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C O  W Y  NA T O ?
Czy palenie tytoniu jest grzechem? Wielu ludzi stawia sobie i innym takie 
pytanie. Już w samym postawieniu takiego pytania można podejrzewać 
ukrytą odpowiedź: oczywiście, palenie tytoniu jest grzechem. Niejeden 
wzruszy ramionami i pomyśli sobie, że w takim razie grzech jest zjawis
kiem bardzo rozpowszechnionym. Nie byłoby źle, gdyby ktoś doszedł do 
takiego właśnie wniosku, bo rzeczywiście grzech jest zjawiskiem powszech
nym i nikt nie jest od niego wolny.

Wszelako wydaje nam się, że pytanie zostało sformułowane niewłaściwie, 
albowiem zbytnio szafujemy tym słowem, pozbawiając je ostrości wymo
wy. Jeśli ktoś popełni cokolwiek złego, jeśli dziecko jest po prostu nie
grzeczne, zaraz rzucamy słowo „grzech". Pozostańmy więc lepiej przy wy
raźnych, jednoznacznych określeniach, które ściślej przystają do zjawiska: 
lekkomyślność, przynoszenie szkody, krzywdzenie. Zwolennikom kwalifiko. 
kania palenia tytoniu jako grzech niech wystarczy, że każde z przytoczo
nych określeń mieści się w granicach tego pojęcia. Powszechność jakiegoś 
zjawiska, jak już na tym miejscu pisaliśmy, wcale nie zmienia jego wymo
wy moralnej. Powszechność palenia tytoniu nie oznacza, że sprawa jest 
słuszna albo przynajmniej obojętna. Jako wspólnota ludzi wierzących 
musimy z tym zjawiskiem walczyć, jak z każdym złem, które się wokół 
nas panoszy, pamiętając jednak, że walczymy ze złem, a nie z ludźmi.

Palenie tytoniu przynosi szkodę przede wszystkim samemu palącemu. 
Powtórzmy tu za „2yciem Warszawy" (nr 172 z 24.07.80) rzeczy bezsporne, 
wielu ludziom znane, a jednak nie uznane: „Zgubne skutki palenia są tak 
poważne, że zajęli się nimi już epidemiolodzy. Ogromna większość przy
padków raka płuc — 90 proc. — spowodowana została paleniem... Palenic 
tytoniu jest też między innymi przyczyną takich nowotworów, jak np. 
przełyku, krtani, pęcherza, nerek i trzustki Zdaniem ekspertów, gdyby 
udało się wykorzenić nałóg palenia, to najprawdopodobniej można byłoby 
o czwartą część zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych chorobami raka. 
Palenie tytoniu jest też jedną z kilku przyczyn chorób układu krążenia. 
Jednakże należy do przyczyn najważniejszych, a rówocześnie n a j ł a t 
w i e j  u s u w a l n y c h .  Brytyjscy epidemiolodzy uważają, że na 150 tys. 
osób (...) blisko 40 tys. zmarło dlatego, iż były nałogowymi palaczami Nałóg 
palenia odgrywa istotną rolę w chorobach objawiających się nadciśnie
niem (...), połączenie nałogu palenia ze stosowaniem pigułek antykoncepcyj
nych znacznie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia u kobiet".

Palenie tytoniu wyrządza krzywdę innym ludziom. Cytujemy dalej „Zycie 
Warszawy":

„Nie ulega już dziś wątpliwości, że kobieta paląca zatruwa zarodek, jaki 
nosi w swym łonie (...). U kobiet nałogowo palących tytoń liczba poronień 
jest większa o 28 proc. Inne badania wykazały, że tytoń powoduje przy
śpieszenie rytmu serca zarodków, a równocześnie spowolnienie ruchów 
oddechowych i zakłócenia w układzie krążenia macicy. Dzieci zrodzone 
z matek palących tytoń ważą przeciętnie o 200 gramów mniej niż dzieci 
kobiet unikających palenia. Wydaje się, że dzieci te odzyskują normalną 
wagę i wzrost dopiero około siódmego roku życia. Ponadto wśród dzieci 
palaczy, które z konieczności muszą przebywać w zadymionej atmosferze, 
przypadki bronchitu i zapalenia płuc są dwa razy liczniejsze w pierwszych 
latach życia w porównaniu z innymi dziećmi". Jest rzeczą zadziwiającą, 
jak wiele matek systematycznie, drobnymi dawkami podaje swemu włas
nemu dziecku — truciznę.

Czy jako Kościół możemy milczeć? Czy możemy nie zabierać w tej sprawie 
głosu, nie docierać do ludzi, nie uświadamiać im skutków ich lekkomyśl
ności, nie podejmować konkretnych akcji w celu ograniczenia epidemii 
palenia tytoniu? Niech w kancelariach kościelnych zawisną tabliczki z na
pisem: „dziękujemy za niepalenie", niech na wszelkich zebraniach organów 
kościelnych zostanie wprowadzony obyczaj niepalenia.

G O  W N U M E R Z E ?
Nasz kolejny numer otwiera- 

ramy jak zwykle rubryką Co 
wy na to?, tym razem omawia
jąc w niej problem palenia ty
toniu.

Na s. 3 publikujemy kazanie 
nieżyjącego już znanego szwaj
carskiego teologa, Karola Bart- 
ha, który rozważa zagadnienie 
nieposłuszeństwa wszystkich lu
dzi i okazanego im, mimo to, 
wielkiego Bożego miłosierdzia.

Na s. 4 zamieszczamy modli
twę pt. Czy mamy prawo?

W związku z obchodzoną w 
świecie chrześcijańskim 1500 ro
cznicą urodzin twórcy benedy
ktyńskiej reguły monastycznej 
— drukujemy na s. 6 artykuł 
o św. Besedykcie, ojcu mona- 
stycyzmu zachodniego, zaś na 
s. 7 — wywiad redakcji z prze
orem klasztoru benedyktynów 
w Tyńcu: O mnichach i życiu 
w klasztorze.

O dziejach kościoła ewange
licko-augsburskiego w Często
chowie pisze Zbigniew Jakubo
wski na s. 12.

Omówienie ostatniego już, 
dziesiątego przykazania w serii 
Dekalog zamieszczamy na s. 13, 
a kolejny dialog z cyklu Ro
zmowy przy studni, tym razem 
z diakonisami żyjącymi we fran
cuskiej „Communaute de Ver- 
sailles” na s. 16.

O spotkaniu nauczycieli szkól 
niedzielnych informujemy na 
s. 18.

W rubryce Wśród książek 
(s. 20) Karol Karski omawia ro
zprawę o. St. C. Napiórkowskie
go nt. Księgi zgody.

Listami (s. 21) i Przeglądem 
ekumenicznym (s. 23) zamyka
my numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
„Zycie zakonne, w swojej istocie 
skierowane ku Bogu, jest przypom
nieniem dla człowieka o tym, że ist
nieją wartości wyższe” — z wywia
du na s. 7.
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KAROL BARTH

W s z y s c y  !
Zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłuszeństwo, aby się nad 
wszystkimi zmiłować.

Drodzy bracia i siostry!

Z pewnością od razu zwróciliście uiwagę, że sło
wa te nie są łatwe do zrozumienia. Przyznaję 
szczeirze, że i ja sam, mimo wielokrotnego czy
tania w ciągu długiego raczej życia listu Pawła 
do Rzymian, nie zdołałem w pełni odkryć zna
czenia tych słów, podobnie zresztą jak i całego 
sensu Biblii. To jednak pewne, że w zdaniu 
tym kryje się, jak w twardej muszli, wspaniała 
i drogocenna perła. Bóg chce, abym mógł wam, 
przynajmniej w pewnej mierze, objaśnić sens 
tych słów: „Zamknął ich Bóg wszystkich w 
nieposłuszeństwo, aby się nad wszystkimi zmi
łować“.
Aby się nad wszystkimi zmiłować! Zacznijmy 
od drugiej części tego wersetu. Jest bowiem 
w tym zdaniu coś, co przypomina górę, której 
nie można zdobyć — ani w myślach, ani w ka
zaniu. W rzeczywistości można jedynie z niej 
zejść. Sam apostoł Paweł nie mógłby zacząć od 
słów: „zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłu
szeństwo“, gdyby nie rozumiał i nie uwzględnił 
drugiego członu: „aby się nad wszystkimi zmi
łować“. Nie pozostaje nam nic innego, jak rów
nież zacząć od tego drugiego członu. 
Musielibyśmy zapomnieć o Bożym Narodzeniu,
0 Wielkim Piątku i Wielkiejnocy, nie uwzględ
niać postaci Jezusa Chrystusa — gdybyśmy 
chcieli, aby było inaczej. Ktokolwiek zdaje so
bie z tego sprawę, ten wie, że nie można Go 
pomijać w życiu, wszelka bowiem nasza myśl
1 nasze istnienie zaczynają się przez Niego 
i z Nim; to znaczy, że Bóg zmiłował się nad 
wszystkimi, że chce zmiłować się nad wszystki
mi, i że chęć i działanie Boże są określone i kie
rowane litością. O tym wszystkim On sam nas 
pouczył w Jezusie Chrystusie — nie tylko sło
wami, ale najbardziej godnym uwagi czynem. 
Dał nam bowiem samego siebie — stając się 
człowiekiem, naszym bratem, w osobie swego 
drogiego Syna. Taki jest czyn, a w czynie tym 
zawarte jest słowo łaski. Możemy i musimy 
zdawać sobie z tego sprawę i od tego zaczynać 
wszelką refleksję. Bóg zmiłował się nad nami, 
a to znaczy po prostu, że mimo wszystko po- 
wiedział nam „tak“, że chce być po naszej stro
nie, chce być naszym Bogiem. Mówię: mimo 
wszystko, ponieważ nie zasłużyliśmy na to, po
nieważ w gruncie rzeczy (nie zapominajmy 
o tym!) Bóg mógł nam wszystkim powiedzieć: 
„nie“. A jednak nie powiedział „nie“, lecz po
wiedział „tak“. Nie jest przeciwko nam, lecz jest 
z nami. Taka jest Boża łaska.
W przeciwieństwie do współczucia ze strony 
najmilszego nawet człowieka, łaska Boża jest

Rzym. 11:32

mocą wyzwalającą i zbawiającą, jest źródłem 
światła, pokoju i radości. Jest tak wielka, że nie 
musimy bać się jej ograniczenia. Jest bez
względną afirmacją, która nie może nagle zmie
nić się w negację. Będąc łaską Bożą, a nie ludz
ką litością, posiada tę niepowtarzalną cechę — 
wskazuje na to nasz tekst — że odnosi się do 
wszystkich. W liście apostoła Pawła do Rzy
mian ma to oznaczać, że dotyczy ona Żydów 
i pogan, czyli zarówno tych, co są blisko Boga, 
jak i tych, co znajdują się od Niego z dala, za
równo tak zwanych ludzi pobożnych, jak i tak 
zwanych niewierzących, ludzi rzekomo dobrych 
i rzekomo złych. Bóg lituje się nad wszystkimi, 
chociaż nad każdym w inny sposób. Znacie mo
że te słowa piosenki ludowej: „Bóg nie opusz
cza niegodziwców“. Na pewno ich również nie 
opuszcza. O takiej Bożej łasce mówią przypo
wieści o zagubionej owcy, o zagubionej drach
mie i o marnotrawnym synu.
Zatrzymajmy się teraz na chwilę. Ponieważ 
wedle Słowa Bożego, objawionego w Jezusie 
Chrystusie, Bóg lituje się nad wszystkimi, każ
dy z nas może i powinien powtarzać za Nim: 
jestem jednym z tych „wszystkich“ ; a więc Bóg 
udzielił mi swojej łaski i pragnie jej udzielać. 
Byłoby wielkim grzechem, gdyby ktoś z nas 
mówił sobie: mnie to nie dotyczy; Bóg jest nie- 
litościwy, nie okazał mi swojej litości. Albo 
też: nie potrzebuję Jego litości, nie zależy mi 
na niej. Byłoby to wielkim grzechem, którego 
nie chcemy popełniać w tej chwili. Bóg lituje 
się nad wszystkimi, a więc nade mną i nad 
tobą. Dlatego mogę i powinienem jeszcze dżi- 
siaj, tu i teraz, żyć tym „tak“, które powiedział 
do wszystkich ludzi, a więc i do mnie! 
Uważajmy jednak! Ponieważ wedle Słowa Bo
żego, objawionego w Jezusie Chrystusie, Bóg 
zmiłował się nad wszystkimi, przeto możemy 
i musimy powtarzać sobie w sercu: do tych 
„wszystkich“, nad którymi Bóg się zmiłował, 
należy także i ten mężczyzna i ta kobieta, któ
rych widzę w dali, ten sąsiad mieszkający obok 
mnie, ta osoba, która może wyrządziła mi 
krzywdę albo jest mi niemiła, człowiek, którego 
uważam za wroga i który jest mi dlatego nie
przyjazny. Bóg zmiłował się nad wszystkimi, 
a więc także nad nimi. Jego „tak“ dotyczy rów
nież ich. Popełnilibyśmy wielki grzech, gdybyś
my chcieli kogokolwiek wyłączyć z Bożego 
„tak“, z Jego miłosierdzia. Jest to nie do przy
jęcia. Możemy i musimy w myślach, słowach 
i czynach żyć z każdym tak, jak z kimś, bomu 
Bóg udzielił swej łaski. Nie mówimy: „Panie, 
zmiłuj się nade mną“, ale: „Panie, zmiłuj się 
nad nami, nad nami wszystkimi“. Taka była od
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samego początku modlitwa Kościoła chrześci
jańskiego i tylko w ten sposób naprawdę może
my się modlić.
Tyle oto, w skrócie, możemy powiedzieć o mi
łosierdziu Bożym. Jest to jak gdyby punkt 
szczytowy, który będzie zarazem punktem wyj
ścia naszego rozważania.
Musimy teraz powrócić do pierwszych słów Pa
wiowego tekstu: „Aby się nad wszystkimi zmi
łować, zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłu
szeństwo“.
Zamknął! Nie będę zatrzymywał się dłużej nad 
podstawowym znaczeniem tego słowa w tym 
pomieszczeniu, gdzie jest tyle zamkniętych 
drzwi*. Istnieją i inne sposoby zamknięcia isto
ty ludzkiej, znacznie gorsze aniżeli te, którym 
wy tutaj podlegacie. Człowiek może być więź
niem cierpienia, którym został dotknięty i któ
re nie mija. Może być również więźniem smut
ku, irytacji i nienawiści, może nawet uspra
wiedliwionej, wobec ludzi, którzy go niesłusznie 
oceniają lub wyrządzili mu krzywdę. Może być 
więźniem zgubnych skłonności, które pozostały 
mu z czasów młodości. Może być zamknięty w 
chorobie, tak jak ci ludzie z pobliskich szpitali.

Przeważająca większość dzisiejszej ludzkości 
stała się więźniem wzajemnej nieufności, gorz
kiej nienawiści między Wschodem a Zachodem, 
między tak zwanym wolnym światem, a tak 
zwanym światem socjalistycznym. My wszyscy 
możemy czuć się zamknięci w głębokim niepo
koju w obliczu perspektywy trzeciej wojny 
światowej i broni, którą ludzie mają zamiar się 
zniszczyć. I wreszcie, jesteśmy po prostu zamk
nięci w granicach krótkiego życia, między na
rodzinami a śmiercią.
Jakkolwiek by było, istnieje tyle drzwi, za któ
rymi jesteśmy zamknięci, ale pewnego dnia 
mogą się one otworzyć; już teraz mają szczeli
nę, przez którą można wyjrzeć na zewnątrz. 
Nie istnieje nic takiego, aż po twardą rzeczy
wistość śmierci, czego człowiek nie mógłby 
przeniknąć, przynajmniej myślą. Istnieją takie 
drzwi, za którymi siedzimy wszyscy solidnie 
i bezapelacyjnie zamknięci, bez możliwości 
wyjrzenia; oddaje to myśl: „Zamknął ich Bóg 
wszystkich w nieposłuszeństwo“. Co oznaczają 
te słowa?

* Kazanie wygłoszone do więźniów. Przyp. red.

Czy mamy prawo ?

Ojcze w niebie,
Właściwie nie chcemy teraz wcale 
modlić się do Ciebie, 
gdyż tak łatwo w modlitwie 
stajemy się nieszczerzy.
Tak często w modlitwie prosimy Cię  
w intencji biednych, uciskanych 
i nieuleczalnie chorych, 
jak byśmy się bali, 
ie  Ty mógłbyś o nich zapomnieć.
A przecież w rzeczywistości jest tak, 
że to Ty nam przypominasz
0 udrękach, nieszczęściu
1 głodzie innych.
Boże, spraw, byśmy Twoim rękom
nie pozostawiali tego,
co nam powierzyłeś jako zadanie.
Czy mamy prawo 
zwracać się do Ciebie z prośbę, 
jeśli nie uczyniliśmy wszystkiego, 
co leży w naszej mocy?
Spraw, byśmy nie zachowywali się dłużej 
tak, jakbyśmy nie mieli 
o co Cię naprawdę prosić. Amen.

Peter Karner
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Bóg w swojej nieomylnej wiedzy, o której mó
wi nam w swym prawdziwym Słowie, wie, kim 
i czym w rzeczywistości jesteśmy, a mianowi
cie: istotami nieposłusznymi. Jesteśmy niepo
słuszni nie tylko wobec rodziców, nauczycieli, 
zwierzchników — podobnie jak bywaliśmy czę
sto nieposłuszni w dzieciństwie — ale też wo
bec zwyczajów, praw ludzkich czy też wobec 
własnego sumienia. Oczywiście, bywaliśmy 
i jesteśmy nieposłuszni. Nie wszyscy jednak w 
tym samym stopniu i aż do końca. Ale Bóg wie 
i mówi nam, że wszyscy jesteśmy Jemu same
mu nieposłuszni! Taki jest sens słowa „zarnk- 
nąć“. Jeśli mówimy: nie ma Boga — nie musi 
to oznaczać, że jesteśmy ateistami; ci zaś, któ
rzy przeczą Jego istnieniu, nie są może nawet 
tacy źli. Być nieposłusznym Bogu — czy wie
rzymy w Niego, czy też nie — to znaczy trak
tować Go jak dobrego ojczulka i niezależnie od 
Niego iść własną drogą w swym sumieniu i w 
swoim życiu. Być nieposłusznym Bogu, to mó
wić sobie: nie ma Boga, i potwierdzać to czy
nami. I nieustannie tak postępujemy. Oto czym 
jest to nieposłuszeństwo — buntem, powsta
niem, rewolucją, która każe nam podejmować 
się rzeczy niemożliwej, czegoś, co przypomina 
wspinaczkę po północnej ścianie Eigeru. Otóż 
każdy człowiek, który podejmie się rzeczy nie
możliwej, siebie czyni niemożliwym i dąży do 
własnej zguby. Bóg doskonale wie, że działamy 
w taki właśnie sposób, że dążymy do zdobycia 
ściany Eigeru, że tam jesteśmy, i otwarcie nam
0 tym mówi. Oto drzwi bez najmniejszej szcze
liny, drzwi które daremnie szarpiemy. Oto 
ludzie nieposłuszniT^którymi bezsprzecznie jes
teśmy. Taką samą prawdą jest to, że Bóg jest 
Bogiem, jak to, że my jesteśmy samymi sobą. 
Należy podkreślić jeszcze fakt, że Bóg zamknął 
wszystkich ludzi w nieposłuszeństwie. Wszyst
kich! Czy więc i mnie, który kieruję do was te 
słowa niedzielnego kazania? Tak, mnie również. 
Nawet tych dobrych czy najlepszych spośród 
was? Tak, ich również. Nawet najzacniejszych 
ludzi na świecie? Tak, ich również. Bóg to wie
1 mówi: wszystkich, każdego człowieka inaczej, 
ale każdego.
Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Ponie
waż dotyczy to nas wszystkich, niechaj nikt 
nie usiłuje się wymigać i niech nie mówi, że 
dotyczy to bardziej innych niż jego samego. 
Niechaj nikt nie uważa siebie za wyjątek, za 
pół czy ćwierć wyjątku. Bracia i siostry, naj
ważniejsze jest, abyśmy nie robili uników. Nie 
tylko dlatego, że jest to niemożliwe, ale dlate
go, że byłoby to bardzo przykre. Nasz pokój 
i nasza radość, cała perspektywa naszego ziem
skiego i wiecznego zbawienia zależą od tego, 
czy nie będziemy negowali stwierdzenia, że Bóg 
nas wszystkich, ciebie i mnie, zamknął w nie
posłuszeństwie, i czy nie będziemy się bunto
wali przeciwko tym słowom, ale uznamy je za 
prawdziwe.
Bóg nie postępuje tak dlatego, aby nas poniżyć, 
skompromitować. Powtarzam: Bóg nie jest 
przeciwko nam, lecz jest z nami. Tak, jak to

słusznie powiedział wielki sługa Boży: ,,Zbawi
ciel nie jest tyranem“. Bóg, zamykając nas w 
nieposłuszeństwie, wyciąga zarazem ku nam 
ramiona, ofiarowując wieczną miłość. Czyni tak 
dlatego, że chce nam wszystkim objawić swą 
łaskę. Zamykając nas wszystkich w nieposłu
szeństwie, zbiera nas jak pasterz swe stado, za
chowuje wśród nas porządek, trzyma krótko, 
nie pozwala się rozproszyć, stawia tam, gdzie 
objawia się Jego miłosierdzie, czyni z nas swo
ją wspólnotę i wprowadza do wspólnoty z Jezu
sem Chrystusem. Bóg bowiem pozwalając, aby 
Jego własny Syn, Jego umiłowany i posłuszny 
Syn, zajął nasze miejsce, jakby był istotą nie
posłuszną i aby umarł za nas — sprawił, że 
Jezus Chrystus stał się naszym Zbawicielem. 
Tak o tym mówi Paweł w innym fragmencie, 
również niełatwym do zrozumienia: „kazał Mu 
przyjąć na siebie nasze grzechy“. I Jezus oka
zał posłuszeństwo godząc się z tym i nie bun
tując. W rezultacie, ażeby do Niego należeć, 
aby uczestniczyć w wiecznej łasce objawionej 
w Jezusie, aby móc nią się cieszyć, żyć dzięki 
niej i dzięki wyzwoleniu, trzeba jedynie uznać, 
że Bóg nas zamknął w nieposłuszeństwie.
Na zakończenie kilka pytań i zarazem odpowie
dzi. Chciałbyś nabrać odwagi? Tak, możesz 
i powinieneś chcieć tego. Prawdziwą odwagą 
jest pokora ludzi, którzy zamknięci w swym 
nieposłuszeństwie mają udział w boskim miło
sierdziu i są przekonani o jego istnieniu. Tacy 
ludzie stają się odważni. Bóg pragnie przyznać 
ci rację, nawet jeśli się mylisz w stosunku do 
ludzi i we własnym sumieniu. Spostrzeżesz 
jednak, że Bóg przyznaje ci rację w chwili, gdy 
bez sprzeciwu i szczerze uznasz swój błąd wo
bec Niego.
Pragniesz wznieść się w górę, naprawdę zdobyć 
szczyt? Owszem, możesz i powinieneś to uczy
nić. Muszę ci jednak zadać inne pytanie: czy 
naprawdę kiedykolwiek znalazłeś się na dnie? 
Nie tylko w wielkim niebezpieczeństwie, albo 
w rozpaczy, ale na samym dnie, gdy człowiek 
musi przed sobą wyznać, że ani on sam, ani 
nikt inny nie jest w stanie przyjść mu z pomo
cą, i kiedy poza Bożym zmiłowaniem nie ma 
już innego ratunku? W takiej chwili przychodzi 
do ciebie Boże miłosierdzie, znajduje cię i zo
staje ci dane, abyś mógł stwierdzić i doświad
czyć, że Boża łaska wynosi cię na najwyższy 
szczyt.
I wreszcie dążysz do radości. Oczywiście, wszy
scy jej pragniemy i powinniśmy do niej dążyć. 
Ale prawdziwa i trwała radość jest najpierw 
cicha, niewidoczna, ukryta. Zaczyna się wtedy, 
gdy chcesz być wyłącznie jednym z tych wszy
stkich, których „Bóg zamknął w nieposłuszeń
stwo, aby się nad wszystkimi zmiłować”. Poja
wia się więc ona w chwili, gdy wyrażasz zgodę, 
bez sprzeciwu i oporu, na Boże miłosierdzie 
i na zamknięcie nas przez Niego. Amen.
__________  Tłum. I. N.

Karl Barth: Aux captifs la liberte. Predications. Gene
ve 1954—59.
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Swięły Benedykt
ojciec monastycyzmu zachodniego

Około roku 480, a więc 1500 lat 
temu, w Nursji, niedaleko Rzy
mu, urodził się człowiek, który 
stał się ojcem monastycyzmu 
zachodniego. Był to święty Be
nedykt. Nie on jednak jest 
twórcą życia zakonnego, kwitło 
ono bowiem już o wiele wcześ
niej, najpierw w Egipcie, na
stępnie w Syrii i Palestynie, w 
Azji Mniejszej, Afryce Północ
nej, we Włoszech i Galii. Bene
dykt wszakże nadał monasty- 
cyzmowi zachodniemu wyraź
nie określoną, ale zarazem dość 
podatną na zmiany formę, aby 
ostać się mogła wpływom cza
su. W istocie, duch benedyk
tyński jeszcze dzisiaj wyciska 
swe piętno na życiu większości 
zakonów na Zachodzie.

TRZYLETNIE ŻYCIE 
PUSTELNIKA

Kim był święty Benedykt? Ob
raz jego życia naszkicował pa
pież Grzegorz Wielki (zmarły w 
604), któremu zawdzięczamy 
m.in. śpiew gregoriański. Bene
dykt był najpierw studentem w 
Wiecznym Mieście (które w 
końcu V wieku zachowało jesz
cze wiele śladów wspaniałości 
antycznej), ale doznawszy licz
nych zawodów opuścił* Rzym 
i usunął się w ustronie doliny 
Aniene za Tivoli, aby .poświęcić 
życie poszukiwaniu Boga. Trze
ba poznać okolice Subiaco, 
gdzie Benedykt przeżył trzy la
ta mieszkając w grocie, aby 
zrozumieć, do jakiego stopnia 
to odsunięcie się od świata o- 
znaczało całkowite zerwanie 
nie tylko z dotychczasowym 
życiem miejskim i jego wygo
dami, ale również z wszelkimi 
więzami ludzkimi. Znamienny 
jest fakt, że św. Benedykt nie 
wytrwał w swoim postanowie
niu prowadzenia pustelniczego 
życia. Jak wielu eremitów 
przed i po nim, zdał sobie 
sprawę, że chrześcijaninowi

trudno jest żyć w całkowitej 
izolacji, ponieważ w poszuki
waniu Boga, nie będąc wolnym 
od pokus, potrzebuje pomocy 
braci, aby nie zboczyć z wytk
niętej drogi. Po kilkakrotnych 
próbach życia we wspólnocie 
Benedykt założył klasztor Mon
te Cassino, położony w połowie 
drogi między Rzymem a Nea
polem (niestety, sławne opac
two zostało zburzone podczas 
walk o Monte Cassino w 1944), 
i ustanowił dla wspólnoty za
konnej regułę noszącą jego 
imię.

REGUŁA ŚW. BENEDYKTA

Święty Benedykt uznaje, że ży
cie zakonnika jest szkołą 
chrześcijanina oddającego się 
w służbę Bogu. Ścisła dyscypli
na reguluje życie mnicha we 
dnie i w nocy, a najważniejszą 
jej zasadą jest posłuszeństwo. 
N ie przypadkowo przypisuj e 
się benedyktynom dewizę ora 
et labora, módl się i pracuj. 
Można by nawet powiedzieć, że 
modlitwa jest u nich pracą, a 
praca modlitwą. Zakonnik to 
niejako ochotnik odbywający 
służbę w armii Chrystusa. 
Reguła benedyktyńska zaczyna 
się od następujących słów: 
„Słuchaj, synu, nauk mistrza 
i nakłoń ku nim ucho swego 
serca. Napomnienia łaskawego 
ojca przyjmuj chętnie i wypeł
niaj skutecznie, abyś przez peł
ne trudu posłuszeństwo powró
cił do Tego, od którego odszed
łeś przez gnuśne nieposłuszeń
stwo. Do ciebie kieruję moje 
słowa, kimkolwiek jesteś ty, co 
wyrzekasz się własnej woli, a 
chcąc służyć Chrystusowi Pa
nu, prawdziwemu królowi, 
przywdziewasz potężną i świet
ną zbroję posłuszeństwa“.
Medal, zwany medalem święte
go Benedykta, ale nie pocho
dzący z jego czasów, w bardzo 
obrazowy sposób przedstawia 
to zobowiązanie. Na pionowym 
ramieniu krzyża czytamy:

C.S.S.M.L., czyli: Crux Sacra 
Sit Mihi Lux, niechaj krzyż 
święty będzie mym światłem; 
a na poziomym ramieniu: 
N.D.S.M.D. — Non Draco Sit 
Mihi Dux, niech smok nie bę
dzie mym panem; wokół zaś: 
V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B., to 
jest: Vade Retro Satanas, Num- 
quam Suade Mihi Vana; Sunt 
Mala Quae Libas, Ipse Venena 
Bibas — uciekaj, szatanie, nie 
radź mi nigdy tego, co jest wy
łącznie próżnością; zły to na
pój, który wydzielasz, pij sam 
swą truciznę.
Wpływ zakonu św. Benedykta 
na kulturę zachodnią był og
romny ; benedyktyni stali się, 
dosłownie, nauczycielami lu
dów Europy, przekazując im 
starożytną spuściznę filozoficz
ną, literacką i artystyczną, u- 
cząc czytać i rozumieć Biblię, 
rozwijać rzemiosło i sztukę, 
farmację, a nawet niektóre for
my rolnictwa, na przykład u- 
prawę winorośli.
Zakonnicy reguły św. Benedyk
ta w krótkim czasie wielokrot
nie zwiększyli swe szeregi i za
łożyli zakony w całej Europie, 
jak również poza nią; ich kon
gregacje są jeszcze dzisiaj bar
dzo liczne i żywotne.
Do Polski przybyli już za cza
sów Mieszka I. Ich opactwo, 
znajdujące się w Tyńcu pod 
Krakowem, ufundowane przez 
Kazimierza Odnowiciela (XI 
w.), odegrało dużą rolę w życiu 
religijnym i w organizacji Ko
ścioła na ziemiach polskich. Be
nedyktyni posiadają dwa doimy 
zakonne (Tyniec i Lubin) i jed
ną placówkę (Krzeczów).

★

Protestanci zachowywali zaw
sze wielką rezerwę wobec „al
ternatywy“ zakonnej. Ale czy 
nie należałoby uznać, że istnie
ją różne sposoby wyrażania 
wiary chrześcijańskiej? Za
miast żywić nieufność w sto
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sunku do swego brata, czyż nie 
lepiej dziękować raczej Bogu za 
budzenie różnych powołań w 
łonie Jego ludu? Czyż one 
wszystkie nie stanowią bogac
twa Ciała Chrystusowego? Nie 
można być wszystkim na raz; 
a więc tym lepiej, jeśli inni 
chrześcijanie żyją w taki spo
sób, w jaki my sami nie może
my żyć. W rezultacie wszyscy 
szczęśliwie się uzupełniamy. 
Czyż zakonnicy swoją nieustan
ną modlitwą nie przysparzają

nam korzyści? Świeccy chrześ
cijanie są tak zaangażowani w 
codzienną walkę życiową, że 
często nie mają czasu na mod
litwę. Czyż więc to nie wspa
niałe, że są tacy, co modlą się 
za nas, jak Mojżesz modlił się 
na wzgórzu w czasie walki 
Izraelitów z Amalekitami (II 
Mojż. 17:8)?
Trzeba zresztą dodać, że współ
cześni zakonnicy i zakonnice 
angażują się, tak jak my, w 
walkę o bardziej sprawiedliwy

i ludzki świat. Zastanówmy się, 
czy to raczej my nie powin
niśmy w większym stopniu in
spirować swoje działanie wzo
rem zakonnym; bo czy nie 
przeżywamy chwil, kiedy od
czuwamy wielką potrzebę ciszy 
i skupienia, a także zachęty ze 
strony wspólnoty sióstr i braci, 
którzy wraz z nami pragną rea
lizować bardziej pogłębione ży
cie chrześcijańskie?

Oprać. I. N.

O  mnichach i życiu 
w klasztorze
ROZM OW A Z O. K RZYSZTO FEM  M ICH AŁO W SK IM , 
PRZEOREM  K L A SZ TO R U  B EN E D Y K T Y N Ó W  W TY ŃC U .

REDAKCJA — Chciałbym na wstępie naszej rozmowy 
nawiązać do obchodzonego świccie chrześcijańskim 
jubileuszu, urodzonego tysiąc pięćset lat temu, św. 
Benedykta, który był postacią bardzo wybitną w łonie 
zachodniego chrześcijaństwa. Jego działalność, a zwła
szcza stworzenie nowego stylu życia religijnego odbiło 
się bardzo mocno na przyszłości chrześcijaństwa. To 
jest przecież trzy czwarte istnienia chrześcijaństwa. 
Czy byłby Ojciec łaskaw powiedzieć parę słów na 
temat jubileuszu i znaczenia osoby św. Benedykta dla 
życia zakonnego? /

O. KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI — Gdy zaczęto my
śleć i mówić w świecie monastycznym, to znaczy 
wśród benedyktynów, cystersów, trapistów, którzy 
wywodzą się z reguły św. Benedykta, o jubileuszu, 
podkreślono bardzo mocno, że nie powinien on być 
tylko gloryfikacją przeszłości i przypomnieniem tego, 
co benedyktyni zdziałali w Europie dla kultury, cy
wilizacji europejskiej, ale ma przede wszystkim pod
kreślić znaczenie reguły benedyktyńskiej dla dzisiej
szych chrześcijan.
Św. Benedykt nie myślał wcale o założeniu jakiegoś 
zakonu, tylko wynikło to z przeżycia osobistego. Jako 
młody student pojechał do Rzymu na — jak byśmy 
to dzisiaj powiedzieli — studia wyższe. Dostrzegł 
w tej metropolii blaski i nędzę świata, który zbliżał 
się już ku swemu końcowi. Ponieważ był człowiekiem 
bardzo prostym i uczciwym, zniechęciło go i przerazi
ło to, co zobaczył. Porzucił więc studia i wycofał się 
na miejsce ustronne, ażeby żyć sam z Bogiem. Był 
przekonany, że odrodzenie człowieka może się zreali
zować tylko przez jego osobiste odrodzenie w Bogu. 
Zwracając się swoją wolą, rozumem i sercem ku Bo
gu, człowiek się odradza i wtedy może mieć wpływ 
na innych.

RED. — Zasada ewangeliczna. Przecież Jezus powie
dział w rozmowie z Nikodemem — musicie się naro
dzić na nowo.

O. K. M. — Oczywiście. Św. Benedykt mówi wyraźnie, 
na przykład we wstępie do swojej reguły, że mamy 
iść drogą Ewangelii. Najpierw w swojej grocie w Su- 
biaco przebywał przez jakiś czas w samotności. Stop
niowo zaczęli koło niego gromadzić się ludzie, którzy 
zasłyszeli o nim i o jego cnotach. Po pewnym czasie 
z tego grona wyłoniło się paru uczniów, razem z któ
rymi zaczął prowadzić życie wspólnotowe. Reguła 
św. Benedykta została napisana dla uczniów, którzy 
chcieli swoje życie poświęcić Bogu. W tej regule ma
my dwa elementy. Po pierwsze, daje ona dosyć do
kładne przepisy regulujące życie wspólnoty — godziny 
modlitwy, godziny pracy, poszczególne obowiązki w 
klasztorze, rolę opata, cały kodeks karny, który prze
widuje rozmaite kary za wykroczenia, służba Boża, 
w jaki sposób należy wielbić Boga itd. Po drugie,
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daje ona opis tego, co byśmy nazwali duchowością 
św. Benedykta, jego doktrynę, która mówi o tym, jak 
należy postępować, aby podobać się Bogu. 
Świadomość bliskości Bożej rodzi w duszy postawę 
adoracji, uwielbienia majestatu Bożego i poczucie 
wdzięczności za Jego dary. Mamy wielibić Boga za 
dolbro, które On w nas sprawia. Nie pochodzi ono od 
nas samych, tylko Bóg w nas je wkłada. Sw. Bene
dykt kładzie wielki nacisk na miejsce Chrystusa w 
naszym życiu. Można powiedzieć, że reguła jest chry- 
stocentryczna. Sw. Benedykt mówi, że nie należy 
mieć nic droższego nad Chrystusa, który nas wszyst
kich prowadzi do życia wiecznego. Ta miłość ku 
Chrystusowi wyraża się w miłości wzajemnej, ponie
waż powiedziano w Ewangelii: kto was przyjmuje, 
mnie przyjmuje. Wszystko co zrobilibyście dla jednego 
z tych najmniejszych — mówi Jezus — to tak, jak 
byście dla mnie zrobili. Sw. Benedykt mówi,, że mamy 
się przyjmować wzajemnie takimi, jakimi jesteśmy, 
i należy cierpliwie wzajemnie się znosić — może nie 
w sensie biernym, ale w sensie czynnym — przyjąć 
drugiego ze wszystkimi jego zaletami, uzdolnieniami, 
ale i ze wszystkimi jego ograniczeniami i wadami, 
wiedząc, że każdy z nas jest słaby i każdy ma swoje 
braki.
Świadomość obecności Boga w naszym życiu prowadzi 
do uwielbiania Go nie tylko w modlitwie osobistej, ale 
również zbiorowej. Nazywamy ją chórem. Składa się 
ona z hymnów, psalmów, z czytań Pisma świętego. 
Słowo Boże znajduje u słuchających oddźwięk w po
staci tzw. responsoriów, krótkich wersetów wyjętych 
z Pisma św. Modlitwa kształtuje postawę wewnętrz- 
ną.
Sw. Benedykt kładzie wielki nacisk na czytanie Słowa 
Bożego, które wywiera wielki wpływ na życie wspól
notowe i na kontakty z ludźmi. Obok modlitwy zasad
niczą rolę odgrywa praca, która polega najpierw na

zaspokajaniu potrzeb życiowych, dla utrzymania domu, 
oraz na służeniu innym ludziom, a samemu człowie
kowi daje świadomość użyteczności. Praca mobilizuje 
człowieka wewnętrznie; św. Benedykt mówi, że le
nistwo jest wrogiem duszy. Jeżeli ktoś ma jakieś 
uzdolnienia, którymi służy wspólnocie, to nie powi
nien z tego powodu wywyższać się nad innych ani 
uważać się za lepszego od innych. Życie poświęcone 
Bogu, życie w modlitwie i pracy — to są główne ce
chy charakterystyczne wspólnoty benedyktyńskiej.

RED. — To, co Ojciec mówi o pracy, ma związek 
z teologią ap. Pawła, mianowicie: że każdy powinien 
własnymi rękami pracować i Jeść własny chleb.

O. K. M. — Ta praca powinna być bezinteresowna. 
Nie pracuje się dla własnej chwały, tylko dla dru
gich, i nie szuka się własnej korzyści.

RED. — To mi przypomina — mam takie skojarzenia 
„pro domo sua” — cechę podkreślaną w etyce ewan
gelickiej. Zarówno Luter, jak i Kalwin mocno pod
kreślali, że praca, każda praca, jest powołaniem i że 
ma przynosić dobro innym ludziom. Zwykle mówi się
0 powołaniu w odniesieniu do jakiejś pracy szczytnej 
— o powołaniu lekarza, nauczyciela, duchownego. 
Natomiast dla ewangelika powołaniem jest również 
praca dozorcy, ogrodnika, rolnika, robotnika itd., 
każdego, kto wykonuje jakąś pożyteczną pracę. 
Wspomniał Ojciec o tym, że Bóg wkłada w nas dobro
1 że tego nie traktuje się jako osobistej zasługi. Za
sadniczy rys teologii ewangelickiej podkreśla, że dob
ro, które człowiek może świadczyć ludziom, jest moż
liwe o tyle, o ile pozwala na to Duch Święty. Jest 
to dar Boży, a nie nasza własna zasługa.

O. K. M. — Jest to, jak sądzę, nasze wspólne dziedzic
two wypływające z Ewangelii. Może przeczytam od
nośny urywek Reguły: ,,Przede wszystkim, gdy coś 
dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorą
co, aby On sam to do końca doprowadził. Tacy ludzie, 
pełni bojaźni Pańskiej, nie wpadają w zarozumiałość, 
gdy widzą, że dobrze postępują. Rozumieją bowiem, 
że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z własnej 
ich mocy, lecz od Pana pochodzi. Wielbią zatem Pana, 
który w nich działa, i wołają razem z prorokiem: nie 
nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imdeniu daj chwa
łę".

RED. — To jest bardzo piękny fragment Psalmu.

O. K. M. — Pamiętapi, jak szereg lat temu w Bossey 
(Ins'tytut Ekumeniczny w Szwajcarii) toczyła się dys
kusja na temat czynienia dobra; czy ono z nas pocho
dzi, czy też od Boga. Doszliśmy do wniosku, że te 
wszystkie dobre uczynki — wyrzekać się samego sie_ 
bie, kochać post, przyodziewać nagich, nie chować 
w sercu podstępu, prawdę wyznawać, nie być pysz
nym ani ospałym, ani leniwym — są zewnętrznym 
wyrazem oddania się Bogu. W rozdziale „O pokorze” 
św. Benedykt mówi o tak zwanych stopniach pokory, 
które są zewnętrznym wyrazem wewnętrznej pesta-
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Złoty kielich i 
patena z XI w. w 
zbiorach tyniec
kich

wy, którą Bóg w nas kształtuje. Dzięki niej mamy 
świadomość, że Bóg nas prowadzi, wyrzekamy się 
własnej woli, jesteśmy gotowi znieść dla Pana wszy
stkie trudności, przeciwności i cierpienia, dzięki niej 
zachowujemy pewen umiar w postawie zewnętrznej, 
w odzywaniu się, w zachowaniu się i tak dalej. To 
jest zewnętrzny wyraz postawy wewnętrznej.

RED. — Mówimy o regule św. Benedykta, która w za
sadniczym swoim zrębie była rozwinięciem reguł 
wcześniejszych.

O. K. M. — Główny problem polega na zależności 
reguły św. Benedykta od tzw. reguły Mistrza, utworu 
anonimowego, który wykazuje olbrzymie podobień
stwo do reguły św. Benedykta, który przyswoił sobie 
z niej to, co mu odpowiadało, inne rzeczy zaś prze
robił, umieścił w innym kontekście, po prostu umie
jętnie korzystał ze źródła. Korzystał też z Pisma św. 
i z innych źródeł. Dużo czerpie ze św. Augustyna, ze 
św. Bazylego, z całej duchowości wschodniej, ze 
wschodniego monachizmu. Można powiedzieć, że św. 
Benedykt przejął całą duchowość monachizmu 
wschodniego, który był skierowany ku kontemplacji, 
ale bardzo złagodził stronę ascetyczną. Wykazuje on 
wielki umiar, jeżeli chodzi o wysiłek człowieka dosto
sowania się do wymagań Bożych, do opanowania sie
bie, do zwalczania swoich złych stron.

RED. — Panuje dość rozpowszechnione przekonanie, 
że życie zakonne jest po prostu ucieczką od świata. 
Jak to wygląda od strony klasztoru?

O. K. M. — Reguła mówi, że należy trzymać się z dala 
od spraw tego świata. Nie znaczy to, żeby odwracać 
się, uciekać od świata, ale zachować pewien dystans 
i na sprawy ludzkie spoglądać z perspektywy Bożej. 
Jeżeli człowiek zajmuje się sprawami doczesnymi, 
sporami «politycznymi, ekonomicznymi czy ludzkimi, 
traci spojrzenie z oddali, sam daje się w to wszystko 
wciągnąć. Natomiast jeżeli w świetle Bożym, w świet
le Pisma św. spojrzy na sprawy ludzkie, to z jednej

strony nabywa powoli świadomości, że przemija po
stać tego świata, jak to określiła Hanna Malewska 
w swojej powieści, z drugiej strony widzi relatyw- 
ność wszystkich rzeczy w świetle wieczności Bożej. 
Może również pokazać ludziom właściwą drogę w róż
nych ich problemach i naświetlać życie człowieka 
Ewangelią. Na marginesie mogę powiedzieć ze swojego 
osobistego doświadczenia, że kazania jedynie wtedy 
docierają do ludzi, gdy ich problemy konfrontuje się 
z Ewangelią. Nie jest zadaniem mnicha ani Kościoła 
interweniować, pokazywać bezpośrednio takie czy 
inne rozwiązania konfliktów, ale jest ich zadaniem 
naświetlać sprawy ludzkie światłem Bożym.

RED. — Można by chyba określić to prorocką funkcją 
kaznodziejstwa, kiedy kaznodzieja wychodzi od kon
kretnych problemów i stara się pokazać dane wyda
rzenia w świetle Słowa Bożego, pokazać to, czego Bóg 
chce przez wydarzenie, czy jakiś problem, z którym 
się pasujemy — pokazać wolę Boga.

O. K. M. — Tak, należy zawsze wychodzić z konkretu 
życia. Sw. Benedykt sam dla siebie i dla innych też 
wyszedł z tego konkretu. Widział zepsucie, które go 
otaczało — to były końcowe lata imperium rzym
skiego. Ze swego własnego doświadczenia wysnuł 
wnioski dla siebie i dla innych.

RED. — Tu mi się nasuwa taka myśl, że Benedykt 
i inni odchodzili od tak zwanego świata, zepsutego 
świata, żeby zacząć życie inne i podobać się Bogu. 
Z kolei każda rzecz ludzka, wszystko, w czym czło
wiek bierze udział, ulega wypaczeniu, a dotyczy tf> 
również organizacji kościelnej czy zakonnej. Zycie 
klasztorne uległo wypaczeniu i dlatego zarysowała się 
odwrotna tendencja okresu Reformacji. W środowis
kach ewangelickich do dzisiaj żyje przekonanie, że 
należy żyć „w świccie”, wśród ludzi, a nie uciekać 
od ludzi do jakiegoś odosobnienia, do samotności, do 
warunków sztucznie stworzonych; Bogu należy słu
żyć w społeczeństwie, a nie w izolacji
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O. K. M. — To jest bardzo dobre ujęcie sprawy. Rze
czywiście, były okresy w historii Kościoła, kiedy za
kony ulegały pewnemu rozprzężeniu czy to na skutek 
nadmiernego bogactwa, czy to na skutek przemian, 
które w ówczesnym świecie się dokonywały. Niemniej 
jednak tam, gdzie jest jakieś dobro, ono się udziela. 
Nawet gdyby klasztor nie wypowiedział ani słowa, 
jeśli tak się można wyrazić, gdyby nie prowadził 
apostolstwa, to sama obecność w jakimś miejscu ludzi 
uczciwie, rzetelnie szukających Bcga, starających się 
naprawić swoje życie pod natchnieniem Bożym, działa 
jako przykład.
RED. — Można by powiedzieć, że wtedy mówią nie 
słowa, tylko sposób życia. Czym właściwie jest mo- 
nachizm?
O. K. M. — Nie jest rzeczą łatwą określić, czym jest 
monachizm. Podobnie jak w wypadku życia organicz
nego trudno jest podać jego definicję, można je tylko 
opisać. Powiedzmy więc, że życie monastyczne jest 
w swej najgłębszej istocie radykalizmem ewangelicz
nym, jest walką ze złem, jest uniżeniem się przed 
nieskończonością Boga, jest dążeniem do odrodzenia 
się w Duchu i prawdzie. „Podążajmy ścieżkami Pana 
za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglą
danie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa” 
(Reguła św. Benedykta, Prolog). I jeszcze: „Oto, co 
przez Ducha Świętego zechce Pan objawić łaskawie 
w słudze swoim oczyszczonym z błędów i grzechów 
(Reg. r. 7).
Życie we wspólnocie, w ^'bóstwie, pracy i modlitwie, 
„pod wodzą reguły i opata”, życie dla Boga i pod Jego 
wejrzeniem jest więc tym, co cechuje wspólnotę mo
nastyczną, tak jak ją pojmuje święty Benedykt i wy
raża w swojej regule. Są więc w regule elementy nie
przemijające, to, co byśmy nazwali duchowością be
nedyktyńską, a co jest w swojej istocie komentarzem 
Ewangelii, oraz ramy, w których to wszystko ma się 
urzeczywistniać, czyli ptzepisy normujące życie we 
wspólnocie. Te formy zewnętrzife były podane dla lu_ 
dzi ówczesnych i uwzględniały ich mentalność, oby
czaje i sposób życia. A więc z konieczności Ulegały 
zmianom w ciągu wieków. Ta elastyczność reguły, jej 
umiiar i wyrozumiałość tłumaczy jej wpływ i aktual
ność, które nie malały z upływem czasu.
RED. — Dużo mówimy o rzeczach wprawdzie waż
nych i istotnych, ale dość ogólnych. Może byśmy prze
szli do pewnych szczegółów. Według reguły św. Be
nedykta żyją nie tylko benedyktyni, ale także inne 
zakony, to znaczy...

O. K. M. — ...cystersi i trapiści. Cystersi to była re
forma zakonu benedyktyńskiego, czyli życia mona
stycznego, dokonana przez paru mnichów w XII w., 
którzy uważali, że ówcześni benedyktyni odeszli od 
pierwotnej reguły, zanadto się wzbogacili i zatracili 
harmonię, która powinna istnieć pomiędzy pracą 
a modlitwą. Zbyt wielki nacisk kładli na zewnętrzną 
okazałość kultu, a zibyt mało uwagi poświęcali pracy. 
To była retforma, która polegała na powrocie do pier
wotnej myśli św. Benedykta — módl się i pTacuj 
w Ubóstwie, w odosobnieniu, w skupieniu.
Natomiast trapiści — to znowu była reforma cyster
sów, którzy po pewnym czasie, jak to bywa z każdym 
środowiskiem ludzkim, zatracili poprzednią gorliwość 
i trzeba było znowu ich zmobilizować. Trapiści po

wstali w XVII w., jako reforma zapoczątkowana przez 
pewien odłam tych, którzy chcieli powrócić do pier
wotnej gorliwości.

RED. — Jeśli chodzi o benedyktynów, to sprawa jest 
jasna, ich nazwa wywodzi się od imienia założyciela. 
Ale skąd cystersi i trapiści?
O. K. M. r— Nazwa cystersów pochodzi od miejsca, 
w którym się osiedlili, Citeaux w Burgundii, po łaci
nie Cistercium. Natomiast trapiści — od nazwy opac
twa La Trappe w Normandii.

RED: — Nasuwa mi się myśl, o której mówiliśmy 
już poprzednio, a mianowicie, że wszystko, czego czło
wiek się dotknie, po pewnym czasie zaczyna kostnieć 
czy paczyć się, w rezultacie czego przychodzą kolejne 
reformy — w łonie zakonu, Kościoła, w łonie państwo
wości także. To wywołuje z kolei rozłamy. Na przy
kład: zakon benedyktynów istnieje nadal, ale powstaje 
nowa gałąź — cystersi. Potem coś tanv zaszło, powsta
je nowa gałąź — trapiści. Te wszystkie gałęzie nie 
muszą żyć w wojnie.

O. K. M. — Chociaż początkowo żyły w wojnie.
RED. — Przenosząc to na grunt ogólnokościelny do
strzegamy, że w łonie chrześcijaństwa w wyniku re
formy powstają inne odgałęzienia i nie muszą one ze 
sobą żyć w wojnie, chociaż był okres ostrych sporów, 
co nie znaczy, że nie wolno dyskutować, nawet pole
mizować, jeśli się ma przed oczami dążenie do praw
dy.
O. K. M. — Oczywiście, mogą i powinny się wzajem
nie wzbogacać, dlatego że dążą do tych samych war
tości, ale inaczej ujętych; jedne są więcej podkreślone 
w jednym Kościele, w innym mniej, niektóre elemen
ty zostały odsunięte na dalszy plan. Bardzo ważne 
jest dążenie do prawdy. W pierwszym okresie Refor
macji polemiki były bardzo zacięte, wystąpienia bar
dzo ostre, zarzucano się wzajemnie obelgami.

RED. — To jest ludzka rzecz i znane są, na przykład 
dawne spory i nietolerowanie się luteran i reformo
wanych. A przecież w tej chwili uważa się oba wy
znania za wzajemnie się uzupełniające i stojące na 
jednym gruncie.
Wróćmy jednak do zakonów. Jaka jest rola opata?
O. K. M. — Opat jest wybierany w większości kon
gregacji dożywotnio, jednakże od paru dziesiątków 
lat pojawiło się dążenie do kadencji. W regule bene
dyktyńskiej opat jest przede wszystkim ojcem ducho
wym, który wprowadza kandydata w tajniki życia 
z Bogiem. To jest nawiązanie do tradycji poprzedza
jącej św. Benedykta, tradycji pierwszych pokoleń 
mnichów, gdzie mnich już doświadczony w drogach 
Bożych nazywany był „abba” — to jest słowem ara- 
mejskim oznaczającym ojca. Na tym polega pierwsza 
zasadnicza rola opata w klasztorach benedyktyńskich. 
Jako ojciec wspólnoty ma być w pewnym sensie żywą 
regułą, ucieleśnieniem reguły, ma dawać przykład, jak 
należy żyć, ma nauczać i interpretować regułę. Opat 
nadaje ton całemu klasztorowi, a każdy klasztor — 
mimo wspólnych elementów, pochodzących z tej samej 
reguły — ma swoją odrębną fizjonomię. Zależy to od 
rodzaju wykonywanej pracy, od prowadzonej działal
ności, od środowiska, w jakim żyje, a w dużej mierze 
od osobowości swojego opata.
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RED. — Jaka jest różnica między opatem a przeorem?
O. K. M. — Opat sprawuje ogólne kierownictwo nad 
sprawami klasztoru i decyduje w różnych istotnych 
sprawach, a przeor zajmuje się raczej stroną admini
stracyjną i po prostu pilnuje porządku.
RED. — Jak wygląda dzień w klasztorze?
O. K. M. — Dzień zaczyna się od modlitwy wspólnej 
w chórze. Odbywa się to zazwyczaj między godziną 
szóstą a siódmą, zależnie od klasztoru. Ta modlitwa 
poranna po łacinie nosi nazwę „laudes”, po polsku 
jutrznia. Jej zasadniczą treścią jest uwielbianie Boga 
na samym początku dnia. Potem odbywa się msza 
konwentualna, w której uczestniczy całe zgromadze
nie, oi, którzy są kapłanami, koncelebrują, a inni 
uczestniczą przystępując do Stołu Pańskiego. Następ
nie jest śniadanie i parę godzin pracy aż do połud
nia. Po drugiej modlitwie chórowej następuje posiłek. 
Następnie godzina czy dwie wolne do osobistej dyspo
zycji. Potem parę godzin pracy, a pod wieczór nie
szpory i posiłek; po nim rekreacja, wspólna rozmowa, 
zaś na zakończenie dnia kompletorium, modlitwa koń
cząca dzień. Tak zwane wigilie, dawniej modlitwy 
nocne, dzisiaj w niektórych klasztorach odbywają się 
w późnych godzinach wieczornych albo bardzo wcześ
nie rano, co zależy od porządku danego klasztoru, jego 
możliwości i stylu życia.
RED. — Jakiego rodzaju prace wykonuje się w Tyń
cu?
O. K. M. — Dosyć różnorodne. Każdy ma swój udział 
w utrzymaniu porządku w domu. Jest ogród warzyw
ny, owocowy i kwiatowy, który wymaga pewnego 
wkładu pracy fizycznej. Mamys gospodarstwo z tym 
związane. Poszczególni bracia zajmują się stale tym 
czy innym działem, a poza tym, kto chce, może tam 
pójść i popracować, choćby dla odprężenia, w miarę 
jak ma ochotę, uzdolnienie czy czas. Następnie nasza 
działalność polega na prowadzeniu parafii. Tyniec 
obecnie jest osiedlem miasta Krakowa, liczy około 
1600 mieszkańców. Ta parafia została nam powierzona 
w 1946 roku.
RED. — Czy ktoś specjalnie się tym zajmuje?
O. K. M. — Tak. Jest dwóch ojców przeznaczonych 
do tej pracy* ale w miarę możności wszyscy mogą po
magać w odprawianiu nabożeństw w kościele, spowie
dzi czy odwiedzaniu chorych. Traktujemy to jako 
dzieło powierzone całemu klasztorowi. Prowadzimy 
też prace w dziedzinie liturgiki i biblistyki. Pracowa
liśmy nad Biblią Tysiąclecia dla upamiętnienia tysiąc
lecia chrztu Polski, w zespole z różnymi biblistami 
polskimi przy tłumaczeniu Pisma św. z hebrajskiego 
i greckiego na współczesny język polski. Była to praca 
pionierska, bo od czasu Wujka właściwie nie było 
tłumaczeń. Obecnie przygotowuje się trzecie wydanie 
Biblii Tysiąclecia. W Tyńcu dokonała się praca redak
cyjna nad Biblią Tysiąclecia, co jest zasługą ojca Jan
kowskiego, biblisty z formacji i profesora na Wydziale 
Teologicznym w Krakowie.
W dziedzinie liturgii — po reformie Soboru Watykań
skiego II — trzeba było przełożyć na język polski 
wszystkie księgi liturgiczne. To była dosyć poważna 
praca, wymagająca współpracy z innymi liturgistami 
w kraju, tym niemniej centrum tej pracy znajduje 
się tutaj. Jeden z ojców jest sekretarzem Komisji 
Episkopatu do spraw liturgii.

Kolejnym polem działalności jest dom rekcłekcyjno- 
-gościnny przy klasztorze. W ciągu roku, zwłaszcza 
w miesiącach letnich czy późnojesiennych, grupy księ
ży przyjeżdżają na tzw. dni skupienia, czyli rekolekcje 
zamknięte. W sezonie bardzo wielu turystów tak 
z kraju, jak i z zagranicy odwiedza Tyniec, co daje 
nam okazję do kontaktu z ludźmi. Można by naszą 
rolę określić jako duszpasterstwo turystyczne. Uczest
niczymy też w różnych obchodach i imprezach orga
nizowanych w diecezjach, jak np. Dni Kultpry chrześ
cijańskiej we Wrocławiu czy Tydzień eklezjologiczny 
organizowany przez KUL w Lublinie. Zajmujemy się 
wreszcie klasztorami sióstr benedyktynek, które szu
kają u nas oparcia, pomocy duchowej.

RED. — Jak benedyktyni widzą swoją rolę we współ
czesnym świecie?

O. K. M. — Rola mnichów w Kościele Bożym polega 
na „budzeniu Ducha” w sobie i w innych. Życie od
dane Bogu w bratniej wpsólnocie, w ubóstwie i posłu
szeństwie powinno wskazywać na wartości większe 
niż miłość oparta na więzach krwi, niż posiadanie 
rzeczy materialnych, niż osiągnięcie wpływów i pozy
cji społecznej. Czy takie świadectwo będzie czytelne? 
To zależy chyba w równej mierze od tych, którzy 
tymi wartościami starają się żyć, jak i od dobrej woli 
tych, którzy na to życie patrzą. Mnisi nie istnieją po 
to, aby odpowiedzieć na jakieś konkretne zapotrzebo
wania, jak np. misje, nauczanie, opieka nad chorymi 
itp. Podejmowali się tych prac, gdy zaszła potrzeba, 
i nadal mogą się ich podejmować pod warunkiem 
jednak, by to ich nie odwodziło od ich jedynej racji 
bytu: życia dla Boga. Albowiem dobro może zgubić 
człowieka, podobnie jak i zło. „Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł?” (Mat. 16:26). I jeszcze jedno. 
Mnisi powstali wtedy, gdy Kościół był jeden. Może 
dlatego łatwiej im jest rozpoznać w Kościołach chrześ
cijańskich to wszystko, co łączy, a co było kiedyś 
wspólnym naszym dobrem. Może dlatego są niejako 
predestynowani do działania w duchu zjednoczenia. 
Słowo „pokój” było i jest hasłem mnichów. Bo „dzie
łem sprawiedliwości będzie pokój” (Iz. 32:17). 
Aktualność benedyktynów, czy w ogóle zakonów, 
w życiu Kościoła polega na tym, że życie zakonne, 
w swojej istocie skierowane ku Bogu, jest przypom
nieniem dla człowieka o tym, że istnieją wartości 
wyższe niż bogactwo, niż szukanie wpływów, zdoby
wanie stanowiska, niż małżeństwo i rodzina. To nie 
znaczy, żeby te dobra materialne i stanowisko, które 
się zdobywa, albo małżeństwo i rodzina były rzeczami 
złymi, tylko że one zbyt często zamykają horyzont, 
widnokrąg człowieka. Dlatego też życie w ubóstwie, 
posłuszeństwie i celibacie ma swój sens, pokazuje, że 
nie trzeba się ograniczać do horyzontów tego świata, 
że trzeba dążyć bardziej wzwyż. W tej perspektywie 
należałoby widzieć aktualność nie tyle benedyktynów, 
ile reguły benedyktyńskiej i życia zakonnego. To 
znaczy — przypomnienie o tym, że wśród różnych 
wartości, którymi żyją ludzie, wartości, których nie 
trzeba odrzucać a priori, największą wartością jest 
Bóg i że wszystkie inne wartości powinny być ukie
runkowane ku Bogu. Może to w pewnym sensie zga
dza się z dewizą Kalwina „soli Deo gloria”.

Rozmawiał ks. Bogdan Tranda
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ZBIGNIEW  JAKUBO W SKI

Kościół ewangelicko-augsburski w Częstochowie (1913)

Dzieje ewangelicko-augsburskiego kościoła w Często
chowie zasługują na szczególniejszą uwagę z wielu 
przyczyn. Po pierwsze, budowla ta, aczkolwiek nie aż 
tak wiekowa jak inne obiekty sakralne, stanowi swego 
rodzaju dominantę architektoniczną nie tylko w tej 
części miasta, ale, w zasadzie, w całości układu urba
nistycznego. Poza tym, swymi początkami sięga cza
sów rodzenia się miasta jako wielkiego ośrodka prze
mysłowo-handlowego i pozostaje nierozerwalnie zwią
zana z jego historią.
Jak kształtowała się historia ewangelickiej wspólnoty 
zanim doszło do budowy obiektu? Otóż pierwsze 
wzmianki o osiedleniu się ewangelików w rejonie Czę
stochowy pochodzą z końca wieku XVIII. Obecność 
kolonistów i rzemieślników pochodzenia niemieckiego 
notowano zasodniczo w dwóch miejscowościach poło
żonych niedaleko miasta. W roku 1802 pod miastem 
powstała kolonia Czarny Las, której mieszkańcami 
byli przybyli z Niemiec tkacze. Według przekazów ar
chiwalnych miała się ona wówczas nazywać Hilbach. 
Na terenie obecnego województwa częstochowskiego 
można by zlokalizować ówczesny Hilbach — Czarny 
Las — jako miejscowość o tej samej nazwie, znajdu
jącą się obecnie w gminie Żytno. Tego samego roku 
w podczęstochowskiej Kamienicy Polskiej osiedlili się 
ewangeliccy tkacze czescy ze Śląska.
Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Częstochowie 
miało miejsce w roku 1852. Odbyło się ono w miesz
kaniu prywatnym. Organizacja kościelna została wów-

Z dziejów
ewangelicko-augsburskiego 
kościoła w Częstochowie

czas przeniesiona z Czarnego Lasu do Częstochowy. 
Złożyło się na to kilka przyczyn. Miasto zyskiwało na 
znaczeniu, jako szybko rozwijający się ośrodek gospo
darczy i przemysłowy. Z drugiej zaś strony założenie 
w połowie wieku XIX  kolei żelaznej dawało możność 
szybkiego połączenia z Warszawą i Zagłębiem.
Około roku 1853 powstał w Częstochowie cmentarz 
ewangelicki, ale nie jako osobne miejsce grzebalne. 
Członkowie ewangelickiej kolonii uzyskali po prostu 
od władz miasta 165 prętów ziemi przy katolickim 
cmentarzu św. Rocha. Cmentarz został uroczyście po
święcony przez pastora Muellera w roku 1860.
Przybyszów musiało napływać do Częstochowy coraz 
więcej, skoro w dziewięć lat później, w roku 1869, na
stąpiło otwarcie szkoły ewangelickiej. Brakowało jedy
nie miejsca na budynek kościoła. Spraioa nie była 
łatwa do załatwienia nawet przy stosunkowo dużym 
napływie rzemieślników i przemysłowców wyznania 
ewangelickiego. Dopiero w roku 1891 przy ul. Ogrodo
wej wybudowany został dom na terenie pochodzącym 
z darowizny. Materiały z tamtego okresu mówią jedy
nie o ogrodzeniu posesji i wybudowaniu marmurowe
go ołtarza. Należałoby przypuszczać, że ołtarz został 
wzniesiony w jakimś większym pomieszczeniu, w 
owym budynku mieszkalno-kultowym.

Sprawę budowy kościoła podjęto dopiero w roku 1901. 
W dwa lata później powstał komitet budowy. Prze
wodniczył mu znany miejscowy przemysłowiec Adolf 
Franke (zmarł w 1923). Komitet miał za zadanie za
rządzanie funduszami, załatwianie koniecznych zezwo
leń ii zaopatrywanie w materiały budowlane. Na dobrą 
sprawę ów komitet ukonstytuował się dopiero w ro
ku 1909. Jako lokalizację wyznaczono wówczas plac 
u zbiegu ulic Centralnej i Teatralnej (obecnie Plac 
Obrońców Stalingradu). Na planie dzisiejszego miasta 
kościół miał stać w rejonie ulicy Modzelewskiego 
i Alei Wolności.

Ze względu na konieczność powiększenia niezbęd
nych funduszy sprzedano posiadłość przy ulicy Ogro
dowej i w ten sposób uzyskane kwoty wraz z daro
wiznami od członków zboru pokryły koszty kupna 
terenu pod budowę kościoła. Działkę, w planowanym 
miejscu, zakupiono w roku 1911 od właściciela naz
wiskiem Pomorski. Obejmowała ona 13 742 łokci kwa
dratowych. Plan budowy został zlecony do opracowa
nia Biuru Budowlanemu Ludwika Buhlego w Często
chowie. W myśl założeń zarządu zboru ewangelicko- 
-augsburskiego miała to być budowla wielka, na swój 
sposób monumentalna, która stanowiłaby przeciwwa
gę dla wielu już istniejących budowli sakralnych w 
tak silnie rozwiniętym ośrodku katolicyzmu, jak Czę
stochowa.
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Dnia 6 czerwca 1912 roku nastąpiło położenie kamie
nia węgielnego pod nowy kościół w Częstochowie. Ca
ła uroczystość odbyła się w obecności licznie zgroma
dzonych członków zboru, przedstawicieli kół ewange
lickich z Warszawy i Zagłębia, miejscowych władz 
miejskich, przedstawicieli fabrykantów, przemysłow
ców i rzemieślników wywodzących się z pierwszych 
rodzin ewangelickich osiadłych w rejonie Częstocho
wy. Obecność bogatych przemysłowców i posiadaczy 
ziemskich wyznania ewangelickiego była ze wszech 
miar oczywista. To oni bowiem stanowili trzon funda
torów wznoszonej świątyni, następnie zaś ustawicznie 
mieli się przyczyniać do jej stopniowego wyposażenia. 
Do grona zamożnych donatorów powstającego kościoła 
należeli: Roesslerowie, Firma Czerniewicza z Warsza
wy, która ufundowała dzwony kościelne, następnie 
Aleksander i Maria Steinhagenowie — właściciele 
wielkich posiadłości ziemskich i fabryki papieru w 
Myszkowie, rodzina Buhlów, Frankich, Roederów, 
a także Klawowie, Wuonschowie i inni. Materiały ar
chiwalne zawierają przede wszystkim nazwiska tych, 
którzy przyczynili się do wyposażenia wnętrza, czyli 
w okresie już po wybudowaniu kościoła. Na temat 
fundatorów samej budowli nie udało się znaleźć żad
nych informacji. Można przypuszczać, że fundusz skła

dał się z ofiar członków zboru ewangelickiego i częś
ciowo z dotacji miasta. W półtora roku po położeniu 
kamienia węgielnego, dokładnie 8 grudnia 1913 roku, 
miało miejsce poświęcenie świątyni. Powstała budow
la neogotycka, na rzucie krzyża łacińskiego, z ostrą 
w kształcie i zaznaczającą się w okolicy wieżą. W ok
nach od strony południowej umieszczone zostały wi
traże, których fundatorami byli Frankowie, Buhlowie 
i Roederowie. Wszystkie te rodziny mieszkały w Czę
stochowie.
W niedługi czas potem kościół został obrabowany 
i częściowo zniszczony. W latach wojny 1914—1918 
Niemcy zabrali niedawno zakupione przez Czerniewi- 
czów dzwony i dopiero w roku 1929 Steinhagenowie 
ofiarowali nowe. Ale i tym razem przetrwały one je
dynie do roku 1939, kiedy to znowu Niemcy zrabowali 
je ponownie. Przez lata okupacji budowla ewangelicka 
w Częstochowie nie ucierpiała wiele. Dopiero pod sam 
koniec działań wojennych, w roku 1945, wybuch amu
nicji podczas cofania się Niemców zniszczył prawie 
wszystkie witraże i częściowo uszkodził całą budowlę. 
W latach powojennych usunięto uszkodzenia i ewan
gelicki kościół w Częstochowie spełnia swą funkcję 
do dziś, a jego dzieje, choć niedługie, są ciekawym 
przyczynkiem do historii miasta.

DEKALOG

Dziesiąte przykazanie
Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, nie będziesz pożą
dał żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani służebnicy, ani 
wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliź
niego.

II Mojż. 20:17

To przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich, 
choć imało kto zdaje sobie z tego sprawę. Stawia nas 
ono sam na sam z Bogiem. Żaden człowiek nie potra
fi dostrzec, czy ktoś przestrzega tego przykazania. 
Cała reszta prawa podlega naszej obserwacji. Bez 
większego trudu można w zasadzie stwierdzić, czy 
ktoś nadużywa Bożego imienia, pracuje w dzień od
poczynku, szanuje swoich rodziców, kradnie, zabija, 
cudzołoży. Jakieś czyny, słowa, gesty ujawniają nawet 
to, co zostało popełnione w skrytości. Gdy jednak 
chodzi o dziesiąte przykazanie, wszelkie ludzkie spo
soby nadzoru zawodzą. Nikt nie potrafi stwierdzić na
szego posłuszeństwa.
Dziesiąte przykazanie odsłania przed nami fakt, że 
spojrzenie Sędziego przenika aż do dna naszej osobo
wości. Gdy z najwyższym wysiłkiem staram się urzą
dzić sobie życie, Sędzia oświadcza: pożądasz! To pożą
danie popycha ciebie, abyś starał się odzyskać mój 
raj. Daremny trud! Chcesz niby wykonywać moją 
wolę, a twoje serce jest pełne wyrachowania, zazdro
ści i ukrytych myśli. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób 
pożądanie pojawia się na wszystkich płaszczyznach 
naszego życia.
Pojawia się ono przede wszystkim jako pożądanie ma
terialne, opisane wyraźnie w tekście przykazania jako

pożądanie żony, domu, jakiejkolwiek rzeczy bliźnie
go. Ogólnie rzecz biorąc pożądanie wynika z chęci 
porównywania. Ta chęć wystąpiła już wówczas, gdy 
Adam porównał się z Bogiem i stwierdził, że jest inny 
niż On. Ta zgubna chęć porównywania zatruwa nasze 
codzienne życie. Widać ją już u małego dziecka, które 
woli zabawkę swego rówieśnika. Nie bardzo zdajemy 
sobie sprawę z tego, że pożądanie przyczaiło się na 
dnie naszego serca jak dzikie zwierzę, gotowe do sko
ku i wchłonięcia ̂ całego naszego życia.
O, gdybym miał taką żonę, jak mój sąsiad, jakie pięk
ne byłoby moje życi?! Gdybym miał takie mieszkanie, 
jak mój brat, to bym dopiero mógł żyć! Gdybym 
miał dochody takie jak mój kuzyn, to byłbym szczęś
liwy! Gdybym był tak bogaty, jak pani X, też mógł
bym zirobić wiele dobrego! Gdybym był ubogi, o ile 
prostsze byłoby życie!
Ta pierwsza forma pożądania polega na nieustannym 
uciekaniu myśli od tego, co zostało nam dane, ku te
mu, co mają inni, a co wydaje się nam takie ponętne. 
Niby rzecz niewielka, bo przecież nikomu nie wyrzą
dza krzywdy — myślimy sobie. Może rzeczywiście na 
razie nikogo nie krzywdzisz poza samym sobą, biorąc 
na siebie ciężar trosk i urazę do życia. Czy jednak 
nie wyczuwasz, dokąd to nieuchronnie prowadzi? Czy

13



nie dostrzegasz społecznych i międzynarodowych skut
ków nagromadzenia się tych milionów westchnień: 
o, gdy!byż to! Czy sądzisz, że cały arsenał tych pożą
dań, ukryty głęboko w sercach tylu uczciwych ludzi, 
nie wcieli się w imperialistyczne zakusy, w jakieś 
dyktatorskie zapędy, w zbiorowy totalitaryzm? Czy 
sądzisz, że ten chciwy potwór, przyczajony na dnie 
serca i trzymany na łańcuchu przez konwenanse, po
licję, opinię publiczną, strach przed piekłem, nie 
ujawni się kiedyś jako twój prawdziwy pan i nie 
przybierze -postaci owej bestii, której według Obja
wienia „dano władzę nad wszystkimi plemionami, 
ludami, językami i narodami, i której oddadzą pokłon 
wszyscy mieszkańcy ziemi” (13:7—8)?
Przejdźmy do następnego stopnia pożądania, groźniej
szego i bardziej ukrytego, które nie polega na prag
nieniu tego, co inni posiadają, lecz tego, kim oni są. 
Pożądanie przybiera tu miano zawiści, kiedy nie my
ślimy: o, gdybym ja miał! — lecz: o, gdybym ja był! 
Żałujemy, że nie jesteśmy kimś innym. Radzi bylibyś
my bliźniego pozbawić nie tyle jego żony, pieniędzy, 
czy stanowiska, ale jego osobowości. Przecież równie 
dobrze mógłbym to zrobić, powiedzieć — ja, a nie on! 
Gdybym tak mógł wślizgnąć się w jego skórę i zna
leźć się w jego położeniu. Tak właśnie myślał Kain, 
gdy ogarnęła go zawiść, że nie jest Ablem i że to nie 
on złożył miłą Bogu ofiarę. I wcale nie przyszło mu 
na myśl, że już w tej chwili stał się zabójcą. Prag
nienie postawienia samego siebie w roli kogoś innego, 
zabrania mu jego osobowości, jest zawiścią, która 
prowadzi prosto do nienawiści i zabójstw. Nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, że pożądanie prowadzi nie
uchronnie do usuwania ludzi z naszej drogi. Jest ona 
dokładnym przeciwieństwem miłości. Będziesz miło
wał bliźniego swego, znaczy: nie będziesz pożądał losu 
twego bliźniego, będziesz cieszył się, że on jest taki, 
jaki jest i że ty jesteś taki, jaki jesteś. Radość ci bę
dzie sprawiać myśl o tym, do czego przeznaczony je
steś ty.
Pożądanie idzie jeszcze dalej. Osiąga najwyższy sto
pień, który sprowadza nas do samych źródeł pożąda
nia. Nie jest to w naszym życiu nic innego, niż było 
w życiu Adama, gdy spowodował własny upadek. 
Chcemy być jak Bóg, pożądamy wiecznego życia.
W tym przypadku pożądanie kładzie swoją rękę na 
całym naszym życiu religijnym, czyni z niego narzę
dzie buntu. Jest rzeczą naturalną, że kiedy człowiek 
przeszedł stadium pożądania tego, co należy do bliź
niego, pragnie sdhie przywłaszczyć jego los, aby 
wreszcie zapragnąć żyć wiecznie, to znaczy przywłasz
czyć solbie los samego Stwórcy. Stykamy się tu ciągle 
z tym samym pożądaniem trawiącym człowieka, który 
stracił poczucie własnego przeznaczenia, własnej 
wartości, stara się więc je zdobyć, gdzie tylko się da. 
Ale gdy sam Bóg staje się przedmiotem pożądania, 
osiąga on najwyższy stopień i posługuje się również 
środkami ostatecznymi, mianowicie Słowem Bożym.
Wszelkie praktyki religijne, bałwochwalstwo, zabobo
ny i pogańska wiedza tajemna, służą pożądaniu. Ale 
jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Nie zapomi
najmy, że również prawem Bożym, samym Objawie
niem może posłużyć się pożądanie, gotowe nagiąć się 
do wszystkiego, byle tylko osiągnąć swój cel, byle 
tylko zawładnąć Królestwem Bożym. Stanie się sługą 
Bożym, będzie skrupulatnie przestrzegać przykazań,

podda się pokucie i najsurowszej ascezie, wciągnie 
Lutra do klasztoru i każe mu przez dziesięć lat znosić 
umartwienia, będzie spełniać mnóstwo dobrych uczyn
ków, będzie mnożyć modlitwy i ofiary, będzie głosić 
szczytne zasady, spowiadać się z grzechów, zasłaniać 
się płaszczem pokory. Będzie gotowe rozdać majątek 
ubogim, a ciało swoje wydać na spalenie. Żadna cena 
nie jest zbyt wysoka dla tego, kto chce posiąść owoc 
z drzewa życia, kto chce kupić sobie sprawiedliwość 
u Boga. Będzie przeklinać takie wymogi, ale do nich 
się zastosuje, będzie się czołgać jeśli trzeba, będzie 
kilometrami iść na klęczkach, byle tylko okazać się 
mistrzem w tej dziedzinie, wcisnąć się przez bramy 
Królestwa i zmusić Sędziego do ustępstwa.

Tak więc Prawo Boże nie tylko nie może nas zbawić, 
ale prowadzi wręcz ku zagładzie, dając nam do rąk 
dobrze znane środki — fałsz i oszustwo. Pożądanie 
posługuje się przykazaniami Bożymi i w ten sposób 
ukrywszy swą prawdziwą broń pod szatą wybranych, 
usiłuje szturmować niezdobytą twierdzę żywego Boga. 
To właśnie ma na myśli Paweł, gdy pisze, że pożąda
nie zwiodło go przy pomocy przykazania i ukazało 
ogrom grzechu (por. Rzym. 7:7—13).

Musimy sobie teraz postawić pytanie, co chce czło
wiek osiągnąć przy pomocy swojej religii. Odpowie
my wprost: chce zjednać sobie życzliwość Boga, po
siąść to, co do Niego należy i w końcu Go zabić. Czy 
to nie przesada? Zabić Boga? Nie ma w tym ani sło
wa przesady. Nic przecież innego nie stało się wtedy, 
gdy On stawił się na ziemi. Czy to jacyś bandyci, bez
bożnicy, celnicy wystawili krzyż pod Jerozolimą? Nie, 
to zrobili ci najlepsi, najświętsi, najdokładniejsi, ka
płani, strażnicy Pisma, ludzie, którzy zachowywali 
dystans do tego świata, którzy zazdrośnie strzegli czci 
Bożej, depozytariusze Objawienia, nieposzlakowani 
wykonawcy prawa! Kiedy tylko zjawił się pośród nich 
w całym ubóstwie i kruchości ludzkiego życia, na
tychmiast Go zabili. Okazało się, że wcale nie Boga 
kochali, tylko samych siebie. Nie dążyli do chwały 
Bożej, tylko własnej.

Krzyż Jezusa Chrystusa demaskuje ludzką religię, 
ukazując ją jako najwyższą formę pożądania. W kon
frontacji z krzyżem grzech nie znika, lecz pęcznieje 
od rozpaczliwej zawiści. Przecież Ewangelie kilka 
razy podają, że znawcy prawa i kapłani wydali Je
zusa z zawiści. Na to właśnie wskazuje przypowieść 
o dzierżawcach winnicy. Uprawiają winorośl, która 
przynosi owoce, przestrzegają prawa, są posłuszni 
d z i e w i ę c i u  przykazaniom. Kiedy jednak właści
ciel posyła swoich wysłańców, aby otrzymać dochody 
ze zbiorów, dzierżawcy odsłaniają swoje prawdziwe 
oblicze. Chcą te dochody zatrzymać dla siebie. Oka
zuje się, że pracują dla swojej własnej korzyści. 
Kiedy pojawia się syn właściciela, mówią: To jest 
dziedzic, zabijmy go, a jego własność nam przypad
nie! (Mat. 21:33—41). Uprawiają swoje życie religijne, 
które przynosi owoce, ale dla nich, nie dla właściciela. 
Zależy im jedynie na własnej chwale. Cała ich praca 
jest wynikiem pożądania.

W tym stanie religijności pożądanie sprowadza się do 
Obłudy. Dopóki tkwi w nas pożądanie, dopóki nie 
otrzymamy nowego serca, nie narodzimy się na nowo, 
cały wysiłek dążenia do Królestwa Bożego, cała nasza 
pobożność, cała nasza miłość do Boga jest tylko ko_
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medią, przybieraniem pozorów. Pożądanie przekształca 
nasze życie w obłudę, lepiej lub gorzej graną kome
dię.
Pożądanie, mocno zakorzenione w naszych sercach, 
pozbawia nas Królestwa Bożego. Jak wiadomo, Bóg 
żąda od grzesznika, alby żałował swego grzechu, 
a tymczasem dzieje się coś przeciwnego. Najczęściej 
żałujemy nie tyle grzechu, ile posłuszeństwa. W głębi 
serca żałujemy właśnie tego, czego Bóg zabrania, a nie 
tego, że przekroczyliśmy zaikaz. Pod wpływem pożą
dania wola Boga przestaje być rzeczą miłą, dobrą 
i doskonałą, a życie wbrew woli Bożej wydaje się 
piękniejsze i bogatsze. Stopniowo zaczynamy uważać, 
że Bóg jest zły i że szczęśliwsi będziemy nie stosując 
się do Jego woli. Pożądanie budzi w nas niechęć 
i wreszcie nienawiść do Boga. W dziesiątym przyka
zaniu kryje się myśl ewangeliczna, która pozwala nam 
zrozumieć, że prawo Boże nie jest zbiorem zakazów, 
które zubożają nasze życie, lecz bezcennym darem, 
bez którego nie da się żyć. Tak więc unikanie pożąda
nia oznacza unikanie śmiertelnego niebezpieczeństwa, 
przed którym chroni nas zakaz Boży. Czy żałujemy, 
jeśli unikniemy zatrucia się? Czy żałujemy, jeśli unik
niemy wypadku? Jeżeli nie ma czego żałować ani po
żądać, to znaczy, że woła Boga jest rzeczywiście miła, 
dobra i doskonała, że jest darem miłości, a nie kapry
sem. Krótko mówiąc, jest ona wyrazem Bożej łaski. 
Aby więc nie pożądać, musimy zrozumieć jedno — 
wymagania prawa Bożego są darem Jego łaski, obiet
nicą osiągnięcia Królestwa Jego umiłowanego Syna.

Pozostaje nam teraz już tylko powiedzieć, w jaki spo
sób możemy być uwolnieni od pożądania. Powiedzie
liśmy sobie dotychczas, że nie mamy właściwie żad
nego środka, przy pomocy którego moglibyśmy unik
nąć pożądania, skoro ta nasza cecha gotowa jest do 
wszystkiego się nagiąć i wszystkim się posłużyć, na. 
wet prawem Bożym, dla osiągnięcia swego celu, 
a wszelkie nasze wysiłki, nawet wysiłki natury reli
gijnej, zawodzą. I oto zarysowuje się jedyne wyjście 
ze ślepej uliczki. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, 
nie będziesz pożądał. Progiem, za którym zostaje 
wszelki grzech, a więc i pożądanie, jest Jego krzyż. 
Jego taktyka polega na „zagłodzeniu” pożądania. De
cyzja została podjęta z chwilą odrzucenia pierwszej 
pokusy. Jezus nie będzie karmił naszego pożądania. 
Nie da nam chleba, tylko Słowo Boże. Ilekroć chcie
libyśmy schwytać Go i umieścić w ramkach naszych 
wyobrażeń i pożądań, tylekroć wyślizguje się nam 
z rąk. Gdyby po rozmnożeniu chleba pozwolił nam się 
koronować na króla, nasze pożądanie zatryumfowało
by w podporządkowaniu się takiemu królowi, który 
by nas zawsze zaopatrywał w przedmioty naszych 
pragnień. Stałby się On narzędziem w naszych rękach, 
Bogiem naszych pożądań. Tymczasem staje się on 
coraz bardziej kimś, kogo pragniemy coraz mniej. 
Gdy zawisł na krzyżu, rozdarcie między Nim a nami 
staje się niemal całkowite. Jeszcze tam jednak pożą
danie czyha na ostatnią okazję. Gdyby Pan był zstąpił 
z krzyża („ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem 
Bożym i zstąp z krzyża!” — Mat. 27:40), zasłużyłby 
sobie na oklaski i uwielbienie. Kiedy umarł, wszystko 
się skończyło. Naszej pożądliwości pozostało już tylko 
umrzeć razem z Nim, albo szukać sobie innych bogów. 
To, co się dzieje z drugiej strony krzyża, cud 
zmartwychwstania, jest już dla niej niedostępne. Jezus

wkracza do swej chwały przez hańbę krzyża, aby na 
nim pozostało całe pożądanie.
Na tym progu dokonuje się nasze odkupienie. Jeśli 
w tym miejscu Duch Święty pozwoli nam przyjąć 
Ukrzyżowanego za swego Pana, jeśli w tym momencie 
uwierzymy w Jezusa Chrystusa, całe nasze pożądanie 
musi z nas opaść.

„Wyrósł jak latorośl 
i jak korzeń z suchej ziemi.
Nie miał postawy ani urody, 
które by pociągały nasze oczy 
i nie był to wygląd, 
który by nam się mógł podobać.
Wzgardzony był i opuszczony 
przez ludzi, 
mąż boleści,
doświadczony w cierpieniu, 
jak ten, przed którym 
zakrywa się twarz, 
wzgardzony tak, 
że nie zważaliśmy na Niego”

(Iz. 53:2—3).

Czy warto iść za kimś, dla kogo nie było miejsca 
w gospodzie, i kto, ogołocony ze wszystkiego, dał się 
przybić do krzyża? Czy warto wstępować w ślady tego 
nędznego skazańca? Jeśli mimo to, czy właśnie dla
tego, gotowi jesteśmy uznać Go za swego Pana, to 
znaczy, że zmieniliśmy się w nowego człowieka, bo 
nikt „normalny” nie będzie pożądać tego, co jest 
nędzą, głupotą, niczym w oczach ludzi. Znaleźliśmy 
się pod władzą Boga, w Jego Królestwie. Jeśli więc 
wierzysz w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie bę
dziesz pożądał. Jak nie można służyć Bogu i mamo
nie, tak nie można wierzyć w Jezusa Chrystusa i jed
nocześnie pożądać. Przez wiarę więc, jedynie przez 
wiarę jesteśmy naprawdę zbawieni od pożądania.

Jak z tego widać, Jezus nie zbawia nas przez swe 
nauczanie, ani przez dany nam przykład. Jako wzór 
do naśladowania, czy jako moralista nauczyłby nas 
tylko lepiej grać rolę w komedii i udawać posłuszeń
stwo. On jednak nie pojawił się na ziemi po to, żeby 
udoskonalać naszą grę, uczynić z nas zdolniejszych 
hipokrytów (gr. hypokrites =  aktor), lecz po to, aby 
pożądanie odrzeć z masek, w które się stroi i uwol
nić nas od niego za pomocą swego krzyża.

Kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, znalazł bezcenną 
perłę i pozbywa się wszystkiego, aby ją posiąść. Jak
byś więc chciał po tym wszystkim pragnąć kamyków 
i błyskotek twego bliźniego?

„Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. 
Jeżeli więc Chrystus jest naprawdę twoim skarbem 
jedynym i ostatecznym, to twoje serce całkowicie do 
Niego należy i nie ma w nim miejsca dla pożądania. 
Kto posiadł nieopisane szczęście poznania Jezusa 
Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania, ten jest 
dość bogaty ma to, by cieszyć się swym dobrem, choć 
nie ma właściwie nic, choć wszystko stracił. Jest dość 
bogaty na to, aby cieszyć się szczęściem innych i nie 
pożądać niczego, co drugiemu daje szczęście.

Oprać. ks. B. Tranda
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R O Z M O W Y  P R Z Y  S T U D N I

Różne dary łaski, lecz Duch ten sam
Siostry: Annę Etienne, Christelle i Natasza są diakonisa
mi ewangelickiej „Communaute de Versailles’\  Jest to 
wspólnota o wyraźnych dążeniach ekumenicznych, pra
gnąca stworzyć w obrębie swego „domu” atmosferę sku
pienia, modlitwy i chrześcijańskiego braterstwa dla li
cznych grup, które u siebie gości. Tutaj, na przykład, od
bywają się wspólne rekolekcje dla księży ewangelickich 
i katolickich.

SIOSTRA KINGA — Zasadniczo zgadzam się z tezą 
O. Borysa Robryńskiego, którego dobrze znacie, że 
nie ma modlitwy specyficznie prawosławnej, specy
ficznie protestanckiej czy specyficznie katolickiej, że 
istnieje tylko modlitwa specyficznie chrześcijańska. 
Mimo to, każda z wyżej wymienionych ma jakąś 
swoistą tonację, jakiś własny koloryt. Stąd moje pyta
nie: co, zdaniem Sióstr, należałoby do charaktery
stycznych cech modlitwy protestanckiej?

SIOSTRA ANNE-ETIENNE — Zastrzeżmy się od ra
zu, że nie jesteśmy oficjalnymi przedstawicielkami 
protestantyzmu. Jesteśmy tylko modlącymi się kobie
tami i możemy mówić wyłącznie we własnym imie
niu.

S. K. — Zgoda, ale za każdą z nas stoi cała tradycja 
Kościoła, w jakim zostałyśmy wychowane, i ona wy
cisnęła niewątpliwie jakiś ślad na naszej osobistej 
duchowości.

S. A.-E. — Moim zdaniem specyficzną cechą Kościoła 
reformowanego jest mod-liltwa spontaniczna. Jak daw
niej, tak i dzisiaj, istnieje rodzaj nabożeństwa domo
wego, kiedy to ojciec modli się z żoną i dziećmi. 
Także w czasie nabożeństwa niedzielnego przewidzia
ny jest moment na modlitwę spontaniczną, kiedy pa
stor modli się słowami nie należącymi do liturgii.

SIOSTRA CHRISTELLE — Dlatego właśnie i my 
w oficjum wieczornym zachowujemy specjalny czas 
na modlitwę spontaniczną, aby na swój .sposób wy
rażać Bogu swoje pragnienia i prośby.

S. A.-E. — Trzeba jeszcze dodać, że pokarmem naszej 
modlitwy spontanicznej jest Biblia. Zwroty i słowa 
biblijne pojawiają się w niej bandzo często.

SIOSTRA NATASZA — Zgadzam się co do biblijnej 
formy naszej modlitwy, ale wydaje mi się, że jej 
treść ma o wiele szerszy kontekst. Bo obok Biblii 
tworzywem naszej modlitwy spontanicznej jest i ży
cie wspólnotowe, i sama liturgia. Jestem wierząca od 
niedawna, dlatego dobrze widzę, że właśnie na tej 
płaszczyźnie nasza modlitwa osiąga wymiar kosmicz
ny. Poprzez liturgię odkryłam Boga StwÓTcę, pod
czas gdy w nabożeństwie protestanckim jako takim 
akcentuje się niemal wyłącznie motyw odkupienia. 
Dopiero teraz dostrzegam więc, że dzięki odkupieniu 
zaczyna się nie tylko nowy człowiek, ale także nowy 
świat. Było to dla mnie odkrycie niezwykłe. Przecież

nasza wiara jest wiarą w Trójcę Świętą, a cóż w koś
ciołach protestanckich słyszymy o Trójcy? Uznawać 
się za grzesznika, któremu przebaczono, doceniać 
śmierć Chrystusa — to bardzo ważne, ale to jeszcze 
nie wszystko. Wiara w Boga jest odnalezieniem Go 
jako Stwórcy, jako Ojca, który nas kocha i stwarza 
na nowo dzięki Chrystusowi. Wiem to dzisiaj, dzięki 
naszej wspólnocie, ale nie słyszałam o tym w pro
testanckiej parafii.

S. CH. — Istotnie, jest nam dość trudno mówić
0 modlitwie protestanckiej, bo choć pochodzimy z pro
testantyzmu, prawdą jest to, co mówi Natasza, że po
przez liturgię odkrywamy tu nieznane przedtem 
horyzonty.

S. K. — A czy mogłyby Siostry sprecyzować dokład
niej, jaka tradycja kościelna stoi za każdą z was?

S. A.-E. — Moją tradycją jest przywiązanie do Biblii
1 Kościół reformowany.

S. CH. — Moją także.

S. N. — Ja natomiast zostałam ochrzczona dopiero 
8 lat temu we wspólnocie luterańskiej. Ale wiarę 
znalazłam częściowo w Kościele katolickim we Frain- 
cji, a częściowo we wspólnocie baptystów w Niem
czech. Nie wiem, jaka tradycja za mną stoi, i czy 
mogę powiedzieć, że jestem luteranką, skoro nie 
znam właściwie doktryny luterańskiej. W każdym 
razie moją duchowością jest duchowość naszej wspól
noty. Tutaj znalazłam owe wymiary modlitwy, o któ
rych mówiłam przed chwilą.

S. A.-E. — Ostatnia uwaga Nataszy odnosi się i do 
nas. W naszych kościołach reformowanych nie ma 
tego rodzaju liturgii, a jeśli już jest — to niezwykle 
uboga.

S. CH. — Dlatego zresztą jesteśmy właśnie tu, gdzie 
jesteśmy. Żyjemy bardzo intensywnym życiem mod
litewnym. Cztery oficja dziennie — to człowieka żło
bi. Takie życie wspólnotowe otwiera nowe perspek
tywy. Mamy więc tu niejedną szansę.

S. K. — Czy odnosi się to także do modlitwy spon
tanicznej?

S. A.-E. — Tak, bo modlitwa spontaniczna przyczy
nia się do wzrostu modlitwy pochwalnej, ale przede
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wszystkim stawia nas w postawie adoracji, którą jest 
modlitwa par excellence.

S. K. — Na czym, zdaniem Siostry, polega różnica 
między tymi dwiema ostatnimi?

S. A.-E. — Modlitwa pochwalna jest tym, co płynie 
ze mnie w łączności ze wspólnotą. Modlitwę adoracji 
natomiast przeżywam sama, w swoim pokojai, gdy 
przenika mnie Słowo i pozostaję w całkowitym mil
czeniu. Bo milczenie jest także jedną z form adoracji 
Boga.

S. K. — Zgadzam się najzupełniej. Ale czy niekiedy 
nie odczuwają Siostry potrzeby jakichś elementów 
wizualnych lub jakiejś ekspresji, jakiegoś zewnętrz
nego wyrazu modlitwy? Czy tego rodzaju symbole, 
jak świece, kwiaty, ikony, gesty itp. pomagają w mod
litwie czy nie?

S. A.-E. — Myślę, że na to pytanie każda z nas musi 
dać odpowiedź osobistą. Ja wolę całkowite ogołocenie 
z elementów wizualnych, lubię natomiast w liturgii 
katolickiej czy prawosławnej zewnętrzne gesty. Bar
dzo bym chciała, żeby je u nas stopniowo wprowa
dzono. Np. głęboki pokłon wyrażający pokutę czy 
kreślony na sobie znak krzyża. Ilekroć go czynię, 
dokonuje się we mnie jakaś przemiana. Nasza trady
cja wszystko to wykluczyła, a jednak mnie to jest 
potrzebne. Gdy jestem sama, w swoim pokoju, albo 
w środowisku katolickim, gdzie nikt nie zwraca na 
mnie uwagi, lub też, gdy wiem, że żaden protestant 
nie będzie iprzez to urażony, czuję się wewnętrznie 
wolna i czynię znak krzyża, klękam skłaniając się 
do ziemi.

S. N. — W moim przypadku rzecz przedstawia się 
inaczej, może dlatego, że mam w sobie rosyjską krew. 
Bardzo lubię ikony. Kontemplując je, głęboko przeży
wam coś, czego nie umiem wyrazić. Ikona niejako 
odsyła mnie do Słowa. Żywi moją wiarę. Nie jest dla 
mnie niezbędna do modlitwy, bo modlitwą zwracam 
się „powyżej” ikony, ale treść, którą ona w sobie nie
sie i zawarty w niej przekaz pomagają mi w wew
nętrznej koncentracji. A Ty, Christelle, najbardziej 
reformowana z nas wszystkich?

S. CH. — Nasza wspólnota, jak mówiłyśmy, pozwala 
nam na przekroczenie ścisłych ram protestantyzmu, 
ale jesteśmy do niego bardzo przywiązane. Chciała
bym więc podkreślić, że pozostajemy w więzi z Koś
ciołem reformowanym, mimo że indywidualnie odnaj
dujemy tu o wiele szersze kręgi form modlitwy niż 
w przeciętnej parafii czy rodzimie.

S. K. — Czy np. piękno przyrody — góry, morze, 
zachody słońca etc. nie stanowią dla Siostry jakiegoś 
śladu działania Bożej ręki, jakiegoś znaku Bożej pięk
ności? Piękno świata także należy do wizualnych 
elementów wyzwalających modlitwę.

S. CH. — Dla wielu sióstr ina pewno tak. Ja osobiście 
wolę ciszę swego pokoju. Żadne elementy wizualne 
nie są mi potrzebne. Potrzebne mi jest tylko Słowo 
Beże. Na razie. Może się to zmieni. Piękny krajobraz 
z całą pewnością pomaga chwalić Boga, ale nie jest 
czymś niezbędnym.

S. A.-E. — Tego lata, w czasie wakacji mieszkałam 
w pokoju, którego okno przez cały dzień ukazywało 
ogrom nieba. I zrozumiałam, jak wiele niebo może 
mówić o Bogu, że może wręcz rozentuzjazmować w 
stosunku do Niego. Z tego, co Christelle mówi, jasno 
wynika, że tradycja, w której zostałyśmy wychowane, 
jest czysto intelektualna, że wyeliminowano z niej 
wszelką pomoc wzroku lub gestu. Dlatego właśnie 
wstąpiłyśmy do naszej wspólnoty, w której cały wy
miar istoty ludzkiej, szerszy niż sam tylko intelekt, 
wciągnięty jest w sferę modlitwy.

S. N. — Co do mnie, to właśnie dzięki liturgii zako
chałam się w Bcgu. I odtąd wszystko — i góry, i mo
rze, i wszelkie piękno świata — widzę w perspekty
wie wyzwolenia całego stworzenia.

S. K. — Czy Siostra zna jakieś inne jeszcze liturgie 
oprócz waszej, tutejszej?

S. N. — Nie, nie znam. Ale nasza jest skomponowana 
z elementów innych liturgii, dlatego jest bardzo 
bogata.

S. A.-E. — Nasza liturgia — co zresztą siostra mogła 
sama zauważyć — z jednej strony jest uniwersalna, 
a z drugiej — kształtowana przez nas same. Bo prze
cież np. jej strona muzyczna możliwa jest tylko dla
tego, że wspólnie śpiewamy to, co chcemy, i tak, jak 
chcemy.

S. K. — Czuje się w waszym śpiewie coś z muzyki 
cerkiewnej — i w  treści, i w formie. Zresztą zaczyna 
to zwolna przenikać do wielu kościołów na Zachodzie. 
Nip. „Ojicze nasz” Rymskiego-Korsakowa jest niemal 
powszechnie śpiewane, już zawłaszczone.

S. CH. — Czuję się tu w obowiązku dopowiedzieć, 
że to, co mówiłam, odnosi się wyłącznie do godziny 
modlitwy indywidualnej, »nie do wspólnotowej. Ta 
ostatnia zawsze podtrzymuje mnie w sposób sobie 
tylko właściwy.

*S. K. — Czy więc np. w czasie liturgii Wspólnoty Je
rozolimskiej w Paryżu — gdzie, choć to liturgia kato
licka, „przyswojono sobie” i melodie bizantyjskie, 
i ikony, i kadzidło, i pokłony, nie mówiąc już o świe
cach i organach — czuje się Siostra wciągnięta we 
wspólną modlitwę?

S. CH. — Całkowicie. Modlitwa wspólnoty zawsze 
mnie wciąga.

S. K. — Z tego, co mówicie, wynika, że można by 
wymienić jako elementy istotne dla modlitwy indy
widualnej — ciszę i Biblię, a dla wspólnotowej — 
liturgię. Czy tak?

S. A.-E. — Tak, ale trzeba dodać jeszcze jeden ele
ment — piękno. My tu wprawdzie mamy wszędzie 
ubogie pomieszczenia — kaplicę czy namiot, ale to, 
co może być piękne, ma być piękne. Zwłaszcza wyko
nanie śpiewów, sposób czytania, muzyka. Pewien 
pastor z Alzacji powiedział nam kiedyś, że naszym 
zadaniem powinno być wprowadzenie na nowo piękna 
do Kościoła reformowanego. Bo wszystko tak zostało
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w nim -przeintellekitualizioiwane, że wyeliminowano 
wszystko, co piękne, wszystko, co wiąże się z ciałem. 
Trzeba więc przywrócić w naszym Kościele całościo
wy wymiar ludzki. To jest na Zachodzie potrzeba na
szych czasów. U nas widzi siostra zapaloną świecę — 
symbol światła. Ale w wielu kościołach reformowa
nych nie zobaczy siostra nic, nic, nic. Co najwyżej — 
napisy na ścianach. A więc i ten jedyny element wi
zualny także ma przemawiać do intelektu. Nasza tra
dycja jest skrajnie surowa. Całe ciało skupia się 
wyłącznie w mózgu. Reszta pozostaje jakby martwa. 
Teraz zaczyna się w tym dostrzegać pewnego rodzaju 
aberrację, ale trzeba wiele czasu, aby się tu coś na
prawdę zmieniło.

S. K. — A czy jest jeszcze wielu ludzi akceptujących 
tradycję reformowaną w dawnej jej surowości?

S. A.-E. — Tak, oczywiście.
S. N. — Bo oni nie znają niczego innego, nie mają 
się do czego odnieść, nie mają z czym porównać. Pro
szono nas niedawno, w lecie, o odprawianie naszej 
liturgii w pewnej parafii, w starym kościele romań
skim. Przychodziło wielu wczasowiczów. Słuchając 
naszej liturgii odkrywali sens modlitwy pochwalnej 
i adoracji, a my zachwycałyśmy się, że nigdy nie za
dawali nam banalnych, powierzchownych pytań, jak 
to bywa tutaj — kim jesteśmy, czy mamy kontakty 
ekumeniczne etc. Nie, oni zawsze zostawali na płasz
czyźnie tego, co przeżywali w czasie modlitwy. Od
krywali coś, czego nie znajdują gdzie indziej. Dlatego 
wydaje mi się, że jeśli nie uświadomiono sobie jeszcze 
w pełni braków duchowości reformowanej, to dlate
go, że luidzie nie mają możności porównania jej z żad
ną inną.

S. A.-E. — Tutaj w Wersalu, tuż obok nas, jest koś

ciół i parafia protestancka. Tamtejszy pastor w każdą 
niedzielę przychodzi do nas, by udzielać Wieczerzy 
Pańskiej wg naszej liturgii. Z nami przeżywa Noc 
Paschalną i odprawia liturgię Zmartwychwstania, 
a potem w swojej parafii wraca do form nabożeń
stwa reformowanego. A więc żyje równocześnie 
w łączności z parafią i w łączności z nami. Z kilkoma 
nielicznymi członkami parafii stara się przenieść ja
kieś elementy innowacji, ale bardzo, bardzo powoli. 
Od pewnego czasu przychodzi do nas grupa młodych 
katechumenów. Początkowo miałyśmy wrażenie, że 
oni nudzą się na naszych oficjach, że nic im to nie 
daje. Powiedziałyśmy sobie, że trzeba urządzić jakieś 
oficjum dla nich — z ich muzyką, z ich śpiewem. 
A tymczasem oni wcale tego nie chcieli. Mimo że 
intelektualnie nie rozumieli naszej liturgii, dostrze
gali w niej coś, co ich przerasta, ale zarazem fascy
nuje. Młodzi są zgłodniali ludzkiego i kosmicznego, 
a nie tylko mózgowego, wymiaru religii. Dlatego sami 
ułatwią zmiany w Kościele reformowanym. Jestem 
tego pewna. Przychodzą do nas także zupełnie małe 
dzieci i czują się tu niesłychanie szczęśliwe. Nic nie 
rozumieją, ale cała ich istota wibruje Bożym wymia
rem, a to się w nich kiedyś na pewno odezwie. Często 
zdumiewa mnie ta jakaś święta, głęboka ciekawość 
dziecka, które widząc, że któraś z nas się modli, przy
suwa się jak najbliżej, niekiedy siada naprzeciw i ca
łym sobą stara się odtworzyć postawę modlącej się 
siostry. Sądzę więc, że Kościoły reformowane wzbo
gacą się tym oczekiwaniem, które budzi się obecnie 
w społeczeństwach zachodnich 'w ogóle, właśnie z po
wodu nadmiernie rozwiniętego Intelektualizmu. Bo 
człowiek, stworzony na obraz Boży, całym sobą chce 
dążyć ku Temu, co jest jego absolutnym prototypem 
w Chrystusie.

Oprać. s. Kinga Strzelecka, osu.

Spotkanie nauczycieli szkół niedzielnych w Łodzi
W dniu 9 maja br. w domu pa
rafialnym łódzkiego zboru re
formowanego odbyło się pierw
sze ogólnopolskie spotkanie 
nauczycieli szkół niedzielnych, 
zorganizowane pod patronatem 
Konisystorza Kpścioła Ewange
licko-Reformowanego. Pierw
sze spotkanie tego typu miało 
bardzo ważny temat: ,,Wycho
wanie chrześcijańskie w na
szym Kościele i w naszych do
mach“.
Na spotkanie przybyły zarówno 
osoby już nauczające, jak też 
kandydaci do tej pracy ze zbo
rów w Kucowie, Zelowie, Ży
chlinie, Warszawie, Katowi
cach. W grupie warszawskiej 
obecne były studentki oraz stu

denci teologii. Reprezentowany 
był również lokalny zbór łódz
ki przez pastora, grupę rodzi
ców i nauczycieli. Ks. bp Zdzi
sław Tranda rozpoczął spotka
nie modlitwą i krótkim kaza
niem. Wskazał on na ogromną 
odpowiedzialność całego Koś
cioła, każdego poszczególnego 
zboru, a także indywidualnie 
każdego wierzącego za stan 
chrześcijańskiego wychowania 
i świadomości religijnej dzieci 
i młodzieży. Pomocą w podję
ciu tej odpowiedzialności jest 
modlitwa, widomy znak ufnoś
ci w moc Różą w każdej, a 
szczególnie w trudnej sytuacji. 
Nie powinniśmy liczyć wyłącz
nie na siebie, na swoje umie
jętności przekazywania wiado

mości religijnych dzieciom i 
młodzieży, na swoją wiedzę i 
doświadczenie, lecz poddać się 
z nadzieją i ufnością Bogu, 
wierząc, że to On nas poprowa
dzi. Musimy sobie zdawać 
sprawę, a dotyczy to szczegól
nie nauczycieli szkół niedziel
nych, którzy kształtują posta
wy chrześcijańskie, że w reali
zacji planów Bożych jesteśmy 
tylko narzędziem i nic sami 
z siebie zrobić nie możemy. 
Przede wszystkim musimy z 
całą ufnością zwracać się ku 
Temu, który jest z nami aż do 
skończenia świata.
Podstawą do dyskusji był refe
rat zatytułowany tak jak całość 
spotkania. Wygłosiła go Inge
borga Niewieczerzał. Wycho
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dząc z założenia, że wychowa
nie chrześcijańskie winno być 
świadomym działaniem zmie
rzającym do utwierdzenia ludzi 
w wierze, poznaniu i miłości do 
Boga i bliźnich, poddała anali
zie sposób i formy tego działa
nia w Kościele. Referentka 
szczególnie skoncentrowała się 
na oddziaływaniu na dzieci i 
młodzież. Dostrzegła na tym 
polu wiele zaniedbań, niedo
ciągnięć i trudności wymagają
cych przezwyciężenia i uregu
lowania. Głównym mankamen
tem jest to, że dzieci wycho
wywane są w pobożności tra
dycyjnej, nie angażującej dy
namicznie całej ich istoty, lecz 
ograniczającej się do spełniania 
zwyczajowych praktyk. Wycho
wane w takiej postawie, prze
kazują ją z kolei swoim dzie
ciom. Rodziny takie albo od
chodzą od Kościoła, albo utrzy
mują z nim kontakty spora
dyczne. Na pewno nie jest to 
sytuacja właściwa. Zdarza się, 
że dzieci 7—8-letnie nie mają 
pojęcia o modlitwie, gdyż nigdy 
nie widziały swoich rodziców 
modlących się; nie wiedzą też, 
kim jest Jezus. Lekcje religii 
traktowane są na zasadzie nie
szkodliwego marginesu aktyw
ności dziecka. Rodzice, skon
centrowani na dążeniach do
czesnych, zdają się nie przykła
dać wagi do roli wiary w życiu 
dzieci.
Również Kościół nie wywiązuje 
się w pełni ze swych zadań. 
Często nauczyciele, pełni mi
łości i sympatii do dzieci, po
błażają im w istotnych spra
wach, nie kształują właściwych 
postaw. Wychowanie religijne, 
to nie tylko nauczenie dziecka 
dziejów Izraela, podanie wia
domości o Jezusie, Jego życiu 
i nauce, znajomości Biblii, ale 
przede wszystkim nauczenie 
ufności do Boga i przysposobie
nie do wiary, przybliżenie do 
Jezusa Chrystusa, ukazanie ra
dosnej konieczności poddania 
całej osobowości i życia Chrys
tusowi. Istotne więc nie jest sa
mo wpajanie wiadomości, lecz 
nauczenie egzystencjonalnego 
przeżywania wiary w codzien
ności. Jest to w dużej mierze 
jeszcze postulat, który nauczy
ciele powinni sobie uświadomić 
i starać się urzeczywistniać w 
swoich kontaktach z dziećmi.

Referentka poruszyła też sze
reg spraw szczegółowych i wy
sunęła kilka wniosków, do któ
rych ustosunkowano się następ
nie w dyskusji. Kończąc refe
rat, I. Niewieczerzał dodała, że 
poprawa sytuacji może nastąpić 
tylko wtedy, gdy wszyscy za
angażują swe dary i talenty w 
służbę dla Jezusa Chrystusa, 
aby budzić wiarę i miłość w 
moc Bożą, która przemienia 
świat ku chwale Stwórcy.
W dyskusji, nawiązując do re
feratu, wymieniano refleksje, 
wysuwano propozycje działań 
pozytywnych, dzielono się 
własnymi doświadczeniami z 
okresu uczęszczania do szkoły 
niedzielnej. Skoncentrowano 
się głównie na roli rodziców w 
procesie kształtowania postawy 
dziecka, na kontakcie rodziców 
z nauczycielem, na wyważeniu 
proporcji między utrwalaniem 
i pogłębianiem wiedzy biblijnej 
a kształtowaniem właściwych 
postaw, na wzrastaniu dziecka 
w wierze i dochodzeniu do niej 
oraz na roli modlitwy w życiu 
dziecka. Postulowano, aby ro
dzina stała się w jakiejś mierze 
kościołem domowym, aby ro
dzice uczestniczyli w ducho
wym rozwoju dziecka, np. 
przez wspólne modlitwy; aby 
dziecko w swej wierze nie było 
osamotnione, a sfera religii — 
sferą izolowaną od innych. Po
stulowano większe zaangażowa
nie dzieci w zborach, czy to 
przez specjalne imprezy, czy 
też spotkania zborowe wspólne 
z rodzicami. Zwracano uwagę 
na trudności i przeszkody w 
kontaktach z rodzicami.
Jako ważną sprawę poruszono 
problem przygotowania się 
nauczyciela do pracy i w 
związku z tym mówiono o bra
ku odpowiedniej literatury o- 
raz innych niezbędnych pomo
cy, jak slajdy, obrazki, flanelo- 
gramy itp. Na tym polu po
wstaje możliwość współpracy z 
rodzicami. Zachęcającym przy
kładem były tu pokazane przez 
Barbarę Stahl modele przywie
zione z Holandii i wykonane 
przez rodziców ze zboru łódz
kiego. Mówiono też o dokształ
caniu nauczycieli na kursach 
psychologii, pedagogiki itp. 
Istotne jest też wzbogacanie 
perspektywy teologicznej wy

chowania; chodzi szczególnie o 
przedstawianie konkretnych 
wydarzeń biblijnych nie w o- 
derwaniu, lecz w kontekście ca
łego Bożego planu zbawienia.
Przykładem takiego zrozumie
nia była lekcja religii dla dzie
ci łódzkich, przeprowadzona 
przez Barbarę Stahl w obecno
ści wszystkich zaproszonych. 
Temat lekcji: „Spojrzenie z 
wiarą“, oparty został na dzie
jach Mojżesza i ludu Starego 
Przymierza i odniesiony do Je
zusa i ludu Nowego Przymie
rza. Wszyscy goście byli pod 
dużym wrażeniem, zarówno je
śli chodzi o sposób prowadzenia 
lekcji, zrozumiały, a jednocześ
nie zawierający ową perspekty
wę teologiczną, przystosowaną 
do możliwości percepcyjnych 
dziecka 8—10-letniego, jak też 
pod wrażeniem zaangażowania 
i zainteresowania samych dzie
ci poruszonym tematem, który 
szybko zrozumiały dzięki obra
zowemu przedstawieniu.
W wyniku spotkania postano
wiono powołać Komisję Kate
chetyczną, która będzie się zaj
mowała organizowaniem po
mocy naukowych do lekcji re
ligii, a także koordynowała 
plan zajęć dla poszczególnych 
grup wiekowych. Zgłoszono 
wniosek, aby poszczególne Ko
legia Kościelne przeprowadzały 
doroczne spotkania rodziców. 
Takie spotkania mogłyby w 
niewymuszonej formie zwrócić 
uwagę na konkretne problemy 
rozwoju religijnego dzieci i po
mogłyby rodzicom w towarzy
szeniu dzieciom na ich drodze 
do pełnej i świadomej wiary. 
Zgodzono się* również, że to 
pierwsze spotkanie nauczycieli 
nie może być ostatnim i że na
leży tę formę pracy kontynuo
wać, spotykając się przynaj
mniej raz na rok. Termin ko
lejnego pozostawiono do usta
lenia.
Minione spotkanie było o tyle 
pożyteczne, że ukazało wycho
wanie chrześcijańskie w wy
miarze pracy i posłannictwa 
całego Kościoła. Dowartościo
wało też pracę nauczycieli jako 
ważny element życia Kościoła 
w jego ziemskiej drodze.

Joanna Mizgała
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Katolickie spojrzenie na „Księgę zgody"
Niezbyt odległe są jeszcze czasy, 
kiedy teolog katolicki zajmując się 
doktryną protestancką miał wyłącz
nie na celu dowieść jej błędności 
i na tym tle ukazać prawdziwą na
ukę własnego Kościoła. W podob
ny sposób postępowali teologowie 
protestanccy w odniesieniu do dok
tryny katolickiej. Postęp w ruchu 
ekumenicznym i oficjalne włącze
nie się doń Kościoła Rzymskoka
tolickiego spowodowały, że wzaje
mne nastawienie reprezentantów 
obu tradycji chrześcijańskich uległo 
radykalnej przemianie. Dzisiaj po 
obu stronach czyni się starania, a- 
by eksponować raczej to, co łączy, 
niżeli to, co dzieli. Nie oznacza to, 
że się pomija lub przemilcza różnice 
doktrynalne, które istnieją przecież 
w dalszym ciągu. Są one przed
miotem głębokich studiów, które 
przynoszą często zaskakujące wy
niki. Otóż okazuje się, że nawet 
tam, gdzie różnice między doktry
ną katolicką i protestancką wyda
wały się dawniej nie do przezwy
ciężenia, teraz znajduje się elemen
ty, które mogą spowodować zbliże
nie stanowisk obu stron.
Jednym z takich właśnie proble
mów zajął się o. Stanisław C. Na
piórkowski w swojej rozprawie ha
bilitacyjnej*. Kompetencja Autora 
nie podlega najmniejszej kwestii 
już choćby z tego względu, że z 
ramienia watykańskiego Sekreta
riatu do spraw Jedności Chrześci
jan uczestniczy on od kilku lat w 
dialogu katolicko-luterańskim pro
wadzonym na płaszczyźnie świato
wej. Ale o. Napiórkowski to nie tyl
ko wybitny specjalista w dziedzi
nie doktryny protestanckiej, lecz 
zarazem autentyczny ekumenista. 
Świadczą o tym wszystkie jego do
tychczasowe publikacje poświęcone 
dialogowi doktrynalnemu. Duch e- 
kumeniczny i uczciwość intelektu
alna przebijają też z każdej strony 
tej rozprawy habilitacyjnej, którą 
pragniemy teraz omówić.
O. Napiórkowski zajął się wyekspo
nowaną przez Reformację zasadą 
solus Christus, według której jedy
nym pośrednikiem w zbawieniu 
jest Chrystus. Protestantyzm, ak
centując te zasadę, wystąpił prze
* S ta n is ła w  N a p ió r k o w sk i: S o lu s  C h ris
tu s. . Z b a w cze  p o śred n ic tw o  w ed łu g  
»K sięg i zgody« . L u b lin  1978, KUL.

ciw katolickiemu nauczaniu o po
średnictwie Marii i świętych, osób 
i rzeczy w dziele zbawienia. Za 
podstawę rozważań Autor wziął 
tzw. „Księgę zgody” (Liber Con- 
cordiae), w skład której weszły 
podstawowe pisma wyznaniowe 
(księgi symboliczne) luteranizmu: 
„Duży i mały katechizm Lutra” 
(1529), „Konfesja augsburska” (1530), 
„Apo logia konfesji augsburskiej” 
(1531), „Artykuły szmalkaldzkie” 
(1537), „Traktat o władzy i pryma
cie papieża” (1537) oraz „Formuła 
zgody” (1577).
Autor przyznaje na wstępie, że za
sada solus Christus znajduje do
bre udokumentowanie w powyż
szych pismach wyznaniowych; jed
nocześnie jednak zwraca uwagę, że 
sławią one także „usta kaznodziei, 
które w Słowie i przez Słowo Bo
że niosą ludziom usprawiedliwienie; 
podkreślają wewnętrzny dynamizm 
znaków sakramentalnych, które Bóg 
uczynił instrumentem swojej łaski; 
wiele uwagi poświęcają urzędowi 
kościelnemu, przez który Chrystus 
przepowiada Ewangelię i sprawu
je sakramenty” (s. 16). Te elemen
ty „Księgi zgody” skłoniły o.Na- 
piórkowskiego do postawienia na
stępującej hipotezy roboczej: „eks
kluzywna interpretacja zasady so
lus Christus jest jednostronna i 
należy ją uzupełnić nauką o po- 
średnicząco-zbawczej funkcji Sło
wa Bożego, znaków sakramental
nych oraz urzędu kościelnego. Gdy
by udało się wykazać zasadność 
tej hipotezy, stałaby się jasna po
trzeba reinterpretacji jednej z 
podstawowych zasad teologii prote
stanckiej, co mogłoby mieć olbrzy
mie znaczenie ekumeniczne” (s. 16). 
O.Napiórkowski przed przystąpie
niem do właściwych rozważań 
zwraca uwagę, że chociaż księgi 
symboliczne luteranizmu, które 
powstały na przestrzeni pół wieku, 
ukazują rozwój myśli w takich 
kwestiach, jak Eucharystia czy u- 
sprawiedliwienie, to jednak nie da 
się tego o nich powiedzieć w przy
padku zbawczego pośrednictwa. 
Teksty „Księgi zgody”, dotyczące tej 
kwestii, mają podwójny charakter: 
krytykują dotychczas głoszone po
glądy i prezentują pozytywne sta
nowisko reformatorów. Wszyscy do

tychczasowi autorzy studiów nad 
pismami wyznaniowymi przedsta
wiali oba aspekty łącznie, natomiast 
O.Napiórkowski postanowił pójść in
ną drogą: osobno zrekonstruował 
naukę zanegowaną (rozdział I) i o- 
sobno wkład pozytywny (rozdział II). 
Autor nie wahał się przyznać 
wprost, że główni autorzy pism 
wyznaniowych — Marcin Luter i 
Filip Melanchton — w swojej kry
tyce ówczesnego stanu życia Koś
cioła mieli wiele racji. O pierw
szym z nich powiada, że „nie wda
wał się w teoretyczne rozważania, 
czy uciekanie się do świętych mu
si z konieczności wynikać z braku 
zaufania Chrystusowi, ale raczej 
obserwował pobożność ludu i na 
tej podstawie twierdził, że wzywa
nie świętych w praktyce odwraca 
serca od Tego, który jest najbar
dziej godny zaufania” (s. 26).
W innym miejscu czytamy znowu: 
„Późnośredniowieczny model zbaw
czego pośrednictwa rzeczywiście 
przeakcentował znaczenie czynu 
ludzkiego; zarówno w teologii, jak 
i w praktykach życia religijnego 
dochodziły do głosu tendencje na- 
turalistyczne przewartościowujące 
znaczenie ludzkiej aktywności na 
niekorzyść działania Bożego. Auto
rzy »Księgi zgody« mieli rację, 
podnosząc protest przeciwko tym 
skrajnościom, w mniejszym czy 
większym stopniu zniekształcają
cym prawdę objawioną” (s. 57).
Wprawdzie O.Napiórkowski wska
zuje także, że i reformatorzy „nie 
ustrzegli się jednostronności”, gdyż 
odmalowany przez nich obraz teo
logii i życia chrześcijańskiego był 
niepełny, ale w konkluzji dodaje: 
„Nie znaczy to jednak, że autorzy 
»Księgi zgody« nie mieli zupełnie 
racji. Przesada w akcentowaniu 
ludzkich zasług była faktem, do 
którego przyznali się — aczkolwiek 
nie od razu i nie bez oporów — te
ologowie i hierarchia” (s. 60).
Prezentując zawarty w „Książce 
zgody” -pozytywny model pośred
nictwa Chrystusa, Autor zwraca u- 
wagę, że wbrew utartym poglądom 
zasada solus Christus nie stanowi 
charakterystycznej cechy teologii 
Reformacji, bowiem głosili ją już 
wcześniej św. Bonawentura i św. 
Tomasz z Akwinu. Natomiast dla
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autorów luterańskich ksiąg symbo
licznych charakterystyczne było 
zradykalizowanie tej zasady, co 
przejawiło się w dwojaki sposób: 
przez poszerzenie jej zakresu na 
całość odkupienia (przy czym dla 
czynu ludzkiego nie pozostawiono 
żadnego marginesu) oraz przez in
terpretację ekskluzywną, czyli przez 
podkreślenie, że nie ma innych po
średników poza Chrystusem, a naj
mniejsze ustępstwo od tego stano
wiska jest zdradą Chrystusa (s. 83). 
Po przedstawieniu negatywnego i 
pozytywnego modelu zbawczego po
średnictwa Chrystusa w „Księdze 
zgody” o.Napiórkowski w trzech 
następnych rozdziałach swojej roz
prawy podejmuje próbę podbudo
wania postawionej na wstępie hi
potezy roboczej. Najpierw przyta
cza szereg starannie dobranych wy
powiedzi z pism wyznaniowych na 
temat narzędziowej funkcji Słowa 
Bożego w dziele zbawienia. Najwa
żniejsze z nich brzmi następująco: 
Bóg nie działa zbawczo na człowie
ka bez pośrednictwa stworzenia; 
teksty „Formuły zgody” konkretnie 
wskazują na to stworzenie, przez któ
re Bóg zbawia: zewnętrzne przepo
wiadanie oraz słuchanie Słowa Bo
żego <s. 106); Słowu Bożemu zaw
dzięczamy spotkanie z Chrystusem, 
ono także umożliwia nam wiarę, 
przez którą możemy „uchwycić 
Chrystusa” (s. 108); według Melan- 
chtona wiara rodzi się ze słowa, 
a ądaniem Lutra — Bóg udziela Du
cha Świętego i łaski jedynie i wy
łącznie przez zewnętrzne słowo lub 
razem z nim (s. 110). Najbardziej 
lapidarne ujęcie narzędziowej fun
kcji Słowa^ Bożego w dziele zba
wienia o.Napiórkowski znalazł w 
następującym sformułowaniu „Księ
gi zgody”: „Duch Święty zechciał 
być skutecznym przez Słowo” 
(s. 114).
W dalszym toku wywodów o.Na- 
pdónkowisikti wskazuje, że Słowo inie 
jest — według „Księgi zgody” — 
jedynym „na/nzędiziem”, przez któ
re Duch Święty odJdlzdalłuje ma lozło- 
wrieka. Uświęcająca moc Ducha 
świętego dotyka człowieka także 
w sakramentach i absicllucj.i (s. 120). 
Autorzy pism wyznaniowych nau
czali, że sakrament ipasdada struk
turę znaku. Znak sakramentu two
rzą: słow-o i materia, iprzy czyim o- 
ba elementy są niezbędne. Jednak
że w sakramencie ichinztu — jak to 
sformułował Luter — Słowo Boże 
jest ważniejsze iniż woda, gdyż 
sprawtiai, że woda naturalna staje

się „wodą boską, świętą i nilosącą 
zbawienie” (s. 125n). Zbawienie i 
odpustzczemie grzechów niesie czło
wiekowi italkże obecność Chirystusa 
w chlebie i wtimie eucharystycz
nym (si. 131, 136). Z (kodea słowa a- 
bsolucji^ są boskim instrumentem 
zbawienia, ipitzeiz które budizi się w 
człowieku wiara warunkuj ąca u- 
siprawiediliwienie (s. 144n).
Jako ostatni instrument o icihairak- 
terze poś.redinicząco-zbawczyirn; o 
którym fmówtii ^Księga zgody”, o.N&- 
pióirkowski wymienia urząd koś
cielny.. Powołuje się przy tym na 
sformułowania ;pism wyznaniowych 
autorstwa Lutra- i Melanchitoina, 
gdizie pcwłada się,iże urząd1 .kościel
ny pozostaje w służbie zbawienia, 
a pastor jest sługą zbawienia. (Po
glądy obu (reformatorów w tej 
sprawie Autor izrekapfitulawtał miar 
stępujące: „Chrystus mógł inaczej 
postanowić i przycfhodżić do duszy 
ze zbawieniem ibez czyjegokołwiek 
pośrednictwa; zechciał, jednak uza
leżnić zbawcze działanie Słowa i 
sakramentów od przepowiadania i 
siziaifowamai, które dokonuje się 
p r z e z  c z ł o w i e k a ” (podkr. — 
K.K.; s<. 164).
W zakończeniu o. Napiórkowski
stwierdza, że przeprowadzone ana
lizy potwierdzają postawioną 
przezeń hipotezę, iż „całokształt

W związku z artykułem Aliny Wer
ner pt. „Bo przecież wy, ewange
licy...” nadszedł list od p. JÓZEFA 
KUKUCZA z Jasienicy. P. Kukucz 
zgadza się z wypowiedziami autorki 
dotyczącymi Marii, a nawet doda
je: „Przyznam sam, że my, ewan
gelicy może za mało czcimy Ma
rię...” Natomiast nie rozumie i nie 
popiera jej stosunku do papieży: 
„Teraz chciałbym się wypowiedzieć 
co do opisu papieży. Słowa, które 
Pani napisała, bardzo mnie, a chy
ba wielu ewangelików, zabolały 
i zdziwiły...”.
Jednocześnie przypomina, ile u- 
cierpieliśmy w okresie kontrrefor
macji oraz fakt, że do dnia dzisiej
szego nie zdjęto klątwy rzuconej 
na Marcina Lutra. Pisze też o nie
sprawiedliwościach, jakie miały 
miejsce w naszym kraju po ostat
niej wojnie, takich, jak zabieranie 
kościołów, brak życzliwości i tole
rancji. Stwierdzając to, nadmienia 
wszakże z zadowoleniem, że duże

doktryny «Księgi zgody* każe 
przyjąć n i e  e k s k l u z y w n ą ,  
a l e  i m k ł u z y w m ą  flpodkr. — 
K.K) interpretację zasady solus 
Christiis, interpretację, która har
monizuje doskonałe i jedyne po
średnictwo Chrystusa z instrumen- 
tallno-izbawiozą funkcją liimnych po
średników” (&. 175). Auitotr mozipra- 
wy Solus Christus. jest przekonany, 
że ipowyższy winiLosiek sitwainza- no
we (perspektywy dilia dialogu eku
menicznego, gdyż „służy przezwy
ciężeniu jednej iz najpoważniej
szych trudności teologicznych, dzie
lących (protestantyzm od1 prawosła
wia a katoilicyzimu” (s. 175). 1
Dodajmy jeszcze, że inoziprawai o.Na- 
piórknwskiego jest 'ewenementem 
na poflsikdm — teologicznym i eku
menicznym — irynku wydawniczym, 
publikacją, która nie powinna 
przeminąć bez echa, lecz iraczej 
stać się (podstawą dogłębnych dy
skusji tmiędzy teologalmi różnych 
wyznań iw naszym kraju. Sposob
nością d*o tego mogłyby stać się, 
przypadające w bieżącym noku, 
dwa> jubileusze: 45(Mećia ogłosze
nia ,̂ Konfesji aiugsburskiej” i 400- 
lecia (przyjęcia ,;Kslięgi zgody”.

Karol KarskJ
P rzed ru k  z nr 5 „Ż y cia  i  M y śli” za  
zgodą R e d a k c ji

zmiany zaszły w etykiecie i obycza
jach papiestwa od Jana XXIII po
cząwszy. Wielu ludzi zrażał prze
pych Kościoła katolickiego i jego 
•przedstawicieli, gdyż Chrystus żył 
w prostocie i ubóstwie. Jako jeden 
z przykładów wyższości ewangeli- 
cyzmu podaje państwa skandynaw
skie, w których od wieków nie ma 
wojen i które słyną z uczciwości. 
We Włoszech natomiast, w blisko
ści siedziby papieża, szerzą się 
krwawe morderstwa i okropny fa
natyzm polityczny. Panu Kukuczo- 
wi nie podoba się wezwanie do 
modlitwy za papieża. Jeśli za kogo 
należy się modlić — konkluduje p. 
Kukucz — to za misjonarzy obyd
wu wyznań, gdyż nie wahają się 
ani chwili, aby oddać życie za wia
rę.

*
Ucieszył mnie list p. Kukucza. Spo
dziewałam się jakiegoś oddźwięku. 
Szkoda tylko, że nie odezwali się
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ludzie młodzi, tylko tak wiekowi, 
jak autor listu (86 1.). Dobrze jest 
czasem podyskutować, a  różnice w 
poglądach nie mogą rzutować na 
nasz stosunek do osób o odmien
nych zapatrywaniach. Dążę zawsze 
do przełamywania barier pomiędzy 
ludźmi, jakiekolwiek by one były. 
Zawsze irytowało mnie lub śmie
szyło to powtarzające się w róż
nych sytuacjach powiedzenie #o 
„nielulbieniu” czy nieuznawaniu 
matki Chrystusowej i papieża. 
Chciałam, aby ludzie chociaż przez 
chwilę pomyśleli o tym i zastano
wili się, jak to właściwie jest. Prag
nęłabym podyskutować z p. Kuku- 
czem jedynie na temat papieża, po
nieważ w poglądach na Marię w 
zasadzie się zgadzamy. Rzeczywiś
cie, istnieli różni papieże, a także 
miały miejsce rozmaite wojny reli
gijne, wyprawy krzyżowe, wojny w 
okresie Reformacji — były one cha
rakterystyczne dla danego okresu 
historii, a także łączyły się z prob
lemami społecznymi i politycznymi. 
Czy zawsze papież sam (czy też pa
piestwo) był za nie odpowiedzial
ny? A jeśli nawet był, to musimy 
pamiętać, że i z naszej strony zda
rzały się rozmaite smutne i niecie
kawe zjawiska, jak na przykład 
wezwanie, które Luter skierował do 
książąt, aby krwawo stłumili po
wstanie chłopskie w Bawarii, czy 
też słynna sprawa Serveta, który 
został spalony na stosie w Genewie, 
za co odpowiedzialność Obciąża

W nr. 4 „Jednoty” w rubryce „Co 
wy na to?” poruszona została spra
wa ordynacji kobiet z jednoczesną 
zachętą do wypowiadania się na ten 
temat.
Oczywiście, sprawa może być roz
ważana z różnych punktów widze
nia, społecznego, psychologicznego 
itp., ale my ludzie wierzący wiemy, 
że tylko rozpatrywanie sprawy we
dług Bożego Słowa jest prawdą, po
nieważ On, Słowo, jest PRAWDĄ! 
Różne rozwiązania każdego proble
mu znajdą większe lub mniejsze 
uznanie u ludzi, większy lub mniej
szy poklask. Nam jednak na tym 
nie powinno zależeć, bo nie ludziom 
mamy się podobać, a Bogu. Apostoł 
Paweł zapytuje: „A teraz, czy chcę 
ludzi sobie zjednać czy Boga?” (Gal. 
1 :10).
Jeśli chcemy zjednać sobie Boga, 
jeśli chcemy być Jemu posłuszni, 
odłóżmy wszelkie aspekty ludzkie, 
weźmy do ręki tylko Biblię, aby 
wypełniło się dla nas i na nas Sło
wo: „..podobają Mu się ci, którzy 
postępują nienagannie” (Przyp. 
ll:20b).
A czego uczy Biblia? Biblia uczy, że 
kobieta ma być pokorna, że nie

Kalwina. Wszyscy mamy błędy, a 
nawet krew na sumieniu.
Jeśli chodzi o państwa skandynaw
skie, to rzeczywiście wyróżniają się 
cne uczciwością ludzi i innymi ce
chami, których moglibyśmy poza
zdrościć. Ale przecież Szwedzi ma
ją swoją krwawą przeszłość — woj
ny Karola Gustawa i Gustawa A- 
dolfa, a dzisiaj mają Skandynawo
wie wiele problemów, których wca
le nie chcielibyśmy przenieść na 
nasz teren, jak wybujały erotyzm, 
pornografia, narkomania itd. Nie 
chcę już poruszać tutaj sprawy pro
testantów z Irlandii Północnej, któ
ra musi nas oburzać i niepokoić. 
Nie zauważyłam, niestety, w moim 
już dość długim życiu, ażeby nasze 
wyznanie automatycznie gwaranto
wało nam wyższy poziom etyczny. 
Niestety, my wszyscy chrześcija
nie musimy się wstydzić, gdyż nie 
jesteśmy godni swego miana.
Myślę, że winniśmy się modlić za 
wszystkich ludzi, którzy mogą coś 
jeszcze zdziałać na tym świecie — 
za naszych proboszczów, za polity
ków i pisarzy, za głowy państw, 
ażeby sprawiedliwie i mądrze rzą
dzili, absolutnie za wszystkich. Dla
czegóż więc papież miałby być z tej 
modlitwy wyłączony? Modlitwa na
sza jest wszystkim potrzebna, a i 
każdy z nas potrzebuje cudzej mod
litwy. Chyba każdy człowiek czuje 
się szczęśliwy, gdy sobie uświadomi, 
że za niego też się ktoś modli.

Alina Werner

wolno jej nauczać, że od kiero
wania i nauczania jest mężczyzna, 
że jemu kobieta ma być poddana, 
że wątpliwości ma z mężem swoim 
w domu wyjaśniać, że ma milczeć 
w zborze. W Biblii nie znajdujemy 
żadnych przykładów, aby kobieta 
nauczała publicznie, zarządzała zbo
rem, miała głos decydujący w spra
wach chrześcijańskiej społeczności. 
Zachodzi pytanie, komu się chcemy 
podobać? Bogu? Sobie? Chyba to 
ostatnie jest tu ważne. Kobieta dzi
siejsza chce być „czymś”. Do tej 
myśli jeszcze powrócę. Słowo Boże 
jednak uczy, że kto chce osiągnąć 
życie wieczne, duszę swoją musi 
położyć! To oznacza, że muszę zre
zygnować ze wszystkiego, co mnie 
cieszy, ze wszystkiego, co jest mym 
pragnieniem, ze wszystkiego, co jest 
mym dążeniem, ze wszystkiego, co 
jest mą ambicją, ze wszystkiego! 
Mam w pokorze i uniżeniu przyjąć 
Jego, Boga, świętą wolę. Tak nas 
uczy Pan Jezus w swej modlitwie 
w Getsemane — oddał wszystko w 
ręce Ojca.
Czy jest to takie ciężkie? Czy 
nie stać mnie na to? „...Jarzmo mo
je jest lekkie” — uczy Jezus, lek

kie, bo pochodzi z miłości. Jeśli ko
cham Jezusa, pozostawię wszystko, 
położę całą moją duszę, żeby On 
miał radość, a to wówczas będzie 
moją radością.
Tak więc, rozpatrując każdą, i tę, 
sprawę zadajemy sobie pytanie: ko
go miłuję bardziej — Jezusa? A 
może siebie? Chcę tak, jak ja chcę? 
Czy chcę tak, jak On chce?
Myślę, że warto zastanowić się 
przez jedną chwilę, skąd w ogóle 
biorą się takie myśli, takie propo
zycje...
Tyle pracy jest dla kobiet. Tyle bło
gosławionych służb. Tyle działania 
dla Pana. Ale to jest oddzielny te
mat. Moja żona, kiedy modliła się
0 służbę i kiedy zapytała, jaki ma 
dar dany do niej, dostała odpo
wiedź: służ jak Anna, w postach
1 modlitwach — bezustannie. Ile 
błogosławieństwa z tego płynie! 
Każdy sam za siebie odpowie przed 
Bogiem. Wydaje się, że jedyną rze
czą, którą musimy uczynić, to po
kazać, co na ten temat mówi Słowo 
Boże i strzec w naszych zborach 
czystości Słowa.
Chciałbym spotkać się z kobietą 
kaznodzieją. Chciałbym zobaczyć jej 
dom, jej dzieci, jej męża. Chciał
bym, żeby mi udowodniła swą mi
łość do Jezusa Chrystusa i żeby 
mogła powiedzieć: PAN mi powie
dział, że to jest moja służba i że 
On mnie w odpowiedni dar wypo
sażył...
Początkiem mądrości jest bojaźń 
Boża! Nasze kobiety powinny słu
żyć Bogu w bojażni, tak jak On 
chce, aby podobać się Jemu, a nie 
ludziom, ani sobie, żeby zaspokoić 
Jego życzenie, a nie własne.
Słowo Boże uczy, że k a ż d y  jest 
wyposażony w dar. Bóg daje tak, 
jak On sam chce. On jest bowiem 
P a n e m !  Czy chcemy to uznać?

Czytelnik z Warszawy
(nazwisko nieczytelne)

★
Z artykułu ,,Co wy na to?” nr 4/80 
dowiedziałem się, że niektóre Koś
cioły po gruntownym przeanalizo
waniu Pisma Św. doszły do wnios
ku, że ordynacja kobiet zgodna jest 
z argumentacją biblijną.
Zajęcie takiego stanowiska bez po
dania konkretnych dowodów biblij
nych nie jest przekonywające. Nie 
przypominam sobie, w jakich oko
licznościach Pan Jezus zalecał apo
stołom ordynację kobiet?
Uważam, że jeżeli Kościół Refor
mowany chce nadal nazywać się 
Kościołem Chrystusowym, winien 
zachować, dotychczasowe czyste sta
nowisko Pisma św. (I Kor. 14:33 — 
34, I Tym. 2:11—12), a nie sugero
wać się ludzkimi układami społecz
no-obyczajowymi. Protektorem Pis
ma św. jest wieczny i nieznany 
Bóg, dlatego też Pismo św., a nie 
tradycja, winno być fundamentem 
wiary prawdziwego chrześcijań
stwa (Mat. 15:9, Mar. 7:7—8, Gal. 
1:8—9, 14, II Tym. 3:16—17, II Ptr. 
1:20— 21).

Włodzimierz Nowicki 
Łódź
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P R Z E G L Ą D  E
Z K R A J U

#  29 kwietnia br. obradowała w 
Płocku Kapituła Generalna Kościo
ła Starokatolickiego Mariawitów. 
Wystosowała ona pismo do Między
narodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich, w którym aprobu
je Deklarację Utrechcką Biskupów 
Starokatolickich z 1889 oraz wyraża 
nadzieję, że w najbliższym czasie 
Kościół Starokatolicki Mariawitów 
„stanie się poprzez swoich biskupów 
członkiem Unii Utrechckiej”. Jedno
cześnie członkowie Kapituły Gene
ralnej zwrócili się do Kościołów Sta
rokatolickich Unii Utrechckiej, do 
Kościołów członkowskich Światowej 
Rady Kościołów oraz do wszystkich 
ludzi dobrej woli z apelem o po
dejmowanie inicjatyw i działań pro
wadzących do odprężenia, zaprze
stania zbrojeń, do zaufania i współ
pracy między narodami. Apel wzy
wa do poparcia „polskiej inicjaty
wy zwołania w Warszawie między
narodowej konferencji w sprawie 
odprężenia militarnego i rozbroje
nia w Europie”.

#  8 maja br. odbyło się w War
szawie kolejne posiedzenie Podko
misji do spraw Dialogu, w którym 
wzięli udział teologowie Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej i Kościoła katolickiego. 
Podczas obrad kontynuowano dysku
sję nad projektem „Instrukcji w 
sprawie duszpaterstwa małżeństw o 
niejednolitym wyznaniu” Episkopa
tu Polski. Przyjęto zgodnie szereg 
propozycji zmian w projekcie „In
strukcji”. Nadto przedstawiciele Ko
ściołów nierzymskokatolickich wyra
zili szczególne uznanie dla części V 
„Instrukcji”, mówiącej m.in. o or
ganizowaniu wspólnych modlitw i 
lektury Pisma św., o potrzebie wię
zi z Kościołem współmałżonka i o 
tym, że przed małżeństwami mie
szanymi stoi piękna szansa wycho
wania nowego pokolenia chrześcijan 
o bardziej otwartej postawie eku
menicznej. Wypowiadali też prag
nienie, by praktyka dorównywała 
myślom wyrażonym w „Instrukcji”. 
Podawali przykłady konfliktów, gdy 
ich strona wchodzi w związki mał
żeńskie ze stroną katolicką. Przed
stawiciele Kościoła katolickiego 
przypomnieli, że „Instrukcja” musi 
się liczyć z ogólnokościelną sytua
cją prawną, która nie zawsze na-

K U M E N I C Z N Y
dążą za rozwojem myśli teologicznej 
i że nie będzie w stanie, co jest o- 
oczywiste, zapobiec całkowicie zda
rzającym się w terenie konfliktom. 
Tekst, uwzględniający uwagi do 
projektu „Instrukcji”, postanowiono 
przekazać Komisji Episkopatu do 
spraw Ekumenizmu. Podczas obrad 
poinformowano także, że poprzed
niego dnia podpisano uzgodnienie 
między przedstawicielami Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Kościoła 
Polskokatolickiego na temat chrztu. 
Jest to już siódmy Kościół człon
kowski PRE, z którym podipisano 
tego rodzaju dokument. Do sfinali
zowania pozostały jeszcze rozmowy 
z przedstawicielami Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego. Ustalano, 
że następne spotkanie odbędzie się 
20 listopada 'br. i będzie poświęcone 
stanowi prawnemu małżeństw mie
szanych w innych Kościołach u- 
czestniczących w rozmowach orga
nizowanych przez Podkomisję do 
spraw Dialogu.

#  Od 8 do 11 maja br. obradował 
w Warszawie XXIV Synod Polskie
go Kościoła Chrześcijan Baptystów. 
Obrady toczyły się pod hasłem: 
„Słabi... lecz mocni w Chrystusie”. 
Wzięło w nim udział 91 delegatów 
z 55 zborów* na terenie całego kraju 
oraz goście zagraniczni, m.in. Sta
nisław Svec, wiceprezydent Europej
skiej Federacji Baptystów. Sprawo
zdanie z działalności Naczelnej Ra
dy Kościoła złożył jej dotychczaso
wy prezes — ks. Michał Stankie
wicz. Referat programowy wygłosił 
ks. Aleksander Kircun (jun.). W to
ku obrad omówiono bieżące sprawy 
kościelne oraz wybrano nową Na
czelną Radę Kościoła na okres naj
bliższych 5 lat w składzie: prezes — 
ks. Piotr Dajludzdonek, wiceprezes 
— ks. Adam Piasecki, sekretarz — 
ks. Michał Stankiewicz, skarbnik — 
ks. Stefan Rogaczewski. Uczestnicy 
obrad z zadowoleniem przyjęli do 
wiadomości fakt zatwierdzenia przez 
władze państwowe znowelizowanego 
statutu Kościoła. Synod zakończył 
się nabożeństwem ewangelicyjnym. 
Dnia 12 maja członkowie Naczelnej 
Rady Kościoła zostali przyjęci w 
Urzędzie do spraw Wyznań przez 
wicedyrektora Tadeusza Dusika.

#  Polska Rada Ekumeniczna zorga
nizowała 14 maja br. w Warszawie 
sympozjum poświęcone VIII Zgro
madzeniu Ogólnemu Konferencji.

Kościołów Europejskich. Przybył na 
nie sekretarz generalny KKE — dr 
Glen Garfield Williams. W czasie 
sympozjum trzej uczestnicy Zgro
madzenia: bp Szymon Romańczuk, 
bp Zdzisław Tranda i bp Tadeusz 
Majewski — omówili obrady Koś
ciołów europejskich z punktu wi
dzenia teologicznego, religijno-du- 
chowego i polityczno-społecznego. 
Dr. G. G. Williams dokonał oceny 
Zgromadzenia z pozycji sprawowa
nej funkcji oraz omówił główne za
dania, przed którymi stoją Kościoły 
europejskie. Zaliczył do nich: po
głębianie wspólnoty ekumenicznej, 
troskę o pokój w Europie, działal
ność w zakresie realizacji praw 
człowieka i pomoc międzykościelną. 
Na zakończenie sympozjum ks. pre
zes Witold Benedyktowicz przekazał 
na ręce Sekretarza Generalnego pi
smo Rady Ekumenicznej do Konfe
rencji Kościołów Europejskich. 
Pismo to zwraca uwagę na koniecz
ność wzmożenia poczynań niezbęd
nych dla utrwalenia rezultatów Kon
ferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie. „W tym celu — 
czytamy — polecamy szczególnej u- 
wadze Konferencji Kościołów Euro
pejskich tak jasno wyartykułowaną 
przez Edwarda Gierka propozycję 
zwołania do Warszawy europejskiej 
konferencji w sprawie odprężenia 
militarnego i rozbrojenia militarne
go. Ufamy, że chrześcijanie w Eu
ropie znajdą dość siły, odwagi i fan
tazji, by przekonać i skłonić polity
ków odpowiedzialnych za losy na
szego kontynentu do odbudowy za
ufania, wzajemnego szacunku, re
dukcji potencjału wojskowego i kon
tynuacji procesu odprężenia...”.

#  W niedzielę, 19 maja br., odbyła 
się w Warszawie podczas uroczyste
go nabożeństwa instalacja ks. Jana 
Waltera na I proboszcza Parafii Sw. 
Trójcy i ks. Włodzimierza Nasta na 
II proboszcza tejże parafii oraz ks. 
J. Waltera na seniora diecezji war
szawskiej Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego. Obu aktów dokonał 
biskup Kościoła, ks. Janusz Narzyń- 
ski, w asyście ks. rektora Waldema
ra Gastpary*ego i ks. sen. Ryszarda 
Trenklera. W uroczystościach wzięli 
udział duchowni diecezji warszaw
skiej, przedstawiciele Kościołów 
zrzeszanych w Polskiej Radzie E- 
kumenicznej i Kościoła katolickiego 
oraz liczne rzesze wiernych z całego 
kraju. Instalację poprzedziły nabo
żeństwa ewangelizacyjne, które od
bywały się od 15 do 17 maja.
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#  Od 14 do 23 maja br. przebywało 
w Polsce dwoje przedstawicieli Or
ganizacji Pomocy Szwajcarskich 
Kościołów Ewangelickich (HEKS): 
sekretarz generalny ks. dr Haas 
Schaffert i Marietta Bodmer. Jako 
goście Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego uczestniczyli w posiedze
niu Konsystorza, odwiedzili zbory 
w Kucowie, Zelowie, Łodzi i War
szawie. Ks. dr Hans Schaffert wy
głosił odczyty na temat inspiracji, 
jaką HEKS kieruje się w swojej 
działalności i form pomocy niesio
nej przez chrześcijan szwajcarskich 
wszędzie tam, gdzie ludzie, nie tyl
ko chrześcijanie, znajdują się w 
trudnej sytuacji. Podczas nabożeń
stwa w Zelowie ks. dr H. Schaffert 
wygłosił kazanie. Pod koniec wizy
ty Konsystorz przyjął gości szwaj
carskich w sali parafialnej kolacją, 
w której uczestniczyli również du
chowni i świeccy pracownicy oraz 
członkowie warszawskiego Kole
gium Kościelnego. Goście spotkali 
się z kierownictwem Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie E- 
kumenicznej, odbyli posiedzenia z 
członkami Komisji Pomocy Między
kościelnej PRE oraz zostali przyję
ci w Urzędzie ds. Wyznań.

0  Na zaproszenie Katolickiego U- 
niwersytetu Lubelskiego i Polskiej 
Rady Ekumenicznej gościł w Pol
sce od 19 do 28 maja br. znany teo
log i ekumenista ks. dr Lukas Vi- 
scher (reform.). Wygłosił on wykła
dy na KUL-u i w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warsza
wie, spotkał się z wieloma osobami 
z kręgów ekumenicznych, był goś
ciem Kościoła reformowanego, od
był rozmowy z arcybiskupem-me- 
tropolitą krakowskim ks. kard. 
Franciszkiem Macharskim i z ks. 
bp. Władysławem Miziołkiem, wi
ceprzewodniczącym Komisji Epi
skopatu do spraw Ekumenizmu. Ks. 
dr Lukas Vischer przeprowadził 
rozmowy z ks. Zdzisławem Trandą, 
biskupem Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego, a 26 maja wygło
sił specjalną prelekcję dla reformo

wanych studentów teologii nt. „Po
jęcie jedności Kościoła na podsta
wie listu Jana Kalwina do kard. 
Sadoleta”. Dr L. Vischer był do 
grudnia 1979 dyrektorem sekretaria
tu komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK, 
a w październiku br. obejmuje kie
rownictwo Instytutu Ekumeniczne
go przy Związku Szwajcarskich 
Kościołów Ewangelickich. Była to 
jego pierwsza wizyta w Polsce.

#  Sekcja Teologii Porównawczej 
i Ekumenicznej Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego z okazji 
10-lecia swego istnienia zorganizo
wała od 20 do 21 maja br. sympo
zjum naukowe na temat: „Recepcja 
- -  nowe zadanie ekumeniczne dzi
siaj”. Poza teologami katolickimi 
uczestniczyli w nim także teologo
wie prawosławni i protestanccy. 
Wysłuchano -referatów ks. dr. Luka
sa Vischera, ks. prof. dr. Wacława 
Hryniewicza, kierownika Sekcji, o- 
raz ks. doc. dr. Jerzego Gryniako- 
wa (lut.) i dr. Jana Anchimiuka 
(prawosł.) z Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej.

#  2 i 3 lipca br. w ,yBetanii” w 
Wapienicy odbyło się 13 posiedzenie 
Komisji Kontaktów Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Rady Kościoła E- 
wangelickiego w RFN. Wymieniono 
poglądy na temat obecnej sytuacji 
międzynarodowej, dokonano oceny 
stosunków między PRL i RFN, po
informowano się wzajemnie o sy
tuacji kościelno-ekumenicznej w 
obu krajach oraz omówiono plany 
wspólnych przedsięwzięć w drugiej 
połowie br. i w roku przyszłym. Je
sionią odbędą się dwie imprezy w 
akademiach ewangelickich w Loc- 
cum i Berlinie Zachodnim poświę
cone 10 rocznicy podpisania układu 
między rządami PRL i RFN. Ustalo
no, że następne posiedzenie Komisji 
Kontaktów odbędzie się w kwiet
niu 1981 r. w RFN.

#  Gościem Polskiej Rady Ekume
nicznej od 24 do 25 czerwca br. był 
ks. Lubomir Mirzejowski, sekretarz 
generalny Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej.

#  W Lublinie ukonstytuował się na 
nowo, po 10-letniej przerwie, od
dział regionalny Polskiej Rady Eku
menicznej. Zrzesza on przedstawi
cieli siedmiu Kościołów chrześcijań
skich działających na terenie woje
wództwa lubelskiego. Na posiedze
nie konstytucyjne 10 lipca br. przy
jechali dwaj przedstawiciele „cen
trali” warszawskiej — ks. Edward 
Busse i dr Karol Karski. Na prze
wodniczącego oddziału wybrano ks. 
Władysława Barana z Kościoła pol- 
skokatolickiego.

Z ZAGRANICY

#  Wobec pogorszenia się sytuacji na 
arenie międzynarodowej Światowa 
Federacja Luterańska wystosowała 
list do swoich Kościołów członkow
skich, w którym wypowiada się za 
intensywniejszą realizacją Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie oraz 
podkreśla znaczenie polityki odprę
żenia, której nie wolno zaprzepaścić.

#  Najbliższe Zgromadzenie Gene
ralne Światowego Aliansu Reformo
wanego odbędzie się prawdopodob
nie od 16 do 25 sierpnia 1982 r. Ta
ki termin proponują członkowie Ko
mitetu Wykonawczego, którego naj
bliższe posiedzenie odbędzie się od 
27 lipca do 2 sierpnia br. w Prince
ton (New Jersey, USA). Jako miej
sce obrad przewiduje się stolicę Ka
nady — Ottawę. Reformowane Ko
ścioły kanadyjskie mają wkrótce u- 
tworzyć komitet przygotowawczy. 
Temat Zgromadzenia Generalnego 
brzmi: „Albowiem Twoje jest Kró
lestwo, moc i chwała”.

#  Władze zwierzchnie Konferen
cji Kościołów Europejskich, które o- 
bradowały niedawno w Salzburgu 
(Austria), uchwaliły apel pokojowy, 
który został skierowany do 112 Ko
ściołów członkowskich w Europie 
Wschodniej i Zachodniej. KKE pla
nuje w przyszłym roku drugie spot
kanie ekumeniczne z przedstawicie
lami katolickiej Rady Konferencji 
Episkopatów Europy.
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