsce — rozrzucone na 
rozległym terenie. Inaczej też układała się współpraca 
ze świeckimi przedstawicielami Kościoła. Według Łas
kiego urząd kościelny był ustanowieniem Bożym, choć 
duchownych powoływał zbór. Wszakże w praktyce 
decydowali o tym szlacheccy patronowie, usiłujący 
uzależnić od siebie ministrów (pastorów). Błędne jest 
mniemanie, iż to zasady ustrojowe Kościoła reformo
wanego dawały szerokie prerogatywy szlachcie. Fakt, 
iż w Polsce szerokie kompetencje mieli patronowie 
szlacheccy, wynikał z ustroju społeczno-politycznego. 
Łaski starał się wprowadzić ład, lecz nie zawsze osią
gał cel. Jego dziełem są uchwały tak ważnego synodu 
włodzisławskiego (1558). Ustanowiono dystrykty, na 
czele których stał senior duchowny i dwu seniorów 
świeckich. Konwenty seniorów miały zapewnić spo
istość Kościoła. Doroczne synody generalne podejmo
wały wiążące decyzje w sprawach doktrynalnych, kar
ności kościelnej i ogólnego stanu Kościoła, przy czym 
doktryna mogła być przedmiotem tylko obrad publicz
nych, nigdy dysput prywatnych. I w Polsce wprowa
dził Łaski wizytację zborów, a szkołę uczynił ważnym 
elementem pracy Kościoła. Słynne gimnazjum w Piń
czowie prowadzili Grzegorz Orszak i Jan Statorius. 
Łaski planował nawet utworzenie uniwersytetu ewan
gelickiego, ale nie uregulowane podstawy material
ne, wynikające z samowoli szlachty, powodowały za
równo trudności w pracy kościelnej, jak i w działal
ności szkół. Organizacja Kościoła reformowanego w ie
le zawdzięcza doświadczeniu i autorytetowi Łaskiego. 
Nieprzemijające znaczenie ma, mimo doznanych nie
powodzeń, ekumeniczna działalność Łaskiego. Podej
mował ją we wszystkich placówkach, w których pra
cował. We Fryzji, na przykład, miał do czynienia 
z Dawidem Jorisem, marzycielem przedstawiającym 
siebie jako proroka powołanego przez Boga. Na tym 
samym terenie działał Menno Simons, który kwestio
nował bogoczłowieczeństwo Jezusa, twierdząc, iż Syn 
Boży ma tylko Boską naturę. Miał też Łaski we Fryzji 
do czynienia z anabaptystami, kwestionującymi 
ehrzest dzieci, oraz z luteranami, którzy zajmowali 
odmienne niż on stanowisko w sprawie Komunii św. 
Łaski nigdy nie toczył z nimi walki, lecz podejmował 
dialog, starał się zrozumieć inaczej myślących, ale 
chciał także, aby i jego zrozumiano. Podstawą dialo
gu było dla niego Pismo św. Niestety, żadna z podję
tych dysput nie doprowadziła do porozumienia.
W Londynie z kolei miał Łaski do czynienia także 
z ludźmi różnych poglądów, ale w sytuacji wygnań
ców skupionych w zborze cudzoziemskim, co skła
niało ich do wzajemnej wyrozumiałości, choć i tu
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występowały tarcia na temat Komunii św. i obrzędów. 
W czasie krótkiego pobytu w Danii Łaski daremnie 
usiłował znaleźć zrozumienie u duchownych luterań- 
skich dla swego pojmowania Komunii św. Z kolei we 
Frankfurcie podjął dialog (1556) z zapamiętałym lute
raninem Brenzem, reformatorem Stuttgartu, ale nie 
osiągnął porozumienia.

W Polsce istniały trzy nurty reformacyjne: bracia 
czescy, którzy mieli własną konfesję i dobrą organi
zację kościelną, luteranie, którzy opierali się na Kon
fesji Augsburskiej, lecz nie mieli jeszcze organizacji 
kościelnej, oraz Jednota Małopolska (reformowani), 
która w tym czasie nie posiadała jeszcze własnej kon
fesji i jednolitej organizacji. Ci ostatni w 1555, na 
podstawie konfesji braci czeskich, zawarli z nimi unię, 
ale wkrótce większość Małopolan opowiedziała się za 
kierunkiem genewskim. Nawiązano kontakt z refor
matorami szwajcarskimi i utworzono odrębny Kościół 
reformowany, który swe zręby ustrojowe zawdzięczał 
Łaskiemu.

Łaski dążył do utworzenia w Polsce jednego Kościoła 
Reformacji. Przyświecała mu myśl, aby po skorygo
waniu wykorzystać konfesję braci czeskich. Planowa
ne rozmowy z braćmi w Choczu i Gołuchowie (1557) 
nie doszły do skutku. W uwagach o konfesji braci 
czeskich Łaski zakwestionował ich naukę o uspra
wiedliwieniu (przecenianie uczynków, niedocenianie 
łaski) oraz naukę o Komunii św. (ważność sakramen
tu niezależnie od wiary). Nie odpowiadała mu rów
nież struktura urzędu kościelnego (celibat, praca fi
zyczna duchownych). Propozycji korekty bracia nie 
przyjęli. Także rozmowy w Lipniku na Morawach 
jesienią 1558 nie dały wyników.

W kwietniu 1558 Łaski podjął dialog z luteranami 
w Królewcu. Był skłonny uznać Konfesję Augsburską 
zmienioną (z 1540), przyjmując, iż obecność Chrystusa 
w Komunii nie jest „realna” , lecz „skuteczna” . I te 
rozmowy nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 
Łaski myślał o opracowaniu wspólnej konfesji dla 
wszystkich trzech wyznań, jednak celu nie osiągnął.

Z jednym tylko ruchem Łaski nie szukał porozumie
nia, lecz go zdecydowanie zwalczał — byli to anty
trynitarze. Dramatyczny był przebieg synodu w  Piń
czowie, w listopadzie 1559, na którym wystąpił Stan- 
kar, zwolennik antytrynitaryzmu. Łaski w tym syno
dzie nie brał już udziału z powodu ciężkiej choroby, 
która położyła kres jego życiu 8 stycznia 1560. Anty- 
trynitaryzm, jak się tego obawiał Łaski, spowodował 
rozbicie Kościoła w Małopolsce*.

Niepowodzenia podjętych w najlepszej myśli dialogów 
bardzo bolały Łaskiego. Wychowany w duchu huma
nistycznym, był bardziej praktykiem niż dogmatykiem, 
a wiek XVI był okresem silnych napięć dogmatycz
nych, walk doktrynalnych, usztywnionych frontów 
konfesyjnych. Łaski nie znajdował u swoich współ
czesnych zrozumienia. Jako ekiumenista wyprzedził 
o wiele wieków swoją epokę. Myśli jego i metoda dia
logu dopiero dziś znajdują zrozumienie i zastosowa
nie. Dlatego należy uczcić jego pamięć nie tylko 
wspominając samą postać, lecz wprowadzając w  ży
cie jego pragnienia i metody działania.

* Synod w Krakowie (1563) ostatecznie potępił anty
trynitarzy — red.

DEKALOG
Siódme przykazanie

Wielu lud(zi stawia soibie dzisiaj pytanie o trwałość 
norm moralnych. Pytanie jest usprawiedliwione po
wszechnymi i głębokimi przemianami w obyczajach, 
osłabionym lub wręcz zanikającym poczuciem moral
nym wśród szerokich kręgów społecznych. Niektóre 
zjawiska, sprzeczne z normami moralnymi, zataczają 
tak szerokie koła, że niejeden odczuwa je jako coś 
zupełnie normalnego, ale nie dostrzega, że powszech
ność zjawiska nie równa się jego normalności. Zdarza 
się nawet, że tzw. autorytety naukowe, zajmujące się 
zagadnieniami z dziedziny etyki, wyraźnie zaczynają 
się gubić. Wysuwają, na przykład,, twierdzenia, że 
wobec coraz bardziej rozpowszechniającej się prak
tyki sprzecznej z jakąś normą moralną, norma ta 
upada. Jednocześnie wśród ludzi myślących, odzna
czających się poczuciem odpowiedzialności, powstaje 
uzasadniony niepokój wywołany negatywnymi skut
kami społecznymi, do jakich prowadzi lekceważenie 
zasad moralnych. Odnosi się to w szczególności do 
dziedziny współżycia seksualnego, w której daje się 
zaobserwować chyba największy chaos.

Nie będziesz cudzołożył.
II Mojż. 20:14

Często wydaje się, że zdobycze współczesnej medycy
ny pozwalają na pełną swobodę w dowolnym korzy
staniu z uroków erotyki. Skoro wynaleziono skutecz
ne leki przeciw chorobom wenerycznym i skuteczne 
środki pozwalające uniknąć niechcianej ciąży, to zni
ka bariera strachu dawniej powstrzymująca wielu lu
dzi przed nierozważnym krokiem. W wychowaniu mo
ralnym najsilniejszym i najbardziej przekonującym 
argumentem były straszne skutki chorób wenerycz
nych i ciąża stawiająca niezamężną kobietę pod prę
gierzem opinii publicznej. Obecnie ta bariera przestała 
istnieć. Widżimy dzisiaj jasno, że uzasadnianie norm 
moralnych skutkami czysto praktycznymi jest bardzo 
płytkie, co więcej — z gruntu fałszywe. Kto szermuje 
takimi argumentami, przypomina ową matkę, która 
woła z okna: Kaziu, nie bij Staśka, bo się spocisz! 
Normy moralne, ustanowione przez Prawo Boże, są 
o wiele głębsze, nie ograniczają się do korzyści czy 
szkody, jaką człowiek mógłby ponieść. We wszystkich 
przykazaniach chodzi o to, co Bóg chce ocalić, odno
wić, przetworzyć. Postawimy więc pytanie, co Bóg
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chce ocalić dając siódme przykazanie. Albo inaczej — 
co Bóg .stwierdza wobec nas, gdy mówi: — Jeśli wie
rzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli razem z Nim zmart
wychwstałeś do nowego życia, to nie będziesz cudzo
łożył. Co takiego utraciliśmy więc z tego, co otrzy
maliśmy? Czym Bóg chce mas na nowo obdarzyć 
i co chce zachować?

W dniach stworzenia Adam znalazł u swego boku tę, 
która jes/t ciałem z jego ciała, towarzyszkę we wszy
stkich okolicznościąćh życia. Jedyna rzecz, która w 
całym stworzeniu nie była dobra, samotność człowie
ka („niedobrze człowiekowi samemu”), została napra
wiona przez obecność kobiety. Razem stanowią jedno 
ciało. Wspólnie odkrywają to, czym są w zamiarze 
Boga. Adam jest w pełni mężczyzną dzięki Ewie. 
Ewa — w pełni kobietą tylko dzięki Adamowi. Róż
nica płci pozwala im odkryć zadziwiające podobień
stwo, a 'podobieństwo — odkryć zadziwiającą różnicę. 
Ta różnica między mężczyzną a kobietą, różnica ciała
i psychiki, sprawia, że ich jedność jest tak całko
wita i .nierozerwalna. Adam i Ewa wspólnie składają 
się na istotę, której podporządkowane zostało wszyst
ko, co stworzone. Wspólnie są koroną całego stworze
nia.

,W tej sytuacji nie istniało nic takiego, co mogłoby 
wydawać się dobre i godne pożądania, a co nie byłoby 
zgodne z Wolą Boga i nie zostało przez Niego dane. 
JJwagi Adama i Ewy nie pochłaniało nic, czego by 
od Boga nie otrzymali wspólnie i jedno dzięki dru
giemu. Jedyną miarą ich wspólnego życia i radości 
było Słowo Boga. Stanowili małżeństwo, które nawet 
w przybliżeniu nie przypominało tego, o czym my 
dzisiaj moglibyśmy jedynie marzyć. Niezmierzona 
przepaść powstała dopiero przez upadek' w  grzech
ii ta przepaść dzieli wszystkich małżonków od tej 
pierwszej pary. Mimo że całe stworzenie w ciągu tego 
/siódmego dnia, który miał trwać zawsze, śpiewało 
chwałę Boga, jedna istota odkryła nicość, kłamstwo, 
pożądanie. Ta istota sprawiła, że człowiek zapoznał 
<się z jej odkryciem i uwierzył w jej kłamstwo: „Masz 
pozostać tylko stworzeniem? Czy nie rozumiesz, że 
/mógłbyś się stać kimś o wiele większym? Bóg nie 
/zależy od nikogo. Dlaczego więc ty miałbyś zależeć od 
Niego? O i/leż to piękniej zależeć tylko od siebie!”

iW wyniku tej myśli, którą zaakceptowali, w wyniku 
tego kłamstwa, w które uwierzyli, Adam i Ewa zna- 
jleŻli się w przepaści, stali się przeklęci. Chcieli znieść 
(dzielący ich od Boga dystans, którego On w swym 
/miłosierdziu nie ujawnił przed nimi. Tymczasem z ca- 
jłą bezwzględnością i grozą otworzyła się przed nimi 
wielka przepaść dzieląca stworzenie od Stwórcy. Pod
sunięta im sprytnie myśl oddzieliła ich na zawsze od 
(Boga.

Adam i Ewa, wypędzeni z raju, stracili swego Stwór
cę. Pozostali wprawdzie mężem i . żoną, ale już nie 
Jączy ich doskonała jedność małżeńska. Tak dokonało 
się niezmierne spustoszenie. Wypędzeni z ziemi świę
tej, nie mogą już korzystać z wartości boskich, jakie 
były ich udżiałem w tej ziemi. Nadal są wprawdzie 
razem, ale — oddzieleni od Boga przepaścią przez 
swój zuchwały zamiar — zostali również oddzieleni 
od siebie. Ich doskonała jedność została zniszczona 
(przez pożądanie dorównania Bogu.

To pożądanie sprawiło, że pomyśleli sobie: chcemy 
czegoś więcej aniżeli to, co nam Bóg przeznaczył, 
chcemy czegoś innego, chcemy lepszego Boga. Istnieje 
jakiś związek przyczynowy między Adamowym prag
nieniem lepszego Boga, a pragnieniem innej, lepszej 
Żony. Pożądanie dorównania Bogu, a właściwie stwo
rzenia sobie Boga ,na obraz własnych pragnień i w y
obrażeń, pożądanie religijne, rodzi wszelkie inne po
żądanie, również seksualne. Ziarno cudzołóstwa zo
stało zasiane przez tę myśl: będę szczęśliwszy z inną 
(kobietą, inna kobieta lepiej mnie zrozumie, gdybyż 
to moja żona... Podobnie rozumuje żona: inny męż
czyzna dałby mi więcej radości i przyjemności, przy 
innym dopiero bym rozkwitła! gdylbyż to mój mąż... 
,Każde z małżonków wymyśla sobie partnera swoich 
marzeń, to jest partnera swojej pożądliwości, tak sa
mo jak wymyśla sobie Boga swoich marzeń, Boga 
,swoich własnych pragnień. Tak zaczyna się toczyć 
»błędne koło i nic nie zdoła go zatrzymać. Ten, który 
chciał czegoś innego niż jedyne Słowo jedynego 
i prawdziwego Boga, i innej egzystencji niż przezna
czona mu przez Boga, sam skazał się na wieczne prag
nienie posiadania czegoś innego niż to, co ma, stania 
się kimś innym, niż jest.

Pożądliwość zasiała między Adamem i Ewą ziarno 
cudzołóstwa, ziarno -niewierności. Pożądliwość zakieł
kuje we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, ale 
w sferze, którą się teraz zajmujemy, w sferze sto
sunków między mężczyzną a kobietą, posłuży się po
ciągiem seksualnym w taki sposób, że wywoła nieob
liczalne spustoszenia. Wyraźnie widać to w czasach 
nam współczesnych na przykładzie choćby przemysłu 
pornograficznego, tak rozpowszechnionego, z którego 
ludzie bez skrupułów ciągną ogromne zyski. Trzeba 
jednak -pamiętać, że nie sam pociąg seksualny jest 
rzeczą złą. Wprost przeciwnie, jest on wielkim do
brodziejstwem, jakim nas Bóg obdarzył, pod warun
kiem wszakże utrzymania go w granicach wyznaczo
nych przez Boga — jako siły jednoczącej małżonków. 
Pożądliwość, w jaką popadł człowiek po upadku 
w grzech, zawładnęła tą siłą i prowadzi do spustosze
nia w łonie rodziny i społeczeństwa. Niekoniecznie 
musi się to stać dopiero w chwili, gdy, na przykład, 
mąż spotka kóbietę, z którą — jak sądzi — byłby 
szczęśliwszy niż z własną żoną i gdy dochodzi do 
cudzołóstwa. Dzieje się to również wtedy, gdy tylko 
,brak okazji do spełnienia samego czynu, albo wtedy, 
igdy strach przed potępieniem przez opinię publiczną, 
iprzed kłopotami czy karą piekielną powstrzymuje 
przed przekroczeniem granicy i gdy cudzołóstwo roz
grywa się jedynie na etapie samej wyobraźni, literac
kich albo filmowych fikcji. Również wtedy w oczach 
Boga następuje naruszenie jedności małżeńskiej, a w 
rodzinie powstają rysy grożące jej rozpadem. Nie bez 
powodu mówi Jezus, że choćby ktoś „tylko” spoglądał 
.pożądliwie na kobietę, już popełnił z nią cudzołóstwo 
w swoim sercu. Niebezpiecznie jest lekceważyć te 
słowa, uważając je za pobożną przesadę.

Jako mężczyzna i kobieta stajemy oko w oko z Bożym 
.Prawem, które wyraża Jego wolę. To prawo jawi się 
nam jako surowe i twarde NIE!, jako ciężkie okowy, 
jako nieprzekraczalna granica oddzielająca od krainy 
wymarzonego szczęścia. Nie pozwala nam cno na 
zrealizowanie rojeń o szczęściu z kimś innym, cudow
nym i doskonałym, ńa wejście w posiadanie czegoś
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.więcej niż mamy. Wiąże nas ono ciężkimi „kajdana
mi” . Dlaczegóż by jednak nie spróbować zerwać tych 
kajdan, przekraść się do krainy marzeń przez zieloną 
granicę? Przecież mamy prawo do budowania włas
nego szczęścia zgodnie z pragnieniami! Ostatecznie 
(„coś się nam od życia należy” .
{Pierwsza miłość. Chłopiec i dziewczyna spoglądają na 
sieibie nieśmiało, wzajemnie się idealizują, a gdy już 
się zrozumieją, odnoszą się do siebie z całą delikat
nością. Nie są po prostu zdolni pomyśleć, że miejsce 
ukochanej osoby mógłby zająć ktoś inny. Ślubują so
bie w tajemnicy miłość na wieki, „do grobowej deski” . 
Być razem, móc na siebie patrzeć — to niewymowne 
szczęście. Któż z nas tego nie przeżywał? Kto ośmieli 
,się powiedzieć, że to nieprawda?
W tej pierwszej, jeszcze nieskażonej miłości, odnaj
dujemy ślad wzajemnego stosunku między mężczyzną 
a kobietą, jaki łączył Adama i Ewę przed upadkiem. 
Czy wierność i wyłączność, wymagane przez Boże 
Prawo, są naprawdę tylko upartym sprzeciwianiem 
się człowiekowi? Wprost przeciwnie. Są Bożym- bło
gosławieństwem i źródłem prawdziwej radości oraz 
szczęścia.

To Boże błogosławieństwo w pewnej chwili przemie
nia się w naszych oczach w przekleństwo z powodu 
niepohamowanego pożądania. Jesteśmy niezadowoleni 
z tego, co mamy, chcemy ciągle więcej, inaczej. Ra
dość i szczęście przemieniają się w ciężką pańszczyz
nę, a nawet ka'torgę z powodu tkwiącego' w nas grze
chu. Niewymowne szczęście — być razem — prze
mienia się, o ironio, w ciężkie zobowiązanie! Speł
nienie marzenia o tym, żeby w sposób nierozerwalny 
.być razem,, przemienia się w strach, bo przecież jedno 
mogłoby któregoś dnia mieć drugiego dość! Boże 
Prawo, które nie wyraża niczego innego niż to, czego 
sami pragniemy, co jest zgodne z naszym własnym 
odczuciem (dopóki trwa nieskażona miłość, nie ma 
co do tego żadnej wątpliwości), nagle jawi się nam

jako zobowiązanie, ograniczenie wolności, przeszkoda 
na drodże do szczęścia. Zastosowanie się do przepi
sów Prawa, kiedyś oczywiste, staje się nagle dla na
szej zepsutej natury odrabianieim pańszczyzny.
Po głębszym spokojnym namyśle niewątpliwie stwier
dzimy, że takie prawo ma swoje praktyczne zalety, że 
wynika z jakiejś konieczności, jest społecznie uzasad
nione, zupełnie tak samo jak kartki na cukier. Są to 
ograniczenia, które staramy się znosić jak zło ko
nieczne, nawet jeśli rozumiemy ich przyczynę i celo
wość. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się ich w 
określonych warunkach uniknąć, że z konieczności 
prawo Boże spełnia swego rodzaju rolę żandarma, 
który zmusza do przestrzegania odpowiednich prze
pisów, stawia bariery ograniczające poczucie wolności 
grzesznego człowieka. Ale nie taki jest cel jego istnie
nia. Powinniśmy w nim szukać czegoś zupełnie inne
go. W swoim miłosierdziu Bóg chce mianowicie na 
nowo obdarzyć nas jednością małżeńską, odnowić 
związek rozluźniony przez pożądanie. Czyni to za po
średnictwem objawienia, gdy odsłania przed nami 
,swoją wolę, która nie jest bezwzględnym zarządze
niem satrapy ani wyrazem jakiegoś widzimisię. Jeżeli 
prawdą jest, co o Bogu mówi objawienie — że jest 
,On miłością — to nie może On kierować się wobec 
nas niczym innym, jak tylko naszym dobrem. Prawo 
Boże ma na celu jedynie nasze własne dobro, naszą 
własną radość, pokój i właśnie szczęście.

Jeśli potrafimy zrozumieć i uznać, że wola Boża 
jest dobra* miła i doskonała (Rzym. 12:2), potrafimy 
również za psalmistą zawołać:

„Zawsze strzec będę prawa Twego 
po wieki wieczne 
i chodzić będę na wolności, 
bo szukam rozkazów Twoich.
Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, 
bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu” .

Ps. 119:44.45.93 
Opracował B. Tr.

ROZM OW Y PRZY STUDNI 
To jest mój Syn

Mat. 17:5

Siostra Rachel, Żydówka pochodze
nia greckiego, ochrzczona w Kościele 
reformowanym, należy do protestan
ckiej wspólnoty diakonis francus
kich. Pracuje wśród diaspory izrael
skiej pod Paryżem.

SIOSTRA KINGA — Czy mogłaby Siostra powiedzieć 
coś o modlitwie? O swojej modlitwie?

SIOSTRA RACHEL — Powiedzieć o modlitwie... Mod
litwą raczej się żyje. Ona jest sztuką całego życia. 
Wymaga bezustannego wysiłku, w którym nigdy nie 
można ustawać. A  równocześnie jest ciągle zasilają
cym nas źródłem. Zaczynam powoli rozumieć sens 
słów Chrystusa: „Zawsze módlcie się, a nie ustawaj
cie, abyście nie ulegli pokusie” (Mat. 26:41). Znamy

:e słowa na pamięć, ale trzeba wiele czasu, aby na
prawdę zdać sobie sprawę z pokusy, o której mówią. 
Jesteśmy tak zabiegani, tak roztargnieni, że nie uświa
damiamy sobie, do jakiego stopnia „kuszą” nas rzeczy 
pozornie ważne czy nawet konieczne. A le konfron
tując je z wymaganiem modlitwy możemy z mniejszą 
lub większą wyrazistością dostrzec, że są to tylko pre
teksty, niekiedy przybierające nawet formę modlitwy 
liturgicznej, byle tylko odciągnąć nas od stawania 
twarzą w twarz z Bogiem, co wymaga udziału całej 
naszej osoby. Bo modląc się w kościele, słuchamy 
głosu księdza, idziemy za słowami liturgii, co jest 
oczywiście ważne i potrzebne — pomijając momenty 
-roztargnienia — ale może stać się pretekstem do 
umknięcia od tego, co konieczne i czego nie można 
dokonać raz na zawsze, tj. od stanięcia oko w oko 
z samym tylko Bogiem.

K. — Wspomniała Siostra o życiu modlitwą, co Sio
stra przez to rozumie?

R. — Wiele specjalnego czasu poświęcam modlitwie. 
(Wiele słucham. A  wszystkie czynności zewnętrzne — 
zakupy, gotowanie, zmywanie naczyń, odwiedzanie
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ludzi, ich wizyty u mnie itd. — dokonują się tylko 
dzięki ognisku modlitwy. Kiedy modlę się na ulicy, 
idąc czy spacerując, czynię to nie z obowiązku, ale 
z wewnętrznej potrzeby. Nasuwa mi się takie porów
nanie: muzyk, który kocha swoją sztukę, praktykuje 
ją bezustannie i co dzień posuwa naprzód. Czy je, czy 
budzi się, czy zasypia, zawsze pisze swoją muzykę. 
Nie jest to porównanie w pełni adekwatne, bo mod
litwa jest jak oddychanie. Jest równocześnie oczeki
waniem i nawiedzaniem przez Gościa, który gasi 
pragnienie Jego obecności. Nie ma tu do płacenia 
żadnej innej dziesięciny niż sama modlitwa. Bo ona 
kosztuje. To tak, jak w miłości (bo przecież chodzi 
tu także o miłość), która pragnie wzamian miłości, 
a nie złota. Sądzę, że kiedy Jezus mówi o ciasnej 
bramie, ma na myśli właśnie to. Nie wyobrażam so
bie modlitwy jako rzeczywistości odrębnej, oderwanej 
od życia.
Oczywiście miewam także momenty szczególne. Kiedy 
wistaję, natychmiast zwracam się ku Bogu, a potem, 
przy wszystkim, co napotykam, cokolwiek by to było, 
zwracam Spojrzenie ku Niemu. Nie jakoś ukradkowo, 
ale uważnie, bo coraz bardziej odczuwam potrzebę, 
aby wszystko dokonywało się w Nim. Raz przychodzi 
to łatwo, raz trudno. Doniosłość rzeozy nie na tym 
polega. Niekiedy bywam całkowicie pogrążona w mod
litwie i stoję pod światłem Ducha Świętego jak pod 
wielką lampą, aby poznać, czego On ode mnie ocze
kuje, czego pragnie. A  On chce, abym patrzyła na ży
cie Jezusa, aby dane mi było je zrozumieć i wejść 
w nie niejako od wewnątrz. W życie, które On sam 
przeżył. Tryska z tego potem modlitwa przyczynna. 
Bóg sam daje mi innych ludzi, abym się za nich do 
Niego modliła. Są oni coraz liczniejsi, bo połączeni 
jesteśmy ze sobą jakby linami i każdy nosi w  sobie 
dziesięć innych osób. Mówiłam, że modlitwa to nauka, 
a więc wszystko postępuje w niej naprzód. Jest rzeczą 
normalną, że żyjąc w zgromadzeniu, chodzi się na 
wspólne modlitwy od tej do tej godziny. Ale kiedy 
żyje się samemu, jak ja, wygląda to zupełnie inaczej.

K. — Czy Siostra utrzymuje bliską łączność ze swoją 
wspólnotą?

R. — Wewnętrznie tak, zewnętrznie — nie, bo żyję 
według zupełnie innego stylu niż moje współsiostry.

K. — Ale %ten Siostry styl życia akceptowany jest 
przez wspólnotę?

R. — Jest akceptowany, ale nie wynika z jej życia, 
lecz z tegoi, co Bóg indywidualnie żąda ode mnie.

K. — A zatem ma Siostra możność prowadzenia sa
motnego życia bez konieczności zrywania więzów ze 
zgromadzeniem?

R. — Tak, właśnie tak. Na skutek całej masy Okolicz
ności, których Bóg był autorem. Ja nie szukałam sy
tuacji wyjątkowych. Ale wyjątkiem jest już fakt, że 
jestem Żydówką z pochodzenia i że kocham Izrael 
w sposób szczególny. Było to dla mnie bardzo bolesne 
zwłaszcza wówczas, kiedy znajdowałam wobec niego 
całkowitą obojętność w Kościele i nie rozumiałam, 
z czego ona wynika. Dziś staje się to nieaktualne. 
Niegdyś cały splot okoliczności pozwolił mi zrozumieć, 
że moim osobistym powołaniem jest praca wśród Ży

dów. Znalazłam się w sytuacji zupełnie sobie nie zna
nej. Sama codziennie musiałam sobie przecierać ścież
ki, a dokonywałam tego właśnie przez modlitwę. Coś 
tkwiło we mnie od momentu, kiedy Bóg sam objawił 
mi się i objawił mi swojego Syna. Było to piorunujące 
przeżycie, które wprawiło mnie w stan bezustannego 
poszukiwania i które ciągle jeszcze mnie ściga.

K. — Czy Siostra czekała na takie objawienie?

R. — Nie, nie. A  jeśli czekałam, to podświadomie. 
Moja rodzina była wierząca, ale niepraktykująca. Je
dynie dziadek praktykował, a ponadto cieszył się 
ogromnym autorytetem moralnym wśród współwy
znawców. Był jak ci „starsi” biblijni, którzy stali 
u bram miasta i spełniali funkcje sędziowskie. Umarł 
bardzo młodo. Nie znałam go. Choć więc w rodzinie 
nie praktykowano, to w Salonikach, w Grecji, gdzie 
mieszkaliśmy początkowo, i potem we Francji otaczała 
mnie w domu atmosfera żydowska. Boga znałam 
z bardzo daleka. Ooś nadzwyczajnego wydarzyło się 
jednak w internacie żydowskim, gdzie przebywałam 
jako dziecko. Było nam tam wyjątkowo dobrze. Prze
kazywano nam „soki Izraela” , otaczano szczególną 
serdecznością i wychowywano w sposób wyprzedzają
cy daną epokę. Uczono nas robić dosłownie wszystko 
w miarę naszych możliwości. Miałam może 4 lata, 
kiedy pewnego dnia powiedziano mi: „Rachel, idź do 
sypialni poprawić swoje łóżko” . Nie umiałam jeszcze 
słać łóżka, a musiało być równe, pod kant. Przeraże
nie ogarnęło mnie na myśl, że muszę wrócić sama do 
tego olbrzymiego, jak mi się wydawało, pokoju, do 
którego zazwyczaj wchodziłyśmy wieczorem wszyst
kie razem. Była to wielka sala z wielkimi oknami, 
przez które widać było latarnie i drzewa, co nadawało 
jej szczególny urok. Zebrałam więc całą odwagę i po
szłam na górę. Po raz pierwszy zobaczyłam ten pokój 
w dzień i kiedy tylko weszłam, stanęłam jak wryta: 
byłam sama, a oto doświadczałam uczucia Obecności 
i jakiegoś niewypowiedzianego szczęścia. Teraz dopie
ro, po latach, rozumiem, że modliłam się nie wiedząc 
o tym, że już jako dziecku dane mi było kontemplo
wać i kochać. Od tamtego momentu zawsze już mia
łam wrażenie, że Ktoś zawsze jest obok mnie i gdyby 
coś miało mnie przerazić, On mnie ochroni i ustrzeże. 
Czy wierzyłam w Boga? Tak, ale w sposób nieokreślo
ny i nie sformułowany.

K. — To doświadczenie miało jednak charakter 
religijny?

R. — Tak, już miało. W miarę jak rosłam, oczekiwa
łam na wielką miłość. Wyobrażałam ją sobie jako coś 
tak cudownego, co z góry przekraczało możliwość 
ludzkiej realizacji. Bóg uczynił mnie wyłącznie dla 
siebie, na Niego więc czekałam, nie wiedząc o tym. 
Przypominam sobie, że podczas wojny — był to właś
nie Jom Kippur — znalazłam w domu w szafie 
fragment Starego Testamentu. Odczułam ogromną ra
dość i powiedziałam do matki: „Słowo Boże jest tutaj, 
a ty nic mi o tym nie mówiłaś!” ' Odtąd zaczęłyśmy 
rozmawiać na tematy religijne i maltka opowiedziała 
mi nieprawdopodobną legendę, że kiedy Mojżesz 
wszedł na górę Synaj, aby otrzymać Dziesięć Przyka
zań, Jezus odwrócił od niego naród Izraela. Nie znałam 
wówczas jeszcze historii Jezusa, więc zapytałam tylko: 
„I dlatego ukrzyżowali Go?” . „Tak — odpowiedziała
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matka — i dobrze zrobili” . Poczułam w sobie wielki 
ból i wykrzyknęłam: „Ach nie, mimo wszystko, nie!”

K. — A więc wiedziała Siostra, że Chrystusa 
ukrzyżowano?

R. — Widocznie wiedziałam, dzięki jakiejś osmozie. 
Kiedyś, dużo później,, podczas wojny, musiałam 
przejść pewien bolesny zabieg chirurgiczny bez znie
czulenia. Powiedziałam sobie wówczas: „Chrystus 
cierpiał bardziej” . A  przecież nie znałam Go wcale. 
Pielęgniarka była zdumiona, że już nie drgnęłam od 
tego momentu. Widzę w tym dowody, że Bóg prze
mawiał do mnie już w łonie matki, a ja Go słysza
łam. Mimo to, spotkanie z Chrystusem było dla mnie 
rodzajem duchowej eksplozji.

K. — Co Siostra przez to rozumie?

R. — Odpowiem nie wprost. Byłam zachwycona 
stworzeniem i patrzyłam na nie jak oczarowana. 
Bardziej niż artysta, bo przez piękno dostrzegałam 
obecność Boga. Coraz bardziej zakochana w Bogu, 
byłam szczęśliwa i zaskoczona równocześnie, zadając 
sobie pytanie: „Obok mnie żyje tylu ludzi religij
nych, a nie są tak szczęśliwi jak ja. Dlaczego?” . 
Mieszkaliśmy wówczas w Paryżu. Niemcy szaleli. Na 
każdym kroku my, Żydzi, byliśmy upokarzani, aresz
towani, zastraszani. A  ja, młoda dziewczyna, nieco ro
mantyczna, oczekiwałam na swoją cudowną miłość. 
Rodzice krótko mnie trzymali, byłam więc nieco 
naiwna pod każdym względem. Czytałam książki Ro
gera Martina Ducarda, Romain Rollanda i autorów 
tego rodzaju, a odczuwałam potrzebę czegoś bardziej 
przemawiającego mi do duszy. Znalazłam w bibliotece 
„Czystość serca” Kierkegaarda. Książka ta, na 
szczęście, nie mówiła nic o Chrystusie, mówiła tylko 
o Bogu. Gdyby mówiła o Chrystusie, nie czułabym 
się uprawniona do czytania, tak wszyscy byliśmy 
nastawieni przeciw Niemu. Kierkegaard miał na myśli 
czystość integralną. A  ja, choć byłam dziewczyną
0 obyczajach absolutnie czystych, nagle zdałam sobie 
sprawę z jakiejś swojej nieczystości, której sensu 
nie umiałam pojąć. A  ponieważ kochałam Boga, za
częłam płakać i płacząc pragnęłam oddać Mu się cał
kowicie. Modliłam się wówczas bezustannie. W domu, 
poza domem, gdziekolwiek. Widzę się jeszcze na ulicy, 
niedaleko od miejsca, gdzieśmy mieszkali, gdy pew
nego dnia, w okresie, kiedy chciałam jeszcze wyjść 
za mąż i mieć dzieci, powiedziałam Bogu: „Wszystko 
moje jest Twoje: moje ciało, moja dusza, moje serce 
— wszystko jest Twoje” . Używałam słów, których 
nikt mnie nie uczył. I w tym momencie oddałam Mju 
siebie na własność.
Począwszy od tej chwili chciałam Go lepiej poznać. 
W pobliżu był kościół katolicki, kościół ewangelicki
1 synagoga. Poszłam do ewangelickiego, mówiąc sobie: 
„Będę słuchać tylko tego, co mówią o Bogu, a nie 
tego, co o Chrystusie” . Niecierpliwie oczekiwałaih 
każdej niedzieli, nic nie zdradzając rodzicom. Nie że
bym chciała ukrywać przed nimi cokolwiek, ale żeby 
nie utracić swego wielkiego skarbu. Myśleli, że chodzę 
do kuzynki. A ja przemykałam się do kościoła ukrad
kiem, aby mnie pastor nie zobaczył, aby mnie nikt 
z chrześcijan nie nakrył. Któregoś dnia powiedziałam 
sobie, że takie narodzenie Chrystusa, o jakim mówio
no w kościele, nie jest rzeczą niemożliwą. Nie wie

rzyłam w nie jeszcze, ale wierzyłam, że wszystko jesi 
możliwe dla Boga. Potem zaproszono mnie na popo
łudnie, na spotkanie młodzieży. Najpierw były zaba
wy, podwieczorek, a na końcu część poważna. Młodzi 
zgromadzili się wokół pastora i świadczyli o swojej 
wierze. Byłam uderzona ich szczerością i mówiłam 
sobie: „Przecież oni wszyscy mówią prawdę, a nikt 
z nich nie wymawia Imienia Bożego, mówią tylko 
o Chrystusie. A le nawet jeśli mówią prawdę, to prze
cież Bóg większy jest niż Chrystus. Dlaczego więc nie 
mówią o Bogu?” Wróciłam w stanie ogromnej rozter
ki. Była wojna, w każdej chwili mogło się zdarzyć 
coś strasznego, ale minie to nie obchodziło. Pytanie
0 Boga i o Chrystusa było zasadnicze i najważniejsze. 
Czułam się jakby zawieszona w próżni. Nie mogłam 
już znieść wewnętrznego napięcia i nie mogłam 
zwierzyć się z niego pastorowi ani siostrze z mojego 
obecnego zgromadzenia, która była Wtedy w kościele 
obecna. Strzegłam się pytań o Chrystusa, nie chcąc 
za nic zdradzić mojego Boga.
1 to właśnie doprowadziło mnie do celu. Bo Bóg dzia
ła zgodnie z tym, kim jesteśmy. A wiedział, że nie 
miałam człowieka, db którego mogłabym zwrócić się 
bez obawy, że może się to Jemu nie podobać. Prze
chodziłam przez ulicę Pirenejską. Było ciemino. Świe
ciły gwiazdy. Patrzyłam na nie i modliłam się z pła
czem: „Teraz już nic nie wiem. Nie wiem, co robić. 
Jestem na zakręcie, wiem, że czegoś ode mnie chcesz, 
ale nie wiem czego. Powiedz mi!” Wróciłam do siebie. 
Długo nie mogłam zasnąć. A  rano natychmiast zaczęło 
mnie nękać to samo pytanie. Uprawiałam wówczas 
gimnastykę poranną, usiadłam więc na podłodze i jak 
automat wykonywałam ćwiczenia, wołając do Boga:
Powiedz mi, kto to jest Chrystus? Ja już nie mogę 

dłużej!” I kiedy tak ćwiczyłam na dywanie, nagle za
trzymałam się w pół ruchu, Za mną i wokół minie 
ipojawiła się Obecność. Cały pokój wydawał się nią 
wypełniony. Nawet powietrze jakby zamarło. Trwa
łam tak przez chwilę, nie mogąc się -poruszyć, i cze
kałam, co będzie dalej. I wówczas usłyszałam na 
własne uszy wibrujące słowa: „To jest mój Syn” . Owo 
„mój” było pełne namaszczenia i błogosławieństwa 
i zawierało oczywisty sens: „Masz Go kochać, jak 
Mnie samego” . Jakby łańcuchy ze mnie opadły. Mu
siałam od samego Boga dowiedzieć się, kim jest 
Chrystus, i oto zabrzmiały słowa usuwające wszelką 
wątpliwość.

Od tego momentu zaczęło się prześladowanie. Nic ni
komu nie wspominałam o swoim przeżyciu, ale oto 
matka weszła z drugiego pokoju, chciałoby się po
wiedzieć — włosy stanęły jej d^ba, i oznajmiła mi 
przerażona: „Wiem, co chcesz zrobić. Zmienisz reli- 
gię i opuścisz mnie!” Patrzyłam na nią w osłupieniu, 
bo nie .podjęłam jeszcze żadnej decyzji. Matka proro
kowała wbrew sobie. To było straszne! Nastąpił cały 
straszliwy rok. Groziła, szantażowała mówiąc,, że się 
-zabije. Zarabiałam wówczas szyciem ubrań w domu. 
Któregoś dnia musiałam zanieść coś do farbiarni. 
Było mi bezgranicznie smutno. Myślałam o matce 
i o tym, że nigdy nie zdołam jej przekonać. Czułam 
jej radykalny sprzeciw, a ja, która dotąd palca nie 
(podniosłam wbrew jej woli, musiałam teraz stanąć 
•przed nią ze swoim totalnym „nie” . Wracałam zbolała 
•i o nic już nie pytałam, tylko1 w milczeniu podniosłam 
oczy ku górze. I nagle, jakby światło zstępujące
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z nieba, Chrystus stanął przede mną i powiedział: 
■„Pomogę ci, ponieważ wytrwałaś przy mnie” . Rzeczy
wiście, otrzymałam tak wielką siłę, że ponad wszelką 
wątpliwość przekonałam się, przez Kogo jestem pro
wadzona, niemalże niesiona, mimo wewnętrznego roz
darcia i dominujących doświadczeń. Miałam wrażenie, 
że jestem nicią, którą trzyma wszechmocna ręka. Cała 
■rodzina stanęła przeciw mnie, a ja Stawiłam czoła 
■jej 'straszliwemu trybunałowi.
Teraz moją rodziną jest cały świat. Na krótko przed 
Śmiercią Pawła V I byłam w Bretanii. Wczesnym ran
kiem poszłam na mszę do kościoła katolickiego. 
jW środku pusto, prawie nikogo oprócz mnie. I nagle 
zastałam tam wszystko — i synagogę, i Kościół kato
licki, i reformowany, i prawosławlny. Wszystko, w ca
łej pełni. A  podczais mszy zrozumiałam, że jestem od- 
ipowiedzialna za Kościół. Za cały Kościół. Potem czę
sto miewałam podobne doświadczenia. Teraz nastę
pują one bardzo często po sobie. W ubiegłym roku 
przeżyłam coś jakby nowy punkt styczny z synagogą, 
z Narodem, z którego pochodzę. Bóg dał mi poznać, że 
odnajdę siłę w swoich własnych korzeniach. Zobaczy
łam oblicze Kościoła zamierzone przez Boga, oblicze, 
którego nic już nie będzie mogło ani zawęzić, ani 
zdeformować, ani przysłonić. Oblicze Kościoła niepo
dzielnego. Synagoga, protestantyzm, katolicyzm, pra
wosławie — to wszystko rozsypie się i opadnie w 
proch jak zużyte ubranie. Zostałam jakby przeniesio
na na inną płaszczyznę i .poczułam się związana z „ca
łym Kościołem” , aby służyć Bożym planom. Potem, 
w  okolicznościach bardzo niezwykłych, ale w poczuciu 
wielkiej radości, dowiedziałam się, że Bóg przygoto- 
,wuje mnie do życia bardziej jeszcze pustelniczego

i w miejscu bardziej do tego przystosowanym. Praw
dopodobnie w Izraelu. Mam tam zresztą wielu znajo
mych} którzy na mnie czekają. A le nie zastanawiam 
się nad tym, bo następnego dnia po tej, jeśli tak moż
na powiedzieć, wizycie Bożej, mówiła do mnie Maria 
zapewniając: „Ja ci pokażę, w jaki sposób będziesz 
■mogła to zrobić” . Maria Żydówka, Maria skupiona 
i rozmodlona. Moja starsza Siostra. Nigdy przedtem 
do mnie nie mówiła. Znałam dotąd Marię tylko jako 
■wzór milczenia i oddania się Bogu. A  wtedy po raz 
pierwszy usłyszałam jej głos. Może zresztą nie jej? 
Może to Bóg mówił przez jej obraz? Nie o to chodzi. 
A  więc, choć mam poczucie, że niedługo pojadę do 
Jzraela, nic nie robię w tym kierunku. Po prostu 
czekam i nasłuchuję. Czekam na wyraźne polecenie. 
iWiem, że w tej dziedzinie nie ma przypadków i nie 
ma zawodów. Jedna z moich przyjaciółek zorganizo
wała mi kiedyś pobyt w Asyżu. Niezły był to pomysł. 
Przyswoiłam sobie w pewien sposób św. Franciszka. 
I  choć byłam w Asyżu tylko jeden raz, wiele mi to 
dało.

Tak więc całe moje życie przetykane jest wezwania
mi, a z mojej strony potrzeba tylko gotowości. Goto
wości i pokoju. Bóg jest niezwykle delikatny. Wspo
minałam siostrze o mojej matce. Otóż umarła ona, 
kiedy byłam w Jerozolimie. O nic nie pytałam, nie 
prosiłam, ale Pan pozwolił mi zobaczyć ją i zapewnił 
o swoim miłosierdziu i o jej wiecznym życiu. To 
wszystko dodaje mi odwagi. I to wszystko nazywam 
moją modlitwą życia i życiem modlitwy.

Rozmawiała: Kinga Strzelecka, osu

LISTY • LISTY •
W odpowiedzi na artykuł pt. „Czy 
wydalibyście wyrok śmierci na 
Beethovena” („Jednota” 10/79) do 
redakcji napłynęła liczna kores
pondencja świadcząca o tym, jak 
bardzo potrzebne było tego typu 
opracowanie, jak „trafione” w za
potrzebowanie społeczne. Jako au
torka opracowania serdecznie dzię
kuję Czytelnikom za skierowane 
bezpośrednio do mnie słowa uzna
nia, a nawet wdzięczności za podję
cie tego zagadnienia na łamach 
„Jednoty” . Na większość listów od
powiedziałam osobiście. Nie mog
łam tego uczynić tylko w przypad
ku nieczytelnego podpisu korespon
denta lub niepodania przezeń adre
su. Wszakże na jeden list pragnę 
odpowiedzieć bezpośrednio w tej 
rubryce, ;tym bardziej, że prosi o to 
jego autorka. Oto pełny tekst jej 
wypowiedzi:

LISTY • LISTY
Szanowna Redakcjo,

Z dużym zainteresowaniem prze
czytałam w nr 10 „Jednoty” z br. 
artykuł pt. „Czy wydalibyście wy
rok śmierci na Beethovena”? Temat 
ten omawialiśmy w grupie studen
tów medycyny, a także młodych le
karzy. Niestety fakty poruszone w 
artykule wzbudziły kontrowersje. 
Wielu rozmówców oświadczyło 
wprost, że dane w artykule są nie
ścisłe, szczególnie jeżeli chodzi
0 poszczególne fazy w rozwoju pło
du.

1 tak na stronie 11 w części zaty
tułowanej „Przykład Pierwszy” mó
wi się, że płód krzyczy. Obecni 
stwierdzili, że to przesada. Podobnie 
w „Przykładzie Drugim”. Jestem 
zawiedziona. Bardzo cenię wasze 
pismo i jego tematykę.

• LISTY • LISTY
Proszę uprzejmie o ustosunkowanie 
się do tych wątpliwości na łamach 
„Jednoty” i o zacytowanie źródeł, 
dokumentów czy autorytetów me
dycznych, na których autor artyku
łu opiera swoje wywody.
Sądzę, że nie tylko ja jedna mam 
lakie wątpliwości.

Łączę serdeczne pozdrowienia 
Helena Jasińska

Na wstępie kilka słów wyjaśnienia. 
Nie jestem żadnym autorytetem 
medycznym, nie mam nawet naj
mniejszego przygotowania w tej 
dziedzinie. N ie potrafię więc z tej 
pozycji ocenić „ścisłości” lub „nie
ścisłości” danych medycznych. Ce

lem, dla którego zadałam sobie trud 
zgromadzenia informacji, nie było 
ani szczegółowe analizowanie faz
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rozwoju dziecka, ani spór o to, czy 
24-tygodniowe dziecko krzyczy, czy 
może to przesada, ani zgromadzenie 
„materiału dowodowego” uwierzy
telnionego przez najwyższe autory
tety naukowe. Proszę zwrócić uwa
gę, iż powoływałam się na laurea
tów nagrody Nobla — biologów, 
genetyków, medyków — tylko wte
dy, gdy pragnęłam wykazać, że 
współczesna nauka potwierdza sta
nowisko biblijne i przekonanie lu
dzi wierzących, że od samego po
czątku swego zaistnienia człowiek 
jest człowiekiem, że nie ma ani jed
nego uprzywilejowanego momentu 
w jego rozwoju, który by mu nada
wał godność człowieka. Taka właś
nie była jedna z intencji, dla któ
rych pisałam ten artykuł.

Drugie wyjaśnienie dotyczy źródeł 
informacji. Jak wynika z listu 
Czytelniczki, zbyt słabo zaakcento
wałam (choć zrobiłam to kilkakrot
nie), skąd czerpię dane do wspom
nianego artykułu. Otóż powtarzam 
raz jeszcze: głównym źródłem mo
jej „wiedzy” w tych sprawach jest 
Jean Toulat, autor wstrząsającej 
książki „L ’avortement, crime ou li
beration?” , wydanej po polsku w 
roku 1978 nakładem „Editions du 
Dialogue” i zatytułowanej „Sztucz
ne poronienie. Wyzwolenie czy 
zbrodnia?” . Materiał w niej zgro
madzony stał się podstawą mojego 
opracowania.

A teraz wyjaśnienia szczegółowe, 
o które prosi Czytelniczka z Łodzi. 
Otóż PRZYKŁAD I zaczerpnięty 
został w „Livre blanc de l ’avorte- 
ment” (Biała księga sztucznego po
ronienia), wyd. we Francji przez 
klub działający przy znanym piśmie 
„Nouvel Observateur” . Autorką 
wypowiedzi jest doktor Marie-The- 
rese Prigent z Pont-Avon, gineko
log położnik.

Także znana para seksuologów a- 
merykańskich — dr Wilke i jego 
żona, autorzy książki „Handbook 
on abortion” , zawierającej wstrzą
sający materiał słowno-fotograficz- 
ny, wypowiadają identyczną opinię, 
jak francuska lekarka. Na jednej 
z ilustracji (oglądaliśmy ją w Re
dakcji, ale nie odważyliśmy się o- 
publikować, tak jest przerażająca!) 
chirurg trzyma w powietrzu za jed
ną nóżkę, głową w dół, 24-tygodnio
we dziecko, które właśnie wyjął 
z łona matki. „Jest to — pisze dr 
Wilke (cytuję nie bezpośrednio z 
»Hand'boock...«, ale pośrednio ze

»Sztucznych poronień«, s. 46) meto
da cesarskiego cięcia. Różnica pole
ga na tym, że po cesarskim cięciu 
wykonanym w okresie połogu dziec
ko oddaje się pielęgniarce, która u- 
mieszcza je w inkubatorze i troskli
wie czuwa nad nim. Tu zaś chodzi
0 pozbycie się dziecka. Kiedy więc 
odcięto pępowinę, wrzucono je do 
miednicy i pozwolono mu umrzeć. 
Dziecko tego wzrostu waży już ok. 
kilograma, porusza rączkami i nóż
kami, próbuje oddychać i b a r d z o  
c z ę s t o  j u ż  k r z y c z y ” .

Czy czuje się Pani przekonana, czy 
może nadal zawiedziona?

PRZYKŁAD II. Sądzę, że sprawa 
musiała być głośna w całej Europie 
Zachodniej, skoro autor „Sztucz
nych poronień” przytacza tę infor
mację bez powoływania się na 
źródła szczegółowe (s. 46), a zaraz 
dalej (s. 47) cytuje artykuł „De 
1’ecritoire au crematoire” Lelonga 
w „L ’Aurore”, gdzie znajduje się 
wypowiedź jednej z pielęgniarek 
skierowana do zakonnika, który w 
jakimś piśmie francuskim „pozwo
lił sobie wyrazić się zbyt lekko o 
szacunku dla życia” : „Zachęcam 
księdza do pracy w roli pielęgnia
rza czy posługacza z sali operacyj
nej, po wyjęciu płodu z basenu 
z brudnymi opatrunkami i wrzuce
nia go do pieca krematoryjnego lub 
paleniska centralnego ogrzewania, 
gdyż tam właśnie kończą życie pło
dy wyjęte z łona matek (...) Należę 
do skromnego pocztu tych, którym 
pewnego dnia zaproponowano taki 
gest. Dlaczegóż by to miało księdza 
nie spotkać? Proszę spróbować
1 dopiero wtedy niech się ksiądz 
wypowie...”

Jeżeli wspomniani przez Czytelnicz
kę uczestnicy dyskusji stawiają za
rzut nieścisłości danych, „szczegól
nie jeśli chodzi o poszczególne fazy 
w rozwoju płodu” — mogę je u- 
ściślić tylko w ten sposób, że przy
toczę pełny tekst zawarty w 
„Sztucznych poronieniach” , tekst, 
na który składają się dane zebra
ne na podstawie jedynego w swoim 
rodzaju dokumentu, mianowicie fil
mu (oraz książki-albumu) pt. „Les 
Premiers Jours de la vie”* (Pierw
sze dni życia), autorstwa wspom
nianego w moim artykule Claude’a 
Edelmanna, dziennikarza i filmow
ca, któremu udało się to, czego nie 
zdołali dokonać inni: sfilmował on 
rodzące się życie ludzkie, etap po 
etapie. Część swych zdjęć Edel-

mann robił z okazji sztucznych po
ronień, kiedy można było wydobyć 
całość jaja bez uszkodzeń, z nie
tkniętą błoną; sfilmował nawet pło
dy mające pięć, sześć miesięcy (w 
przypadku usuwania późnej ciąży 
metodą cesarskiego cięcia).

A  oto dosłowny cytat z książki Jea
na Toulat (spacją wyróżniam zda
nia zacytowane w poprzednim ar
tykule):

łonie matki powstaje komórka 
jajowa, mniejsza od ziarnka pyłku 
kwiatowego, żółtozłocista jak on.
Przez jajowód kieruje się do maci
cy. IWznoszą się ku niej miliony 
plemników (wielkość ich — pięć
setne cząstki milimetra...). W  dro
dze większość z nich ginie. Niektóre 
jednak docierają aż do jaja i trze
pocąc otaczają je. Dwa lub trzy 
przenikają przez osłonę, a tylko 
jeden dociera aż do jądra.
Oto są obok siebie dwie komórki, 
nosicielki genów wielu pokoleń; 
spotykają się i łączą ze sobą. Z tego 
połączenia rodzi się osobna komór
ka, nowa istota, nosząca podwój
ne dziedzictwo, ma ona 23 chromo- 
zomy ojca i 23 chromozomy matki.
W  sześć  g o d z i n  po za
p ł o d n i e n i u  w y b u c h a  p r a w 
d z i w a  e k s p l o z j a  życ i a .
Podczas gdy mikroskopijna komór
ka jajowa — jak główeczka od 
szpilki — kieruje się ku macicy, 
w ciągu czterech dni nie przestaje 
ona dzielić się na cząstki. Komórka 
początkowa dzieli się na dwie cząst
ki, które z kolei tworzą cztery, te 
znów dzielą się na osiem, na szes
naście, na trzydzieści dwie... aż do 
60 miliardów komórek, z których 
zbudowane jest dziecko w chwili 
urodzenia.
Oto jajo jest w macicy. Wszczepiło 
się w nią, wtuliło w błonę śluzową. 
Jest ona kołyską macierzystą, 
gdzie będzie rósł embrion. Ośrodek 
organizujący kieruje różnicowaniem 
się komórek, każdej przydzielając 
właściwe zadanie. Jedne — usta
wiając się obok siebie — mają two
rzyć muskuły; inne — nerwy; inne 
— skórę, jeszcze inne — chrząstki.
Piętnaście dni upływa na rozdziela
niu zadań. Około osiemnastego dnia 
embrion zaczyna się zarysowywać.
Pojawia się bruzda, z której po
wstanie system nerwowy. Zjawiają 
się maleńkie sześcienne wyniosłości: 
kręgi, żebra. Nitka zapowiada rdzeń 
kręgowy. Małe wzdęcie: to przyszła 
główka, gdzie już się mieści zaczą
tek mózgu.
Pewnego dnia, po t r z e c h  ty
g odn i a ch ,  niektóre komórki za
czynają „pulsować”. Najpierw od
dzielnie, potem już bez przerwy 
wszystkie razem w tym samym ryt
mie. S e r c e  z a c z y n a  b i ć  —

* Książkę wydało francuskie wy
dawnictwo — Taillandier
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serduszko embriona tak duże jak 
ziarnko zboża — i n ie  p r z e 
s t a n i e  bi ć  aż do śmi e r c i .  
Odtąd bieg życia przyspiesza się. 
Zarysowują się rączki i nóżki — 
małe pędy podobne do pączków. 
Zarysowuje się twarzyczka: dwa 
dołeczki na oczy, dwa rowki w  
kształcie przecinków na uszy, więk
sza dziurka na usta i nos; zaznacza
ją się zwoje mózgowe. Po d w ó c h  
m i e s i ą c a c h  p o s t a ć  m a ł e 
go c z ł o w i e c z k a  j e s t  j uż  
c a ł k o w i c i e  u f o r m o w a n a  
od g ł ó w k i  aż do p a l u s z 
k ó w  u r ą k  i nóg.
Po trzech miesiącach już się nie 
nazywa embrionem, ale płodem. 
Wzrost — prawie 10 centymentrów, 
waga — 45 gramów. Dzieciątko już 
się porusza — bardzo zresztą słabo 
— porusza rączkami i nóżkami, za
ciska piąstki, obraca główkę, otwie
ra buzię, ćwiczy się w ruchach od
dychania.
Czwarty miesiąc: rosną włoski, pra
cują nerki. W ciągu tych czterech 
tygodni jego wzrost dochodzi do 
18 centymetrów a waga do 225 gra
mów. Gdyby dalej rósł w tym sa
mym tempie, mały urodziłby się 
wielkoludem i ważyłby 250 kilogra
mów.
Piąty miesiąc: dzieciątko daje swe
go pierwszego kuksańca — tak się

wyraża po raz pierwszy. Później 
rozzuchwala się, wymachuje rącz
kami i nóżkami zwłaszcza wtedy, 
kiedy mamusia odpoczywa. Bicie 
jego serca jest tak mocne, że można 
je uchwycić stetoskopem. Ono samo 
słyszy już bicie serca matki, tę mu
zykę tak uspokajającą (nowo na
rodzony przestaje płakać, gdy usły
szy nagrane bicie serca). Dochodzą 
do niego już hałasy zewnętrzne, ale 
przytłumione, i zaczyna odróżniać 
blask od zupełnego mroku.
Szósty miesiąc: rozwój muskułów. 
Siódmy miesiąc: rozwój nerwów. 
Ósmy miesiąc: wszystkie organa są 
już wykończone. Mózg ma swoje 
14 miliardów szarych komórek, a 
uszy 18 000 minimikronów. Oko jest 
gotowe do przyjmowania obrazów, 
wysyłanych do mózgu za pomocą 
linki złożonej z miliona nitek. W  
płucach półtora miliona elastycz
nych baloników jest gotowych do 
nadęcia się na wolnym powietrzu, 
a małe serduszko uderza sto tysię
cy razy dziennie.
Dziewiąty miesiąc: Przed swoim 
pojawieniem się na świecie dziecko 
„robi się na bóstwo”. Tłuszcz napi
na skórę, zacierają się przedwczes
ne zmarszczki, kontury zaokrąglają 
się. Skóra z czerwonej staje się 
jasnoróżowa, następnie biała z ró
żowym odcieniem. Jeszcze musi tyl

ko nabrać trochę wagi, żeby godnie 
przebyć próbę ważenia, i będzie ono 
już gotowe do wielkiej przygody. 
Tymczasem ssie swój wielki palec. 
Wreszcie, około 270 dnia swojej 
przygody, dziecko schodzi główką 
naprzód do wyjścia. Niczym mały 
astronauta przygotowuje się do 
wyjścia „w atmosferę”. Kurczy się, 
zaokrągla plecy, krzyżuje rączki na 
klatce piersiowej, udka podkurcza 
pod brzuszek, krzyżuje nóżki w u- 
dach. Potem, jeszcze przywiązany 
pępowiną do macierzystej kabiny, 
opuszcza swoje „klimatyzowane” 
pomieszczenie i pojawia się na na
szej planecie.
Na zakończenie pragnę jeszcze za
pewnić Czytelniczkę z Łodzi i gpo- 
no Jej znajomych, że żadnej infor
macji nie przekręciłam, nie zacyto
wałam tendencyjnie ani nie w y 
olbrzymiłam. Przeciwnie — niektó
re akcenty łagodziłam, a pewne 
sprawy tonowałam, gdyż podanie 
„nagiej prawdy” tak, jak ją przed
stawia książka, i tak drastycznych 
faktów, jakie w niej znalazłam — 
przekraczało moją odporność psy
chiczną, a sądzę że i licznych Czy- 
celników.

Barbara Stahlowa

E K U M E N I C Z N YP R Z E G L Ą D
Z Z A G R A N I C Y

0 Sekretarz generalny ŚRK, dr 
Filip Potter, w orędziu bożonaro
dzeniowym 'przyrównał tyranię do 
narodowego mordu. Skrytykował 
też ostro następstwa wynikające 
z „doktryny bezpieczeństwa narodo
wego”, która służy ukrywaniu mili- 
tarystycznych represji, tortur oraz 
manipulowaniu środkami masowego 
przekazu.

:# Dr. Stanley J. Samartha, dyrek
tor Referatu ŚRK ds. Dialogu z 
Przedstawicielami Religii N ie
chrześcijańskich, stwierdził podczas 
konsultacji w  Richmond (USA), że 
podczas spotkań z niechrześcijana
mi należy prowadzić „przyjazny 
dialog bez prób misyjnych” . Ta wy
powiedź spotkała się z krytyką nie
których uczestników.

0  W Mediolanie odbyło się wielo- 
wyznaniowe spotkanie poświęcone 
społecznym i teologicznym kwe
stiom życia rodzinnego z punktu 
widzenia ekumenicznego. Uczestni
czyli w nim anglikanie, prawo

sławni, luteranie, reformowani i 
katolicy z 11 krajów. Spotkanie zor
ganizowane zostało przez odpowied
ni wydział Światowej Rady Kościo
łów oraz Katolickie Międzynarodo
we Centrum Studiów Rodzinnych.

0  Papież Jan Paweł II przebywał 
od 20 do 30 listopada 1979 w Turcji. 
Na zakończenie wizyty papież i pra
wosławny patriarcha Konstantyno
pola Dymitr I złożyli wspólne o- 
świadczenie, w  którym m.in. czyta
my: „Wyrażamy zdecydowaną wolę 
czynienia wszystkiego co możliwe, 
by przyśpieszyć dzień, w którym 
zostanie przywrócona pełna wspól
nota między Kościołem katolickim 
a Kościołem prawosławnym i kie
dy wreszcie będziemy mogli konce
lebrować świętą Eucharystię (...) 
Osiągnięte postępy na etapie przy
gotowawczym pozwalają nam ogło
sić rozpoczęcie dialogu teologicz
nego i podać liczbę członków Mie
szanej Komisji Katolicko-Prawo- 
sławnej, która będzie prowadzić ten 
dialog. Celem dialogu teologicznego 
jest nie tylko dążenie do 'przywró
cenia pełnej wspólnoty między

bratnimi Kościołami: katolickim 
i prawosławnym, ale także przy
czynienie się do wielorakich dialo
gów rozwijających się w  świecie 
chrześcijańskim w poszukiwania 
jedności” .

Tak więc spotkanie Jana Pawła II 
z Dymitrem I otwiera nowy etap 
we wzajemnych stosunkach obu 
wyznań — etap oficjalnego dialogu.

0  Filip Potter w telegramie wysto
sowanym do Dymitra I dał wyraz 
nadziei, że spotkanie papieża i ho
norowego zwierzchnika prawosła
wia oznaczać będzie „nowy etap na 
drodze do upragnionej jedności 
chrześcijańskiej” .

0 W Watykanie opublikowano 
18 grudnia 1979 deklarację Kongre
gacji ds. Doktryny Wiary potępiają
cą światowej sławy katolickiego 
teologa szwajcarskiego, od wielu lat 
profesora Wydziału Teologii Kato
lickiej Uniwersytetu w Tybindze 
(RFN), Hansa Kunga, za „podsta
wowe sprzeczności między niektó
rymi stwierdzeniami zawartymi w 
jego książkach a doktryną katolic
ką”. Błędy te dotyczą preede wszy
stkim, jak stwierdza oświadczenie, 
dogmatu o nieomylności papieskiej,
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kultu maryjnego i pojmowania 
Trójcy Świętej. Opublikowana w 
Watykanie deklaracja przypomina, 
że prof. H. Kling już w 1975 był 
monitowany przez Kongregację ds. 
Doktryny Wiary i wzywany do 
zmiany stanowiska. Nie uczynił te
go, a także odmówił stawienia się 
w Watykanie w celu ‘przeprowadze
nia z ekspertami teologicznymi, 
wyznaczonymi przez wspomnianą 
kongregację, „dyskusji wyjaśniają
cej” , przewidzianej przez odpowied
nią procedurę kościelną. Dokument 
watykański stwierdza, że „Kung w 
swoich pismach zaszkodził integral
ności prawdy zawartej w wierze 
katolickiej i dlatego nie może ’już 
być uważany za teologa katolickie
go i wypełniać zadań nauczyciel
skich” . Deklaracja Kongregacji ds. 
Doktryny Wiary została zaakcepto
wana przez papieża Jana Pawła II, 
ma więc charakter ostateczny i nie
odwołalny.

9 W Ely k. Londynu odbyło się 
pierwsze spotkanie zwierzchników 
25 Kościołów anglikańskich z całe
go świata. Było ono poświęcone 
problemom ekumenicznym, zwłasz
cza rozmowom dwustronnym z 
przedstawicielami innych tradycji 
chrześcijańskich. Zapowiedziano, że 
wkrótce rozpocznie się oficjalny 
dialog między Wspólnotą Kościołów 
Anglikańskich a Światowym Alian
sem Kościołów Reformowanych. 
Anglikańscy'partnerzy dialogu mają 
wywodzić się z terenów, na któ
rych zarówno anglikanie jak i re
formowani są dobrze reprezento
wani. Innym tematem podjętym 
przez zwierzchników anglikańskich 
była ordynacja kobiet.

9 Dr Michael Ramsey, od 1961 do 
1974 arcybiskup Canterbury i pry
mas Wspólnoty Kościołów Angli
kańskich, ukończył 75 lat. Ramsey, 
który w 1966 odwiedził papieża, a 
do 1968 był jednym z prezydentów 
Światowej Rady Kościołów, w spo
sób istotny przyczynił się do eku
menicznego otwarcia Wspólnoty 
Kościołów Anglikańskich.

9 Trzy Kościoły w Brazylii: kato
licki, luterański i anglikański pod
jęły uchwałę o wzajemnym uznaniu 
chrztu. Dotychczas Kościół katolicki 
w tym kraju domagał się od kon- 
wertytów lub w przypadku ślubu 
niekatolika z katolikiem powtórze
nia chrztu.

9 Kościół katolicki i Ewangelicki 
Kościół Unijny w Australii przyjęły 
deklarację na temat wspólnego ro
zumienia chrztu. Na świecie istnieje 
już ok. 30 podobnych porozumień. 
Ilustrują one wzrastającą zgodność 
w sprawie chrztu, wynikającą z od
powiedniego dokumentu Komisji 
„Wiara i Ustrój” ŚRK, w  opraco
waniu którego brali pełny udział 
także teologowie katoliccy.

9 Czarny biskup Desmond Tutu, 
sekretarz generalny Rady Kościo
łów w Afryce Południowej, zaapelo
wał do ajatollaha Chomeiniego, aby 
ten „w imię jedynego Boga, w któ
rego wszyscy wierzymy, użył swego 
wpływu do uwolnienia zakładników 
amerykańskich przetrzymywanych 
w ambasadzie w Teheranie” .

9  W miejscowości Go siar (RFN) 
odbyło się pierwsze spotkanie teolo
gów Rumuńskiego Kościoła Prawo
sławnego i Kościoła Ewangelickie
go. z RFN. Podjęto temat: „Pismo 
święte, tradycja a wyznanie wiary” . 
Kościół Ewangelicki w RFN prowa
dzi już od wielu lat rozmowy z Ro
syjskim Kościołem Prawosławnym 
i Patriarchatem Konstantynopola.

9 Dr Daniel Martensen ze świato
wej Federacji Luterańskiej po nie
dawnym spotkaniu z Janem Paw
łem II stwierdził, że papież spełnia 
wiodącą funkcję w ekumenicznych 
stosunkach swego Kościoła z inny
mi chrześcijanami, a ekumeniczne 
zaangażowanie jest „rzeczywistym 
priorytetem jego pontyfikatu” .

9 Kościół Luterański w Finlandii 
po trzyletniej przerwie znów podjął 
kwestię dopuszczenia kobiet do u- 
rzędu duchownego. Konferencja bi
skupów uchwaliła zwołanie semi
narium, podczas którego problem 
ten zostanie naświetlony ze wszyst
kich stron. Już w 1976 Synod wy
powiadał się za ordynacją kobiet, 
ale wniosek nie otrzymał wymaga
nej dwóch trzecich głosów.

9 Działający w Zairze, Republice 
Kongo i Angoli 4-milionowy „Koś
ciół Jezusa Chrystusa na Ziemi 
przez proroka Szymona Kimbangu” 
wzbudza życzliwe zainteresowanie 
Kościoła koptyjskiego. Patriarcha 
koptyjski Aleksandrii, Szenuda III, 
bawiąc niedawno w Zairze dał do 
zrozumienia, że czyni starania o 
zbliżenie. Wspomniany wyżej Koś
ciół uzyskał przed paru laty człon
kostwo w ŚRK.

9 Biskup Mikołaj z Makariopolu, 
proboszcz parafii św. Aleksandra 
Newskiego w Sofii, został mianowa
ny zastępcą patriarchy Bułgarskie
go Kościoła Prawosławnego.

9 Jeśli parlament holenderski za
aprobuje plany NATO w sprawie 
modernizacji broni atomowych, 
wówczas Kościoły zareagują zwięk
szonym oporem. Oświadczenie takie 
złożył przewodniczący Holender
skiej Rady Kościołów, prof. Hendri- 
kus Berghof. W skład Rady wcho
dzą różne Kościoły ewangelickie, 
Kościół katolicki i starokatolicki.

9 Dzięki ewangelickiej akcji 
„Chleb dla świata” w NRD zgro
madzono 500 tys. marek na pomoc 
dla ludności Kambodży. Zakupione 
za te pieniądze lekarstwa, witami
ny i żywność przekazano za po
średnictwem Niemieckiego Czerwo
nego Krzyża. Pomoc będzie konty
nuowana.

9 Rada Kościołów na Bliskim 
Wschodzie zaapelowała do innych 
Kościołów, aby działały na rzecz 
uznania Organizacji Wyzwolenia 
Palestyny (PLO) za oficjalną repre
zentację wszystkich Palestyńczy
ków.

9  Rada Kościołów w Namibii wy
raziła obawę, że jeśli kraj ten nie 
otrzyma wkrótce pełnej niezależ
ności politycznej, wówczas wśród 
czarnej ludności mogą wybuchnąć 
poważne rozruchy.

9 Kościół luterański W Szwecji 
wezwał swoje parafie do oszczędza
nia energii. Świątynie i inne obiek
ty kościelne mogą być ogrzewane 
tylko wtedy, gdy są faktycznie uży
wane. W ten sposób Kościół odpo
wiada na zarządzenia rządu ma
jące na celu ograniczenie zużycia 
energii.

9 Największy kościół (X I w.) w 
stolicy Irlandii, Dublinie, pełniący 
dotąd funkcję katedry anglikań
skiej, stanie się prawdopodobnie 
własnością katolików, gdyż 90 'ty
sięcy anglikanów, żyjących w tym 
kraju, nie jest dłużej w stanie po
krywać wysokich kosztów utrzy
mania budowli.

Z K R A J U

9 'Pod hasłem: „Zachowajcie sa
mych siebie w  miłości Bożej” ob
radowało w Warszawie Walne
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Zgromadzenie Polskiej Rady Eku
menicznej (29 X I 79). Uczestniczyli 
w nim członkowie Prezydium i Za
rządu PRE, delegaci Kościołów 
członkowskich i przedstawiciele 
oddziałów terenowych PRE. Jako 
goście przybyli minister Kazimierz 
Kąkol i dyrektor Tadeusz Dusik 
(UdSW).

Obrady poprzedzone zostały litur
giczną modlitwą duchownych pra
wosławnych. Po ukonstytuowaniu 
się Zgromadzenia przemówił mini
ster K. Kąkol, który z punktu w i
dzenia władz państwowych ocenił 
inicjatywy i działalność PRE w 
służbie pokoju i sprawiedliwości.

Referat zatytułowany „Ekumenizm 
w dobie sekularyzacji” wygłosił ks. 
Zdzisław Tranda, biskup Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. Sku
pił on się na zagadnieniach z dzie
dziny moralności chrześcijańskiej, 
indywidualnej i społecznej, oraz 
ukazał w zarysie możliwości walki 
z objawami demoralizacji.

Sprawozdanie Zarządu z trzyletniej 
działalności złożył prezes — ks. 
prof. dr Witold Benedyktowicz. Po 
sprawozdaniu finansowym i spra
wozdaniu Komisji Rewizyjnej u- 
dzielono Zarządowi absolutorium. 
Wybrano także nowy Zarząd w na
stępującym składzie: prezes — ks. 
W. Benedyktowicz (met.), wicepre
zesi: metropolita Bazyli (prawosł.) 
i >bp Janusz Narżyński (augsb.), se
kretarz — ks. Zdzisław Pawlik 
(bapt.), skarbnik — bp Tadeusz Ma
jewski (poi.-kat.). Wybrano też no
wą Komisję Rewizyjną. Walne 
Zgromadzenie uchwaliło specjalne 
posłanie do Przewodniczącego Rady 
Państwa PRL — Henryka ‘ Jabłoń
skiego i wysłało depesze okolicz
nościowe do dr. Filipa Pottera, se
kretarza generalnego Światowej 
Rady Kościołów, dr. Glena Garfiel- 
da Williamsa, sekretarza general
nego Konferencji Kościołów Euro
pejskich ks. bp. Karoly’ego Totha, 
prezydenta Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej i do ks. bp. Jana 
Niewieczerzała, honorowego prezesa

Polskiej Rady Ekumenicznej (który 
z powodu choroby nie mógł uczest
niczyć w Walnym Zgromadzeniu).

#  W  siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej w  Warszawie odbyło się 
3 grudnia 1979 posiedzenie Komisji 
Mieszanej PRE i Komisji Episko
patu do spraw Ekumenizmu. Stro
nie katolickiej, złożonej z 6 osób, 
przewodniczył ks. abp Henryk Gul- 
binowicz, metropolita wrocławski, 
5-oso'bowej grupie przedstawicieli 
Kościołów zrzeszonych w PRE — 
ks. prezes Michał Stankiewicz. !Na 
porządku obrad znalazły się nastę
pujące sprawy: próba oceny wizyty 
Jana Pawła II  w Polsce, informa
cja o V III Zgromadzeniu Ogólnym 
Konferencji Kościołów Europej
skich, relacja z posiedzenia waty
kańskiego Sekretariatu do spraw 
Jedności Chrześcijan, informacja o 
Walnym Zgromadzeniu Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, ocena wizyty de
legacji PRE i Komisji Episkopatu 
do spraw Ekumenizmu w Miinchen- 
gladbach (RFN), relacja z działalno
ści Podkomisji do spraw Dialogu, 
stan przygotowań do Powszechnego 
Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Omawiając ostatni 
punkt wyrażono zgodną opinię, że 
nie wolno dopuścić do zaprzepasz
czenia dotychczasowych osiągnięć w 
tej dziedzinie. Ze strony PRE wypo

wiedziano życzenie, aby (podobnie 
jak w roku ubiegłym) w organizo
wanym przez nią nabożeństwie 
głównym wziął udział biskup Ko
ścioła katolickiego. Obie s'trony w i
dzą 'potrzebę uaktywnienia duchow
nych i świeckich na szczeblu lokal
nym w  zakresie organizowania 
wspólnych modlitw o jedność. Na 
zakończenie obrad ustalono, że na
stępne posiedzenie Komisji Miesza
nej odbędzie się 23 kwietnia 1980 r. 
w Warszawskiej Kurii Metropolital
nej. Komisja Mieszana istnieje od 
1974 r. i zbiera się dwa razy w 
roku.

9  Uchwałą Synodu Biskupów Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego, obradującego 20 li
stopada 1979 r. pod“ przewodnic
twem abp. Bazylego, metropolity 
^Warszawy i całej Polski, ustano
wieni zostali dwaj nowi biskupi: 
ordynariusz diecezji łódzko-poznań- 
skiej z tytułem biskupa łódzkiego 
i poznańskiego — ks. doc. dr hab. 
Sawa — Michał Hrycuniak, dotych
czasowy namiestnik prawosławnego 
klasztoru św. Onufrego w Jabłecz- 
nej, oraz biskup pomocniczy lubel
ski archidiecezji warszawsko-biel- 
skiej — ks. ihumen Szymon Ro
mańczuk, pełniący od 1970 funkcję 
dyrektora kancelarii metropolital
nej w Warszawie.
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