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NASZYM ZDANIEM CO W N U ME R Z E ?

Człowiek i człowiek 
nie znaczy ło samo

0  interesujących ludzkich sprawach pisze red. Bohdan Tomaszewski na 
lamach „Kultury” z 1 lutego br. (nr 5). Dziwne to zdarzenie przedstawia 
się w  skrócie następująco. Tomasz Leżaóski, obecnie student Politechniki 
Warszawskiej, przeszedł w  dzieciństwie chorobę Heine-Medina, która po
zostawiła trwałe ślady w  postaci niedowładu nogi, skutkiem czego koniecz
ne stało się używanie stalowego aparatu. Zdawałoby się, że gdzie jak gdzie, 
ale w  sporcie nie będzie miał nic do powiedzenia. Młody człowiek pokazał 
jednak, że trudności wcale nie muszą być nie do pokonania. Zaczął upra
wiać łucznictwo. Uzyskiwał coraz lepsze wyniki, aż w  styczniu ubiegłego 
roku został powołany do kadry narodowej i olimpijskiej, a w  czerwcu te
go samego roku uzyskał rekordowe rezultaty, które wysunęły go na pierw
sze miejsce w  kraju. Można by przypuszczać, że młody człowiek, dawszy 
tak wspaniały dowód hartu ducha, dokonawszy wielkiej pracy, uwieńczo
nej rekordowymi wynikami, spotka się z uznaniem i pomocą, że będzie 
dumą polskiego sportu. Aliści zdarzyło się zupełnie inaczej.

Dżentelmeni z Polskiego Związku Łuczniczego wystosowali pismo, w  któ
rym zakomunikowali mu, że dla takich jak on nie ma miejsca wśród 
członków kadry narodowej, a później zażądali zwrotu dresu z emblema
tem, który przysługuje reprezentantom kraju. Na tym nie koniec. Red. To
maszewski cytuje za „Sztandarem Młodych” (Nr 716) wypowiedź prezesa 
PZŁ, który w  taki sposób uzasadnia decyzję Związku: »»Ci zawodnicy są 
tylko przeszkodą w normalnym prowadzeniu obozów. Trzeba byłoby się 
nimi specjalnie zajmować”. (Mowa o Leżańskim i jego koledze, który 
także nie ma pełnej sprawności). „Leżański w  najlepszym przypadku m ógł
by być w  pierwszej dziesiątce na mistrzostwach świata. Do olimpiady jest 
jeszcze 3 lata, przez ten czas wychowamy lepszych od nich”. W porząd
ku — interes narodowy nie poniesie szkody, bo przez trzy lata pan pre
zes wychowa lepszych reprezentantów od inwalidy. Swoją drogą interesu
je nas, na którym to kamieniu rodzą się kandydaci do pierwszej dziesiątki 
u a mistrzostwach świata.

Ale posłuchajmy dalej: „We władzach Międzynarodowego Związku Łucz
niczego zasiadają Anglicy, a oni — wie pan — są takimi estetami...” No 
tak, rozumiemy, winni są ci Anglicy. A pan prezes jest przecież dżentel
menem. Wszak nie można narażać poczucia estetycznego Anglików. Cóż 
mogliby sobie o nas pomyśleć, gdybyśmy jakimś inwalidom pozwolili na 
walkę jak równy z równym i jeszcze w  dodatku na zdobywanie laurów! 
Jaka krzywda stałaby się zdrowym i silnym; trzeba ich chronić przed 
nierówną walką i niebezpieczną konkurencją.

Pan prezes jest, naturalnie, człowiekiem, tyle że pozbawionym wyobraźni, 
ale prawdopodobnie zdrowym, o dobrym samopoczuciu, którego równowa
gi ducha nie zakłóci zapewne myśl o bezdusznym potraktowaniu drugie
go człowieka. Bo sport — proszę panów — to estetyka i paragraf. Wysiłek? 
Szlachetna walka? Wyrabianie charakteru? Pokonywanie własnej słaboś
ci? To wszystko mitologia. Przed paragrafem — na kolana! Bo podobno 
międzynarodowy regulamin nie pozwala stałym inwalidom na startowanie 
w najpoważniejszych imprezach międzynarodowych.

Jak na to zareagował Leżański? Zapytany, czy się załamał, spojrzał ze 
zdziwieniem. „— Dlaczego miałbym się załamać? Wtedy się nie załama
łem, jak byłem dzieckiem, to dlaczego miałbym teraz?... Trenuję i chciał
bym coraz lepiej strzelać. A poza tym mam przyjaciół”.
1 on jest człowiekiem, takim samym, jak pan prezes, oczywiście w  sen
sie gatunku zoologicznego. Bo poza tym, człowieczeństwo Leżańskiego ozna
cza coś zupełnie innego.

Jezus Chrystus, cierpiąc n a  krzyżu, 
przyniósł wyzwolenie św iatu. D la 
wielu praw da ta  s ta ła  się m artw a, 
słowa ją  zw iastujące — puste. 
Śmierć C hrystusa i Jego m ęczeń
stwo przez w ielu odczytyw ane jest 
jako chęć „cierp ię tn ic tw a”, którym  
zarażone zostało całe chrześcijań
stwo. Ja k  te  spraw y w yglądają w  
św ietle Ewangelii, jak i był i jest 
praw dziwy sens śm ierci i zm ar
tw ychw stania Jezusa7 OPisze o tym  
ks. Mieczysław Kwiecień w  kazaniu
0 ziarnie doskonałym  (s. 5).
J u ż  w yzwoleni od śmierci, j u ż  
żywi, j e s z c z e  m usim y cierpieć
1 umierać. W m odlitw ie na s. 4 
dziękujem y Panu za to, że możemy 
to czynić z N i m ,  pocieszeni 
i j u ż  zwycięscy.
Każdy sam  odnajdu je sens cierpie
n ia  i sens człowieczeństwa. O jed 
nym  z tak ich  przypadków  piszem y 
w  „Naszym zdaniu” w  sąsiedniej ru 
bryce.
W iara w  Zm artw ychwstałego daje 
uczestnictwo w  skutkach całego 
dzieła zbawienia. Ten tem at rozw i
n ię ty  został w  dziale „Dla nieteo- 
logów”, w  artykule pt. „Zm artw ych
w stan ie” (s. 10). W tym  sam ym
dziale (s. 11 i 12) prezentujem y po
glądy wybitnego współczesnego teo 
loga rzym skokatolickiego — dom ini
kan ina Yves Congara.
Pragnąc zaznajomić Czytelników z 
różnym i w yznaniam i chrześcijań
skimi, zamieszczamy na s. 13 a r ty 
ku ł pióra E. Czajki — „Chrześci
jaństw o entuzjastyczne”, poświęco
ny ruchowi zielonoświątkowców.
Ks. Em il Jelinek przypom ina nam  
o szybko zbliżającej się 400. roczni
cy Ugody Sandom ierskiej, w  kon
trow ersyjnym  artyku le  p t. „Ugoda 
czy zgoda?” (s. 5). A utor uw aża to 
historyczne w ydarzenie jedynie za 
ugodę zaw artą  między stronam i. 
Czy po 400 latach Kościoły ew an
gelickie w  Polsce będą mogły zaw 
rzeć praw dziw ą z g o d ę ?  — zapy
tuje.
W zw iązku z jubileuszem  Ugody 
Sandom ierskiej Konsystorze obydwu 
reform acyjnych Kościołów przepro
wadziły rozmowy i podjęły w ażne 
postanowienia. Poinform ujem y o 
tym  dokładnie w  następnej „Jedno- 
cie”, k tó rej znaczną część poświę
cim y tym  sprawom .

NASZA OKŁADKA:
Po sabacie, o świcie pierwszego 
dnia tygodnia, przyszła Maria Mag
dalena i  druga Maria, aby obejrzeć 
grób. I oto powstało wielkie trzę
sienie ziemi... Anioł Pański zstąpił 
z nieba i przystąpiwszy odwalił ka
mień... i  odeszły prędko od grobu 
z bojaźnią i wielką radością...

Mat. 28:1-2.8
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MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

Doskonałe ziarno

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zo
stać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla prze
błagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie 
i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą”

Hebr. 2:17-18

Otacza nas świat symboli i trudno byłoby dzi
siaj wyobrazić sobie np. chemię, fizykę lub 
matematykę bez ich specyficznego języka. 
Elektronika — rewelacyjna umiejętność ludzka 
ostatnich lat — sprawiła, że człowiek, tworząc 
coraz doskonalsze maszyny, wzorowane na bu
dowie ludzkiego mózgu, musiał wynaleźć dodat
kowo specjalny język symboli, za pomocą któ
rego „rozmawia” ze swoimi „mądrymi” ma
szynami.
Kościół od samego początku używa języka sym
boli, zwłaszcza w tych rejonach wiary, w któ
rych słowo-symbol lub obraz-symbol stosunko
wo najdokładniej przedstawia trudno wyrażal- 
ne treści duchowe. Do takich najstarszych sym
boli (w dziedzinie sztuki chrześcijańskiej) na
leżą wyobrażenia — gwiazdy, ryby, krzyża, 
kłosu, winogrona, gołębia i in. Symbole te 
przedstawiają albo samego Chrystusa Pana, 
albo są niezwykle skrótowym, plastycznym 
ujęciem któregoś z wielkich aktów historii 
zbawienia: narodzenia, męki i śmierci, zmart
wychwstania i życia wiecznego. Językiem sym
boli przemawiają do nas także główne święta 
chrześcijańskie, ale ograniczenie do samych 
symboli pozbawia je sensu. Rzeczywista strona 
wiary ma istotne znaczenie, a symbole są tyl
ko skrótowymi znakami, które nie mogą za
stąpić żywej i rozwijającej się wiary. Ktoś, 
kto kiedyś autentycznie przeżywał wiarę, wy
raził ją w lapidarnym symbolu. Symbol prze
trwał przez wieki, a bez dopływu żywych 
treści pozostała martwa forma, niby pomarsz
czona skorupa mumii eksponowanych w gablo
tach muzealnych. Trochę to niesamowite, tro
chę ciekawe, ale w istocie — martwe. Z tego 
powodu dla wielu, wielu chrześcijan (właści
wie powinno się pisać: „chrześcijan”) treść 
Wielkiego Piątku i Wielkanocy jest martwa. 
Aby ożywić prawdę Krzyża Pańskiego — Jego 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie — może 
słusznie będzie, jeśli podejdziemy do niej od 
strony bliższej nam i bardziej zrozumiałej, od 
strony n a s z e g o  cierpienia.
Żyjemy wśród cierpień — znamy to doskona
le — a jednocześnie walczymy z cierpieniem; 
człowiek chce je usunąć lub choćby złago

dzić. Naturalną tendencją, jakby stylem obo
wiązującym w ludzkiej zbiorowości — obok 
dążenia do wyeliminowania cierpienia — jest 
negatywny do niego stosunek, wyrażający się 
w kulcie siły. Niechrześcijanie z pogardą od
noszą się do wiary ewangelicznej, która wyraź
nie akcentuje znaczenie miłosierdzia, przeba
czenia, wdzięczności i miłości w stosunkach 
międzyludzkich i nierzadko zgryźliwie twier
dzą, że chrześcijaństwo skupia wyznawców 
kultu cierpiętnictwa, że żąda od nich cierpienia 
bez celu, cierpienia dla samego cierpienia.
Dla wszystkich nieuprzedzonych twierdzenia 
te jednak nie mają sensu. Ani bowiem Chry
stus Pan, ani Jego uczniowie — cierpiąc na
wet — nie byli wyznawcami kultu cierpiętni
ctwa. I Chrystus, i chrześcijanie, przez całe 
dzieje Kościoła szli ludziom z pomocą. Czy trze
ba przypominać wielkie karty historii chrześ
cijańskiej pomocy, imiona chrześcijańskich sa
marytan, nazwy instytucji charytatywnych, 
szpitale i inne dzieła miłosierdzia? Na dawnych 
polach misyjnych w Afryce, Ameryce Łaciń
skiej i Azji wysłannicy Pana, głoszący Dobrą 
Nowinę — obok słowa o pewności zbawienia 
z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, oboik 
słowa o pokucie, wierze, nadziei i miłości — 
głosili czynami dobroć Bożą, Jego miłość do lu
dzi — karmiąc, ucząc, pocieszając i lecząc cho
rych na duchu i ciele, dostrzegając ukrytego 
Chrystusa w każdym napotkanym cierpiącym 
człowieku.
To nieprawda, że chrześcijaństwo jest „religią 
cierpiętników”, jak nas niekiedy próbują ma
lować. Cierpienie Jezusa Chrystusa nie było 
daremne, miało określony kierunek i cel. On 
nie cierpiał, żeby sobie cierpieć lub by sprawić 
satysfakcję przyszłym wyznawcom „cierpienia 
ad absurdum”. Jego celem było zbawienie 
wszystkich ludzi od grzechu, który w swej isto
cie jest źródłem cierpienia, co więcej — śmier
ci. Pan chce wyzwolić człowieka od grzechu 
i cierpienia, i doprowadzić go do Boga. „Dla
tego musiał we wszystkim upodobnić się do 
braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania 
Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez 
cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy 
przez próby przechodzą”.
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Walka chrześcijan z cierpieniem jednostko
wym i społecznym, z różnymi formami cierpie
nia, występującymi w Kościele i świecie, jest 
jak najbardziej usprawiedliwiona. To jest 
wprost nakazem Pańskim, żeby zwiastować 
ubogim Dobrą Nowinę, głosić jeńcom wyzwo
lenie, ślepym przejrzenie, wypuszczać uciśnio
nych na wolność, ogłaszać miłościwy rok Pań
ski, karmić i poić łaknących i pragnących 
chleba i pracy, sprawiedliwości i pokoju, wol
ności i przyjaźni; uzdrawiać chorych, dawać 
nadzieję ludziom zwątpiałym, gościć bezdom
nych (lecz bardziej jeszcze przyczyniać się 
do likwidacji głodu mieszkaniowego), uczyć

przestrzegać prawa i sprawiedliwości w życiu 
społecznym, politycznym, gospodarczym i kul
turalnym; słowem — usuwać rozliczne cier
pienia i ich skutki. I chyba n a j w a ż n i e j 
s z e  — z wiarą zwiastować każdemu człowie
kowi: m o ż e s z  być wolny od grzechu; m o- 
ż e s z  wrócić do Boga; m o ż e s z  czcić Boga 
i dziękować Mu za wielki dar zbawienia; w 
swoim cierpieniu m o ż e s z  odnaleźć sens, bo 
J e z u s  C h r y s t u s  przez cierpienie nas 
zbawił, zwyciężając „po drodze” grzech, świat, 
szatana i śmierć. Odniósł zwycięstwo nad 
wszelkim cierpieniem. Sam Bóg ogłosił: „Oto 
wszystko nowym czynię”. Ta proklamacja sta-

j u ż  i j e s z c z e

Panie Jezu,
przyszedłeś do nas, na  ziemię, 
tu ta j, wśród ludzi żyłeś jak  człowiek, 
znosiłeś opuszczenie, ból i nędzę, 
we w szystkim  upodobniłeś się do braci.
Ty, Syn Boży, a  człowiek, jak  my,
poniżyłeś się do oczyszczającej kąpieli w Jordanie,
aby wziąć na siebie nasz grzech,
od którego sam  byłeś wolny
i stałeś się m iłosiernym  i w iernym  arcykapłanem , 
przeszedłeś przez m ękę Golgoty, 
zstąpiłeś do piekieł grobu 
i zniszczyłeś grzech, żądło śmierci.
Zm artw ychw stałeś dn ia  trzeciego 
i zniszczyłeś śmierć.
Panic Jezu  Chryste, Synu Boga żywego,
Ty przeszedłeś przez cierpienia i próby,
Ty możesz dopomóc nam  w  pokusach.
U ciekam j' się do Ciebie 
w naszym opuszczeniu, bólu i nędzy, 
w naszej słabości, zw ątpieniach i upadkach. 
Uciekam y się do Ciebie, 
bo w  Tobie
j u ż  jesteśm y wyzwoleni,
j u ż  m am y światło,
j u ż  m am y życie,
c h o c i a ż
j e s z c z e  cierpimy,
j e s z c z e  w ątpim y,
j e s z c z e  żyjem y w śród mroków,
j e s z c z e  grzeszymy,
j e s z c z e  m usim y um ierać.
Uciekamy się do Ciebie,
bo b e z  C i e b i e  żyć, cierpieć, um ierać —
to najstraszniejszy  los;
bo z T o b ą  żyć, cierpieć, um ierać —
to znaczy mieć pociechę i pomoc
w najcięższych chw ilach;
to  znaczy przechodzić ze śm ierci do życia.
Chw ała niech będzie Tobie, Boże,
któryś nam  dał zwycięstwo
przez P ana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.



ła się możliwa dzięki totalnemu zwycięstwu, 
jakie Jezus Chrystus odniósł nad wszystkimi 
siłami przeciwnymi Bogu. To jest nasza nadzie
ja, to jest nasza pewność, bo przez wiarę je
steśmy w Jezusie Chrystusie, a On jest w nas 
przez Ducha Świętego.
Dobrze, ale czy ludzie nie cierpią? Czy ustało 
cierpienie na ziemi? W naszym kraju? Wśród 
naszych znajomych i bliskich? W nas samych? 
Jakiż to straszny paradoks naszego życia, że 
j u ż jesteśmy wyzwoleni, ale j e s z c z e  cier
pimy; j u ż mamy pewność wiary i życia z Bo
giem, ale j e s z c z e  jesteśmy uwikłani w 
zwątpienie i niepewność; ju ż  mamy światło, 
ale j e s z c z e  żyjemy wśród mroków, j e s z 
c z e  upadamy, j e s z c z e  grzeszymy, j e s z 
c z e  powodujemy się nienawiścią, egoizmem 
»zamiast kochać; ju ż  dane jest nam życie, ale 
j e s z c z e  musimy c i e r p i e ć  i umierać. 
Jedno jest pewne — Jezus Chrystus nadaje 
sens całemu naszemu życiu. B e z  C h r y s t u 
sa  żyć, cierpieć, umierać — to najstraszniej
szy los. Z C h r y s t u s e m  żyć w radości 
i smutku, zdrowiu i chorobie, powodzeniu i nie
powodzeniu — to bezcenny, niezasłużony dar 
od Boga, który doceni każdy, kto „przeszedł 
ze śmierci do życia” (Jan 3:14).
Pasja i śmierć Pańska ukazują nam jeszcze 
jedną ważną prawdę — obecność Chrystusa 
Pana w Twoim i moim cierpieniu. Nasze włas-

Ks. EMIL JELINEK

Ugoda c
Brzmi to niemal tak samo, ale nie jest to sa
mo. Ugoda nastaje między powaśnionymi stro
nami, ugoda kończy sporną sprawę. Zgoda na
tomiast to daleko więcej niż pojednanie, to jed
nomyślność; ludzie żyją ze sobą w bratniej zgo
dzie. „A na zgodę daj, aniołku, buzi” — powie 
Aleksander Świętochowski, a Sienkiewicz wręcz 
orzeknie, że „pili dalej na zgodę”.
Dawniejsi badacze dziejów Reformacji w Pol
sce mówili o Zgodzie Sandomierskiej, badacze 
nowsi mówią o Ugodzie, ale ani jedni, ani dru
dzy nie widzą tu — jak się zdaje — istotnej 
różnicy.
Do czego właściwie doszło w kwietniowych 
dniach 1570 r. w Sandomierzu, do ugody czy do 
zgody?
Przebieg Konsensu Sandomierskiego znamy 
z gruntownej pracy historyka czeskiego Jaro
sława Bidla, z wzorowej monografii Oskara Ha- 
leckiego i z dysertacji doktorskiej ks. Jerzego 
Lehmanna. Twórcą Konsensu jest w znacznej 
mierze Krzysztof Trecjusz czy Trecy, albo po 
polsku mówiąc — zacny i poczciwy Tretko, 
polski wół roboczy, jak go z humorem nazwał 
jego przyjaciel Jan Łasicki, Brat Czeski. Oprócz 
Tretki zjawiła się w Sandomierzu cała dawna 
partia małopolskich kalwinów: Sylwiusz jako 
konsenior dystryktu chęcińskiego, Samicki, Gi
lowski, Prażnicki. Jednakże w grupie dawnych

ne cierpienia przez wiarę i dzięki Duchowi 
Świętemu — czynią z nas uczestników męki, 
dopełniają Jego cierpienia (por. Flp. 3:10). 
Taka jest nasza sytuacja, Bracie i Siostro, ale 
taki też jest nasz przywilej — jeśli cierpimy, 
iw naszym losie uczestniczy Chrystus Pan, 
a Jego uczestnictwo jest związkiem na śmierć 
i ż y c i e .  Jeśli razem z Nim cierpimy, z Nim 
też uwielbieni będziemy (por. Rzym. 8:17). 
Z Nim przez cierpienie i z Nim do chwały! On 
bowiem, będąc bogaty, stał się dla nas ubogi, 
abyśmy Jego ubóstwem ubogaceni byli (por. 
II Kor. 8:9).
Jak Wielkiego Piątku nie można odzielać od 
poranku Wielkanocy, tak cierpienia i śmierci 
nie można oddzielać od zmartwychwstania 
i chwały. Krzyż i grób nie stały się ostatecz
nym końcem Jezusa Chrystusa, lecz przez moc 
Boga początkiem nowego, pełnego chwały ży
cia w zmartwychwstaniu. Krzyż jest jak kłos, 
którego doskonałe Ziarno dotknęło przeklętej 
ziemi i zapadło w czeluść grobu. Wielkanoc do
wodzi, że Ziarno nie zostało w ziemi. Ożyło 
i w nowej postaci wyrosło nad grób. Przez 
śmierć zrodziło nowe życie, owoc, którym je
steśmy my, wszyscy ludzie Chrystusowi, stwo
rzeni przezeń na nowo. „Jeśli ziarnko..., któ
re wpadło do ziemi nie obumrze, pojedynczym 
ziarnem zostaje; — mówi Pan — lecz jeśli 
obumrze, obfity wydaje owoc”.

r zgoda?
towarzyszy zarysowały się pewne nieporozu
mienia. Samicki i Sylwiusz chcieliby za pod
stawę ugody przyjąć konfesję Braci Czeskich, 
wbrew wiernym zwolennikom Genewy — Tret- 
ce i Prażnickiemu. W Sandomierzu, obok głów
nego toku obrad, rozgrywała się na drugim pla
nie dramatyczna rozprawa przeciwko Witrelino- 
wi, oskarżonemu przez Gilowskiego o herezję. 
Jeśli więc w najliczniejszej grupie polskiego 
protestantyzmu nie było zgody, jakże mogła 
ona nastać między grupami poszczególnymi: 
kalwinami, luteranami i Braćmi Czeskimi? Zjazd 
sandomierski to zjawisko nader skomplikowane. 
Już te przedwstępne uwagi wskazują na to, że 
w Sandomierzu doszło raczej tylko do ugody 
a nie do zgody.
Interesujące jest też zagadnienie roli Konsensu 
Sandomierskiego w dziejach polskiej Reforma
cji. Amerykański uczony unitarianin, Earl Mor
se Wilbur w swej pracy Our Unitarian Herita
ge. An introduction to the History of the Uni
tarian Movement (Boston 1925) uważa zjazd 
sandomierski za szczyt polskiej Reformacji. In
nego zdania był prof. Edmund Bursche. W swej 
ocenie pracy Wilbura ([w:] Reformacja w Pol
sce, V/II, s. 139) wyraził przekonanie, że szczy
towym rokiem w dziejach polskiej Reformacji 
nie był rok 1570, lecz rok 1565, albowiem w 
tym roku doszło do ostatecznego rozłamu w ło
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nie małopolskich kalwinów, co niewątpliwie 
zniechęciło do ewangelicy zmu niejednego 
przedstawiciela wybitnych rodów, które do
tychczas przechylały się ku Reformacji, tak iż 
np. Radziwiłł Sierotka niebawem porzuca wia
rę ojca i wraca na łono katolicyzmu. Zdaniem 
prof. Burschego ewangelicyzm w Polsce w r. 
1570 był już zepchnięty na pozycje obronne, 
chodziło mu tylko o zachowanie dotychczaso
wego stanu posiadania, nie zaś o nowe zdoby
cze. Chwila najwyższego rozkwitu już minęła. 
Zjazd sandomierski był zatem ugodą a nie 
zgodą.
Uczony wiedeński Karl Völker w swej rozpra
wie Der Unionsgedanke des Consensus Sando- 
miriensis ([w:] Zeitschrift für osteuropäische 
Geschichte, tom VII, zeszyt 4, Berlin 1933, s. 
508—525) przyznaje zjazdowi sandomierskiemu 
eine überragende Stellung w dziejach dążeń 
unijnych polskiego protestantyzmu. Jego zda
niem Ugoda Sandomierska, mimo że nie zdo
łała się utrzymać — rozerwana przez luteran 
pod naciskiem Niemiec, gdzie zduszono w tym 
czasie przychylny kierunek filipiński — wywo
łała wielkie wrażenie w Europie protestanckiej, 
jako jedyna próba nie sztucznego, ale organicz
nego wyrównania różnic rozdzielających świat 
protestancki. ,,W Sandomierzu 1570 — wywo
dzi uczony wiedeński — podjęto po raz pierw
szy próbę złączenia wyrosłych z Reformacji Ko
ściołów wyznaniowych w wyższą jedność pro
testancką”. Völker podziela zdanie Stanisława 
Kota, że w Polsce po raz pierwszy idea uniwer
salizmu protestanckiego została urzeczywistnio
na w praktyce. Pod tym względem trzeba zjaz
dowi sandomierskiemu dać świadectwo, iż wy
przedził swoją epokę o całe wieki. Nie była to 
jednakże zgoda a tylko ugoda. W Polsce pozo
stał jeden tylko trwały skutek: faktyczny po
kój wyznaniowy między zborami augsburskimi 
i reformowanymi, wzajemne uznawanie się tych 
wyznań za prawowierne, co usuwało walki we
wnętrzne nawet wtedy, gdy nie było współ
działania.
W Sandomierzu nastała po prostu ugoda między 
powaśnionymi stronami, ale nie była to jeszcze 
bratnia zgoda i jednomyślność, w której warto 
by było dać sobie nawzajem „buzi”. Była jed
nakże tęsknota za taką jednością. Odżyła ona 
na nowo w wieku XVIII, kiedy pamięć zjazdu 
sandomierskiego wznowił potomek J.A. Ko
meńskiego po kądzieli, ks. Daniel Ernest Jab
łoński, berliński kaznodzieja nadworny i ostat
ni senior (biskup) Jednoty Braci Czeskich. Jesz
cze w latach 1726 i 1728 na synodach w Gdań
sku odczuto potrzebę nowego przedrukowania 
Ugody Sandomierskiej.
Protestantyzm polski rozpoczyna swoje istnie
nie od dążeń unijnych. Najwybitniejszy i naj
liczniejszy odłam polskiej Reformacji, małopol
scy kalwini, acz mają za sobą liczną i bogatą 
szlachtę, Firlejów, Rej ów, Goraj skich i innych, 
ludzi zdolnych i wpływowych, są rozbici i zde
zorganizowani tak dalece, że zrazu szukają 
oparcia u dobrze zorganizowanej Jednoty Bra
ci Czeskich. W swej bezradności gotowi są przy

jąć w całości konfesję Braci Czeskich. Sami 
między sobą nie potrafią dojść do zgody. Na sy
nodach niemal ustaloną formułką stały się sło
wa: „Choć każdy przy swym został, w miłości 
się z sobą rozj achali i miłość wspólną i znasza
nie się z sobą rzekli sobie”. Dopiero akcja koor
dynacyjna Jana Łaskiego wniesie do szeregów 
małopolskich kalwinów poczucie siły i wywoła 
dążenie unijne i to nie tylko w łonie własnej 
Jednoty. Ale Łaskiemu nie było danym prze
prowadzić zjednoczenia polskiego protestantyz
mu. Niemniej owocem tych dążeń jest zawarta 
w dziesięć lat po jego śmierci Ugoda Sando
mierska, będąca zaiste znamiennym etapem 
konsolidacji wyznań protestanckich w Polsce.
Już synod bełżycki z 1569 r. miał znaczenie 
ogromne, albowiem zakończył cały okres formo
wania się i ścierania sekt, spowodował osta
teczne zdeklarowanie się jednostek i całych 
grup chwiejnych i niepewnych. Odtąd trzy 
główne grupy małopolskich kalwinów (właściwi 
kalwini, dyteiści i unitarianie) pójdą własnymi 
drogami, co tym kalwinom, którzy wyłamali się 
spod skrzydeł skrajnej lewicy, umożliwi na
wiązanie kontaktu z prawicą, reprezentowaną 
przez luteran i Braci Czeskich. W konsekwencji 
społeczno-polityczna baza wszystkich polskich 
ruchów religijnych obejmie w konfederacji 
warszawskiej w 1573 całość wyznań chrześci
jańskich w Polsce, oczywiście tylko w granicach 
stanu szlacheckiego. Większość narodu polskie
go, chłop i mieszczanin, wolności religijnej nig
dy nie uzyskała i zawsze pozostała katolicka. 
Jakkolwiek ocenimy konfederację warszawską 
— jako zwycięstwo protestantyzmu, czy też ra
czej jako rezygnację z opanowania kraju — 
faktem jest, że stanowiła ona punkt zwrotny w 
umysłowości szlachty zarówno katolickiej, jak 
i protestanckiej. W obozie protestanckim obser
wujemy raczej chwilowy zastój haseł unijnych. 
Ugoda Sandomierska była pomyślana jako punkt 
wyjścia do akcji o zdobycie społeczeństwa i 
państwa. Z chwilą gdy akcja ta załamuje się, 
gdy wyrzeczono się walki, uzyskując w zamian 
gwarancję istnienia, Ugoda Sandomierska stra
ciła rację bytu. Poszczególne odłamy protestan
tyzmu polskiego odzyskiwały niezależność or
ganizacyjną i ideową, zrozumiałe i niezbędne 
ze względu na ich odmienny skład społeczny, a 
w znacznej mierze i narodowościowy. Oficjal
nie nadal czczona i potwierdzana, Ugoda San
domierska w rzeczywistości nie stała się bynaj
mniej podstawą wewnętrznego życia zborów. 
Jej potwierdzanie, uznawanie itd. jest tylko ma
nifestacją współdziałania politycznego. Dążenia 
unijne w stosunku do innych, szczególnie do 
Kościoła wschodniego w latach 1559—1599, nie 
wypływają już z inicjatywy samodzielnej, lecz 
stanowią tylko przelotną reakcję na działalność 
unijną Kościoła katolickiego.
W wieku XVII możemy zaobserwować zamie
ranie ruchu unijnego w Polsce. W sposób zde
cydowany zostaną zlikwidowane wszelkie za
kusy rosnącego w siłę arianizmu. Kontakt ideo
wy między protestantyzmem a prawosławiem 
zaniknie zupełnie. Rozłam między protestantyz
mem a prawosławiem, głębszy bodaj niż mię
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dzy zborami polskimi a Kościołem katolickim, 
jeszcze bardziej pogłębiony politycznie, dokonał 
się ostatecznie nie tyle w 1648 r., ile raczej z 
chwilą wygnania arian. W tych warunkach 
sprawa łączności ideologicznej między obu 
głównymi odłamami polskiego protestantyzmu 
schodziła na plan dalszy. Współdziałanie poli
tyczne cierpiało na tym wiele. Dość wyraźne 
odgraniczenie terytorialne, w znacznej mierze 
zaś społeczne i narodowościowe, zapewniło moż
ność utrzymania niezależności organizacyjnej i 
ideowej przy ścisłym i stałym współdziałaniu. 
Jedynie na terenie Prus Królewskich, a miano
wicie w Toruniu i w Gdańsku, możemy obser
wować pewne tarcia między luterańskim pleb- 
sem a propolskim, ciążącym do możnowładzt
wa, kalwinizującym patrycjatem miejskim. 
Tendencje separatystyczne zwyciężają. W r. 
1676 dochodzi ao ostatecznego zerwania fikcji 
Konsensu Sandomierskiego. Małopolanie prze
stają się łudzić. Na synodzie generalnym w 
Chmielniku, 21—24 stycznia, zapada uchwała 
zwołania specjalnej konferencji już nie dla 
utrzymania łączności ideowej i organizacyjnej, 
lecz po prostu dla współpracy politycznej. „Lu
bo życzylibyśmy sobie tego, żeby Ich Mść Au- 
gustanae Confessionis chcieli się trzymać z na
mi consensum Sandomiriensem, ale że niektó
rzy się znajdują, którzy się od nas odłączając 
odrzucają, przecię, żebyśmy pokazali miłość 
naszą braterską przeciwko nim, żądamy po Ich 
Mściach, aby przynajmniej unionem politicam 
z nami skuteczną zawrzeć chcieli, jeśliby nie 
można z Ich Mściami Politikami dla spokojnej 
defensjej chwały Bożej zwłaszcza w tej Ojczyź
nie naszej.
Nasuwa mi się siłą faktu porównanie Ugody 
Sandomierskiej z powstaniem Kościoła Ewan
gelickiego Braci Czeskich. Jak wiadomo, po
wstał on w grudniu 1918 r. z połączenia dwóch 
głównych wyznań ewangelickich w Czechach i 
na Morawach (ale nie na Słowacji, gdzie warun
ki historyczne były inne). Połączenie nastąpiło 
tak ścisłe, że zamiast dwóch odrębnych Kościo
łów powstał jeden jedyny. Wprawdzie w jego 
łonie istnieją zbory, które po dziś utrzymują lu- 
terski rytuał liturgiczny, podobnie jak obok 
nich są inne, które przestrzegają surowego re
formowanego porządku nabożeństwa, ale i jed
ne i drugie uznają za swoje trzy konfesje — 
Augsburską, Helwecką oraz Czeską z 1575 r. 
Jakże to jest możliwe?
Dzieje obu głównych wyznań ewangelickich w 
Czechach były inne niż w Polsce (a nawet na 
Słowacji). W dziejach czeskich zapisała się zło
tymi, niezatartymi zgłoskami Jednota Braci 
Czeskich. Żałosny koniec zgotowała jej obca, 
katolicka dynastia Habsburgów w krwawej, 
choć krótkiej, bitwie na Białej Górze koło Pragi 
8 listopada 1620 r. W ujarzmionych przez Hab
sburgów, a opanowanych przez jezuitów, Cze
chach nie było miejsca dla ludzi innej, nierzym- 
skiej wiary. Dopiero edykt tolerancyjny cesa
rza Józefa II, z 13 października 1781 r., przyno
si czeskim utajonym ewangelikom jaką taką 
wolność. Stawia ich jednak przed niezwykle 
trudnym wyborem: albo luteranizm, albo kalwi-

nizm, choć oni woleliby być Braćmi Czeskimi. 
Takie warunki postawił już w 1638 r. pokój 
westfalski, kończący nieszczęsną wojnę trzy
dziestoletnią; gwarantował wolność religijną lu
teranom i reformowanym, ale nie Braciom Cze
skim. A więc czescy ewangelicy stali się z ko
nieczności luteranami i reformowanymi, ale ani 
jednymi, ani drugimi być nie chcieli. I ten stan 
rzeczy trwał aż do upadku habsburskiej monar
chii austro-węgierskiej w 1918 r. Wtedy to cze
scy luteranie i reformowani natychmiast podali 
sobie ręce do zgody i od tej chwili już nic ich 
nie dzieli. Inaczej było w Polsce. Luteranizm, 
jako prąd wcześniejszy, znalazł zrazu niemal 
powszechne przyjęcie u polskiej szlachty, żąd
nej „nowinek religijnych”, uchodzących w 
owych czasach za przejaw otwartej głowy i po
stępu. Luteranizm był też znakomitym środ
kiem do walki z klerem o władzę i rządy w Rze
czypospolitej. Kiedy później pojawił się kieru
nek szwajcarski, szlachta, rozmiłowana w wol
ności politycznej, w znacznej większości przy
jęła wyznanie helweckie, które bardziej odpo
wiadało jej ze względu na demokratyzm, lai- 
cyzm i prezbiterianizm. Polacy z własnej woli 
i przekonania wybierali luteranizm bądź kalwi- 
nizm i mocno obstawali przy swoich upodoba
niach. Tylko wspólne niebezpieczeństwo zmu
szało ich do zawierania „ugody”. Zgody nigdy 
między nimi nie było.
Ten stan ugody trwa w Polsce bodaj po dzień 
dzisiejszy. Wspominam, jak podczas okupacji 
hitlerowskiej rodził się z inicjatywy ks. Zyg
munta Michelisa w tajnych, konspiracyjnych 
posiedzeniach na ul. Królewskiej 19 polski ruch 
ekumeniczny. Brałem w tym czynny udział z 
ramienia Kościoła Ew.-Ref. wraz z śp. ks. Lud
wikiem Zaunarem, później tragicznie zmarłym 
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wspólnie 
z ks. Zaunarem przygotowaliśmy projekt Sta
tutu Polskiego Kościoła Ewangelickiego, mają
cego składać się z dwóch bratnich, równorzęd
nych Jednot — luterskiej i reformowanej, pod 
zwierzchnictwem jednego synodu, jednego kon- 
systorza i jednego biskupa (czy raczej arcybi
skupa, bo tytuł biskupów był rezerwowany dla 
seniorów obu Jednot). Była to zgoda radośnie 
witana po obu stronach. Ale kiedy minął ucisk 
polityczny i narodowy okupacji hitlerowskiej, 
przepadła też i ,,zgoda”, a pozostała tylko „ugo
da”. „Choć każdy przy swoim został, w miło
ści się z sobą rozj achali i miłość wspólną i zna
szanie się z sobą rzekli sobie”. Pięknie, tylko że 
po 400 latach brzmi to już nie jak anachronizm, 
ale jak ironia.

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele,
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; 
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!“ — 
mówi Jezus (Jan 14:1).
Wiara, pokój i radość niech towarzyszę 
nam wszystkim w Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego.

RED A KCJA
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A n k i e t a  o modl itwie
Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem druk wypowiedzi, jakie na
płynęły do nas w  związku z rozpisaniem ankiety o modlitwie.
W tym numerze odpowiadają następne trzy osoby. Głos „O istocie” (nr 2) 
jest fragmentem odpowiedzi, której dalszy ciąg zamieścimy w  następnym  
numerze. Czekamy na refleksje i  uwagi Czytelników.

A oto pytania, jakie zostały postawione ankietowanym:
•  Istota modlitwy
Czym według Ciebie i czym dla Ciebie jest modlitwa? Jak się modlisz? 
Co Ci w  modlitwie pomaga, a  co przeszkadza (wymień)? Co sądzisz o in
dywidualnej, spontanicznej, głośnej modlitwie podczas nabożeństwa (zgro
madzenia)? Jak rozumiesz apostolskie słowo: „Bez przestanku się módlcie...” 
(I Tes. 5:17)?
• •  Kryzys modlitwy
Czy i w  jaki sposób przeszedłeś kryzys (ew. przełom lub mutację) modli
twy? Co było jego przyczyną? Jaki był rezultat przełomu? Kiedy i dla
czego modlitwa staje się „pacierzem” (stereotypem)?
• • •  Wątpliwości
Czy można wierzyć a nie modlić się? Jeżeli Bóg wie wszystko, to po co 
się modlić? Co robisz, gdy nie czujesz potrzeby modlitwy?
• ' • • •  R ezultat
Podaj przykłady wysłuchania Twoich modlitw.Nr 2 O istocie
•  W edług m nie m odlitw a jest s ta 
nięciem  wobec Boga w  wierze, że 
Bóg spotyka się z człowiekiem — 
jest otw orzeniem  się na Boga Obec
nego, otworzeniem  się w  w ierze i w  
intencji spotkania, które n ie pocho
dzi od człowieka, lecz od Boga. Ł a
tw iej przy tym  powiedzieć, czym m o
dlitw a d la  m nie nie jest, niż czym 
jest. Otóż n ie jest ona w yobrażo
nym  rajem , w  którym  spodziew ała
bym się jakiegoś przeżycia, które 
zastąpiłoby m i to wszystko, czego 
nie doznaję w  spotkaniu z ludźmi, 
a do czego tęsknię; nie jest rozmo
wą, nie jest spotkaniem  odczuw al
nym, nie daje  poczucia, że pomodlę 
się a trudności i tragedie u s ta 
ną i zm ienią się na osiągnięcia. A 
jednak  jest w  jakiś sposób domem 
ucieczki i w  jakiś sposób daje  po
czucie, że wszystko, czego n ie m o
gę osiągnąć, jest darow ane w  per
spektyw ie eschatologicznej — i to 
darow ane już dziś — choć to, <jo 
jest darow ane, n ie  je s t dziś odczu
walne, ani pełne, ale raczej w  za
lążku.
2) Jak  się m odlę — czasam i sło
w am i: Ojcze nasz i Zdrowaś M a
rio, czasami własnym i, czasam i ty l
ko sobie uśw iadam iam , że Bóg m nie 
zna. Np. zam iast bawić się w  szcze
gółowy rachunek sum ienia i zam iast 
słownego przepraszania Boga za to, 
co jest źle, n ieraz sobie uśw iada

m iam  po prostu, że On m nie widzi 
jaką jestem, tak  jak  ja  sam a sie
bie n ie widzę — a jest Tym, K tó
ry zbawia, a nie Tym, K tóry są 
dzi. W ydaje mi się, że uśw iadom ie
nie sobie tego, że O n zna m oje nie 
tylko grzechy, ale najtajn iejsze in 
tencje, w raz z ich dobrem, ale tak 
że z ich egoistyczną nieczystością, 
skuteczniej b ron i przed w ew nętrz
nym zakłam aniem , niż gadanie Mu 
o sobie. Kiedy indziej bardziej prze
żywam  to, że On każdego z nas 
przyjął zanim  stw orzył — dlatego 
możemy kochać cały św iat i wszy
stkich ludzi naw et bez wzajem ności, 
ponieważ jesteśm y przyjęci w  pełni 
przez Boga.
To bywa — a byw a nic, prócz cza
su stanięcia przed Bogiem.
3) Przeszkadzają m i w  m odlitw ie 
słow a — raczej ich nadm iar. Myślę 
że to, co w  m odlitw ie najważniejsze, 
jest w  milczeniu, a słow a pow inny 
być bardzo oszczędne i tyle są  w a r
te, ile prow adzą do milczenia. 
Przeszkadza m i też mój w łasny nie
pokój — w szystkie strachy  przed 
ludźmi, wszystkie troski o to, czy 
coś zrobiłam  dobrze czy źle, roz
sądnie czy głupio, w szystkie uczu
ciowe głody. W m odlitw ie wspólnej 
przeszkadza anonimowość zgrom a
dzeń liturgicznych mojego Kościo
ła  — to, że jesteśm y jak  widzowie 
w  kinie, realnie biorąc, obojętni d la

siebie, a przecież m am y stanąć 
przed Bogiem razem. W m odlitw ie 
sam otnej pom aga cisza, każde w iel
kie piękno — noc, las, morze, gó
ry, muzyka, pom aga (a raczej w ię
cej niż pomaga) czytanie P ism a Sw., 
czasam i pom aga spotkanie z czło
wiekiem, jeśli dociera do głębi spot
kan ia wobec Boga. W m odlitw ie li
turgicznej bardzo pom aga gdy się 
zna jdu ję  w  m ałej grupie, będącej 
także socjologicznie społecznością, 
gdzie to „razem ” jest bardzo realne; 
pomaga jasność gestów liturgicznych 
i w spólnie przeżywanych tekstów  
liturgicznych.
4) Sądzę, że podczas zgromadzenia 
liturgicznego m odlitw a spontaniczna 
pow inna mieć miejsce, ale w  jakiś 
sposób uporządkow ana i ograniczo
n a  w  czasie. W moim  Kościele w pro
w adza się czasem w  m ałych grup
kach m odlitw ę spontaniczną w  dwu 
m om entach. Pierwszy, to m odlitw a 
w staw iennicza — w tedy każdy może 
podać in tencję „módlmy się za...” 
To daje w ielkie poczucie wspólnoty. 
Drugi m om ent to homilia. Udział 
w iernych w  homilii, to realizacja d a 
ru proroczego całego ludu Bożego. 
Myślę, że d a r  ten  pow inien być 
w łaśnie podporządkowany ściśle Sło
wu Bożemu i służyć zrozum ieniu te
go, co dziś n a  danym  zgrom adze
niu przeczytaliśm y wspólnie. Je s t to 
bardziej głoszenie Słowa Bożego i 
daw anie świadectwa, niż m odlitw a 
w  sensie zwrócenia się do Boga, 
choć jest m odlitw ą o tyle, że jest 
stanięciem  w  obliczu Boga — gdyż 
jest stanięciem  w  obliczu Słowa 
Bożego. Obie form y w ydają m i się 
m ożliwe w  zgromadzeniu małym. 
Należałoby też dążyć do tego, by 
wypowiedzi były krótkie, bo w ielo
m ówstwo n ie jest z D ucha Św ięte
go, a  raczej z chęci zaprezentow a
n ia nas sam ych — a obecnych r a 
czej męczy niż żywi. Sądzę, że do 
prowadzącego zebranie liturgiczne — 
który  m a przecie dar rozpoznawa
n ia  duchów, skoro Bóg go postaw ił 
w sytuacji prowadzącego liturgię —■ 
należy kierow ać rytm em  wypow ie
dzi, czasem  żądać skrócenia lub  z 
góry oznaczać czas, korygować i n a  
końcu wyciągnąć w spólny wniosek. 
M odlitwa dziękczynna chyba po
w inna być raczej wspólna, chóral
na — a  więc z ustalonym  tekstem  
— gdyż m niej w ażne są  tu  słowa 
niż w spólnota dziękczynienia.
5) Zdanie z I Tes. 5: 17 rozum iem  
tak, że zawsze trzeba być w  O bli
czu Boga. Jeżeli sercem  m odlitw y 
nie są słowa, ale coraz głębsza św ia
domość Obecności Boga w  n as —
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to m odlitw a „zawsze” jest jakąś t a 
ką łącznością z Bogiem, jak  np. łącz
ność dw ojga m iłujących się ludzi. 
Jeżeli dw oje ludzi się kocha — a 
ten kogo kocham  jest np. w  sąsied
nim  pokoju, to nie m uszę wciąż 
myśleć „on tam  jest, on tam  jest” — 
jeżeli jest naw et o 100 km , to nie 
muszę też wciąż myśleć „a, co on 
tam  rob i” — w  miłości istn ieje ja 
kaś świadomość łączności, k tó ra  rzu
tu je  n a  wszystko co robię. Podob
nie wszystko, co robimy, powinno 
w ynikać z sy tuacji zbaw ienia, z 
poczucia, że jesteśm y wszyscy przy
jęci, um iłow ani i że jesteśm y do
m ow nikam i Boga — że nie jesteś
m y sami, naw et gdy jesteśm y n a j
boleśniej osamotnieni w  płaszczyź
nie ludzkiej. Tego nie m ożna n o r
malizować. Każdy z nas m a to da
ne inaczej, każdy inaczej trochę 
przeżywa — i rzecz w  tym, by ta 
jedność z  Bogiem staw ała  się co
raz m ocniejsza, by trw a ł proces 
przem iany całego życia w  życie sy
nów Bożych, coraz bardziej zako
rzenionych w  tym  darow anym  nam  
synostwie, iby nasze działania były 
coraz m niej rachubą z duchem  te 
go św iata. Częstość zaś chw il św ia
domego staw an ia  przed Bogiem, z 
w ykluczeniem  innych zajęć, pow in
n a  być regulow ana indyw idualnie, 
tak  by to, co niosą owe staw ania 
przed Bogiem, obejmowało coraz 
bardziej całe życie.Nr 3 Duchowny
O  O m odlitw ie powiedziano i n a 
pisano już tyle, że dalsze py tan ia 
na  ten  tem at brzm ią banalnie. Nie 
przeczę jednak, że to zagadnienie 
sta le aktualne.
W edług zapew nienia (Redakcji a n 
kieta jest anonim owa. Uchylę jed 
nak  rąbka tajem nicy. Jestem  d u 
chownym, a  w ięc m odlę się syste
matycznie, regularnie i prawidłowo 
od blisko 40 la t co najm niej dwa 
razy przy każdym  nabożeństw ie. A le 
są to m odlitw y nieosobiste i niespon- 
taniczne, m odlę się, bo modlić się 
muszę bez względu na to, czy m i się 
chce modlić, czy nie. M odlę się n ie
jako w  zastępstw ie uczestników  n a 
bożeństwa. Mam oczywiście często 
wątpliwości, czy uczestnicy tych n a 
bożeństw  m odliliby się tak, jak  to 
w łaśnie ja  czynię. Są to  m odlitw y 
z góry przygotowane (najczęściej n a 
pisane), są dość długie, a co gor
sza oschłe i zimne. Są to monologi 
bez odpowiedzi. Sam  n ie uw ażam

ich za modlitwy, ale raczej za for
m uły liturgiczne.

Co innego m oje pryw atne, osobiste, 
intym ne modlitwy. M am naw et pew 
ne wątpliwości, czy są to w  ogóle 
modlitwy. Przy nich nie stoję i nie 
klękam . Często modlę się leżąc, a 
naw et idąc lub pracując. Nie są to 
monologi. Po prostu  „rozm awiam  so
bie” z Bogiem. Są n a  w skroś spon
taniczne, n ie  są przygotowane, nie 
form ułuję zdań, a myśli nie przyo
blekam  w  słowa, bo „Panie, Ty prze
cież wszystko w iesz”. W tym  sen
sie m odlę się bez przestanku. Tak 
przynajm niej rozumiem słowo apo
sto ła (1 Tes. 5: 17).

Nie m am  nic przeciwko temu, jeże
li inni czu ją potrzebę modlić się 
głośno podczas wspólnego nabożeń
stwa. J a  nigdy takiej potrzeby nie 
odczuwałem. Dla m nie m odlitw a to 
ściśle in tym na spraw a między m ną 
a Bogiem. „A ty kiedy się modlisz 
— rzekł Jezus — w nijdź do kom ór
ki sw ojej”. Często korzystam  z tej 
komórki...

• •  Nigdy nie przeszedłem kryzysu 
m odlitw y a m odlitw a nigdy nie s ta 
ła  się d la  m nie obowiązkiem, po
winnością, stereotypem  albo pacie
rzem. Modlę się po swojemu, ale m o
dlę się i  bez m odlitw y żyć nie po
trafię. Myślę, że m ożna się modlić 
nie w ierząc. Podczas ostatniej w oj
ny w idziałem  znajom ych ateistów 
modlących się na ulicy podczas 
bom bardow ania. P ew na m oja są
siadka w  pew nej takiej chw ili przy
szła do m nie, jak  gdyby szukała o- 
pieki u  duchownego. Ale k iedy nie 
w idziała na . ścianach mego pokoju 
żadnych symboli religijnych, w e
zw ała m nie do swego pokoju, na 
ścianie którego w isiał duży obraz 
M atki Boskiej Częstochowskiej. W 
czasach pokoju zacna sąsiadka nigdy 
ze m ną nie rozm aw iała n a  tem aty 
religijne, a do kościoła — jak  za
uw ażyłem  — nie chodziła. Widząc 
jednak m oją b ierną postawę, za
pew ne w yrobiła sobie niezbyt po
chlebne zdanie o mojej religijności.

• • •  Co robię, gdy nie czuję potrze
by m odlitw y? Nic nie robię, a co 
najw ażniejsza, nigdy nie m am  w y
rzutów  sum ienia. Uznaję, że pew ien 
porządek, regularność i system atycz
ność w inna być w  życiu religijnym, 
a tren ing  jest dobry nie tylko w  
sporcie, ale  naw et i w  modlitwie, 
ale ja  m odlę się po sw ojem u tylko 
wówczas, kiedy czuję potrzebę po
rozm awiać z Ojcem, pożalić się, po
płakać, poskarżyć. Modlę się nie d la

tego, żeby P anu Bogu zakom uniko
wać, co m nie trap i, a co przypad
kiem  nie jest Mu wiadom ym, ale 
po prostu muszę z P anem  Bogiem 
porozmawiać. Czasem idę do Niego 
z „prosikiem ”, ale zdarza się to 
dość rzadko, bo wiem, że m i da, co 
Sam  uw aża d la  m nie za dobre. Ba, 
kiedy jestem  w  trudnej sytuacji, 
mówię Mu w prost: „Ciekaw jestem, 
dobry P anie Boże, jak  m nie tym  
razem  z tej bryndzy wyciągniesz”.

Jak  na  teologa brzm i to wszystko 
niepoważnie. Ale przy m odlitw ie 
jestem  tylko dzieckiem, i to dziec
kiem dość naiwnym , niesfornym , 
lekkomyślnym i głupim.

• • • •  A jaki jest rezu lta t moich 
modlitw? Bajeczny! Jestem  głęboko 
przekonany, że P an  Bóg zupełnie 
niekrytycznie słucha moich modlitw, 
ale na szczęście nie w ysłuchuje 
wszystkich moich próśb i życzeń. 
N ieraz sobie myślę, jak  to dobrze, 
że nie jestem  królem  Salomonem, 
którem u Bógł rzekł w e śnie: „Żą
daj czego chcesz, a dam  tobie”. Mi
ły Boże, Ty dobrze wiesz, że ja  ży
czyłbym sobie tylu rzeczy, że bym 
ich naw et nie udźwignął. Z moimi 
„m odlitw am i” robisz tak, jak  m atka 
z naręczem  ziela, które przyniósł 
jej synek w dzień urodzin  z przy- 
droża. Są tam  i kw iatki, ale w ię
cej ostu i innego chw astu. K w iatki 
m atka w ybierze dla siebie, a oset i 
chw ast rzuci kozie, żeby i ona m ia
ła n ie jak i pożytek.Nr 6 Były duchowny
•  M odlitwa w edług m nie i dla 
m nie jest środkiem  utrzym yw ania 
kontaktu z Bogiem. Modlę się przy 
w ielu okazjach, najchę tn ie j w łasny
m i skw arn i, ale także często sło
wam i M odlitwy Pańskiej. W m odlit
wie pom aga mi... cierpienie, św iado
mość opuszczenia, doznanej k rzyw 
dy, choroba, niepokój. M odlitwie 
sprzyja, oczywiście, cisza i m uzyka 
organowa. Przeszkadza natom iast 
wszelki hałas, naw et śpiewy chó
ralne.

W spólna m odlitw a w  czasie nabo
żeństw a (zgromadzenia) jest moim 
zdaniem  słuszna i w skazana, gdyż 
jednoczy ona bardzo serca w  służ
bie Bogu i da je  najlepszą św iado
mość, iż jesteśm y cząstką chw alącej 
Boga społeczności. Je st też form ą 
m anifestacji swoich przekonań re li
gijnych.
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DLA IMIETEOLOGÓW

Zmartwychwstały
Wiara w Zmartwychwstałego daje uczestnictwo w skutkach 
całego dzieła zbawienia. Do takiej wiary uczniowie doszli w 
czterech etapach, przez wezwanie, odpowiedź, objawienie, wyz
nanie. Boga nikt nigdy nie widział, poznać Go można tylko przez 
Syna. Droga wiary prowadzi od człowieka do Boga. Wyznanie 
jest przyjęciem pojednania, poddaniem się Bogu i wejściem do 
życia.

Apostolskie słowo „Bez przestanku  
się módlcie...” rozumiem jako cią
gle, nieustanne pozostawanie w  łącz
ności z Bogiem, jak  z kim ś bliskim, 
z którym  w  każdej chwili mogę dzie
lić się swoimi troskam i, prosić o 
pomoc i opiekę.

• •  Jedną z częstych przyczyn k ry 
zysów m odlitw y jest, niestety, r a 
żąca sprzeczność między wzniosłą 
nauką Ewangelii, a pryw atnym  ży
ciem duchownych w szystkich w y
znań chrześcijańskich — oczywiście 
z w ielu w yjątkam i. Szczególnie cho
dzi tu  o egoizm, wygodnictwo i za
m iłowanie do życia dostatniego. Ta 
rozbieżność w yw ołuje zwątpienie w 
sens chrześcijaństw a w  ogóle, a  
przy tym  w  w artość modlitwy. Sam  
również przeżyłem  podobny kryzys. 
Byłem duchow nym  i m iałem  możli
wość zrobienia łatw ej karie ry  czy 
to jako zamożny ksiądz, czy też... 
po drugiej stronie... Zrezygnowałem 
z jednego i z drugiego, by móc w ie
rzyć, gdyż jedno i drugie wierzyć 
nie pozwala. Je st m i n ieraz bardzo 
ciężko, żyję w  trudnych w arunkach, 
ale s ta ram  się być sobą, a to w  
zm aterializow anym  świecie w yw ołu
je  uśm iech politowania... Odrodzenie 
chrześcijaństw a i odzyskanie jego 
wpływ u n a  społeczeństwo widzę je 
dynie w  powrocie do bezinteresow 
nej służby Bogu... przecież i Apo
stołowie zarabiali na życie pracą 
w łasnych rąk... Pacierzem  sta je  się 
m odlitwa, gdy odm aw ia się ją  bez
myślnie, pow tarzając wyuczone for
m uły i wersety.

• • •  Uważam, że nie m ożna w ie
rzyć bez m odlitwy. W iara ta k a  bę
dzie zupełnie m artw a, będzie raczej 
w yznaw aniem  ideologii, a  przecież 
logiczną konsekwencją w iary  m usi 
być m odlitwa. Bóg w ie wszystko — 
a jednak  w  Ewangelii na w ielu 
m iejscach znajdujem y zachętę do 
m odlitwy. Znaczy to, że Bóg prze
w idział je  i pragnie ich n a  pewno, 
uw zględnił je w planach wobec 
św iata i  każdego z ludzi.
Jeśli n ie czuję potrzeby m odlitwy, 
wznoszę sw oją m yśl ku Bogu, ale 
w  form ie może tak  krótkiej, że 
trudno byłoby to nazwać m odlitw ą 
— ale chyba Bóg ją  przyjm ie?!

• • • •  w  czasie w ojny byłem w 
obozie pracy przymusowej w  Niem 
czech. W swej beznadziejnej, w y
jątkow o trudnej sytuacji m odliłem 
się gorąco i długo i Bóg w ysłuchał 
m nie — w  sposób po prostu cu 
downy zostałem  zwolniony z obozu 
i wróciłem do domu.

W tydzień po znanej rozmowie 
pod Cezareą Filipa (Mat. 16) 
nastąpiło niezwykłe wydarze
nie. ,,Bierze z sobą Jezus Pio
tra, i Jakuba, i Jana, brata je
go, i prowadzi ich na wysoką 
górę na osobność. I został prze
mieniony przed nimi i zajaś
niało oblicze Jego jak słońce, 
a szaty Jego stały się białe jak 
światło” (Mt. 17: 1—2). Ewan
gelista, podkreślając tygodnio
wy termin, wskazał na związek 
pomiędzy wydarzeniami; pierw
sze — wyznanie Piotra — było 
przygotowaniem do drugiego. 
Uczniowie, zetknąwszy się z 
Jezusem-człowiekiem, poznawa
li Go coraz lepiej i zaczęli do
strzegać, że dostali się w orbitę 
wydarzeń niezwykłych, z któ
rych już nie ma odwrotu. 
Związali się z kimś, kto jest 
więcej niż człowiekiem. Pierw
sze odkrycie — Tyś jest Chry
stus, Syn Boga żywego — pro
wadziło do następnych i do 
stopniowej przemiany zażyłości 
i przyjaźni w trwogę i cześć 
oddawaną Bogu — „upadli na 
twarz swoją i zatrwożyli się 
bardzo”. Gest czci niezwykły u 
ludzi wychowanych w suro
wym monoteizmie Zakonu. 
Scena kończy się nakazem: 
„Nikomu nie mówcie o tym 
wydarzeniu, aż Syn Człowieczy 
zostanie wskrzeszony z mart
wych” (Mt. 17: 9). Zdaniem 
tym powiązał Jezus wydarzenie 
z „wysokiej góry” i Wielką 
Niedzielę.
Nadchodzi w końcu ten ranek 
po sabacie, gdy dwie Marie 
przynoszą wiadomość, że STA
ŁO SIĘ. Zmartwychwstał. 
Zaskoczenie, niedowierzanie, 
słowa jak baśnie. Zjawia się 
On, ten sam, a inny, ze sło
wami: „Pokój wam” i z pole
ceniem pozostania w Jerozoli

mie aż do dnia, gdy przyjdzie 
Pocieszyciel.
Okres wspólnych wędrówek w 
Galilei, Samarii, Judei, w oko
licach Tyru i Sydonu, stał się 
dla uczniów przygotowaniem 
do rozpoznania i uznania Boga 
w człowieku. Grono otaczające 
Jezusa przeszło przez ostatni 
etap doświadczeń w przeżyciu 
Jego zmartwychwstania, aby 
dojrzeć do zasadniczego prze
łomu, jakim był dar Ducha 
Świętego. Na drodze tej moż
na wyznaczyć cztery etapy, 
punkty przełomowe: 1. spot
kanie, któremu towarzyszy
ło wezwanie — „pójdź za 
mną”, 2. odkrycie, któremu 
towarzyszyło wyznanie — „Tyś 
jest Chrystus, Syn Boga żywe
go”, 3. przemienienie ze sło
wami objawienia — „Ten jest 
Syn mój umiłowany”, 4. zmart
wychwstanie z wyznaniem — 
„Pan mój i Bóg mój”.
Przez zmartwychwstanie J e- 
zusa wypełniło się proroctwo, 
nadzieja Starego Zakonu, wy
rażona przez Psalmistę: „Nie 
zostawisz duszy mojej w ot
chłani, nie dopuścisz, by Twój 
wierny oglądał grób” (Ps. 16: 
10). Odtąd uczniowie występują 
jako świadkowie tego wydarze
nia i apostołowie wiary, że Je
zusa ukrzyżowanego Bóg uczy
nił Panem i Chrystusem (Dz. 
Ap. 2: 36).
Wiara w Zmartwychwstałego 
nie ogranicza się do wierzenia, 
że taki fakt miał kiedyś miej
sce. Uczniowie przeżyli wyda
rzenia od Wielkiej Niedzieli w 
sposób nie podlegający dla nich 
wątpliwościom i dlatego wystę
powali jako naoczni ś w i a d 
k o w i e  Jego wielkości (por. 
Dz. Ap. 2: 31; 4: 15; 5: 32; 
I Kor. 15: 5—8; II Ptr. 1: 16).
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Wiara w Zmartwychwstałego 
zawiera uznanie Jezusa za 
Chrystusa, Pana i Zbawiciela, 
i daje uczestnictwo w skutkach 
całego dzieła zbawienia, obej
mującego wcielenie, śmierć i 
zmartwychwstanie, tak jak to 
sformułowano w drugim arty
kule Apostolskiego Wyznania 
Wiary. Droga uczniów do ta
kiej wiary prowadziła przez 
kolejne, wspomniane wyżej 
etapy. Ilustrują one stopniowe 
pogłębianie i rozszerzanie się za
kresu wiary, obejmującego ca
łą osobę Chrystusa-Boga, 
który dokonał cudu wcielenia, 
aby wyjść ludziom naprzeciw 
i dać im się poznać w postaci 
Syna.
W ten sposób został nam wska
zany sposób poznania Boga. 
Nikt nigdy Go nie widział. Nie 
ma innej możliwości poznania 
prawdziwego Boga, poza tą, 
kiedy On sam daje nam się 
poznać. Dla zrealizowania tego 
celu posłał swego Syna. „Jam 
jest droga... nikt nie przycho
dzi do Ojca, tylko przeze mnie”

S. GRAVENHAGE

Y ves C on g a  r

W ytyczanie granic teologicznych 
gwiazdozbiorów to dziś przedsię
wzięcie ryzykowne. Także w  Koś
ciele rzym skokatolickim  nastał 
obecnie czas poszukiwań tak  in 
tensywnych i zasadniczych, że ludzie, 
którzy przez w iele la t zdaw ali się 
być sobie bliscy, niespodziew anie 
znajdu ją się na przeciwległych bie
gunach.
Niem niej obok nazw iska M. D. 
Chenu (patrz n r 8—9/69) niezwykle 
często pojaw ia się nazwisko drugie
go wielkiego teologa francuskiego, 
zresztą członka tego samego zakonu 
Dom inikanów: Ojciec Chenu plus

(Jn 14: 6; por. Mt. 11: 27). „Kto 
wierzy we mnie, nie we mnie 
wierzy, ale w tego, który mnie 
posłał. Kto mnie widzi, widzi 
tego, który mnie posłał” (Jn 12: 
44—45).
Prawdziwa wiara w Boga pole
ga na wyznaniu, że Jezus jest 
Synem Bożym. „Kto tedy wy
zna, że Jezus jest Synem Bo
żym, w tym mieszka Bóg, a on 
w Bogu” (I Jn 4: 15); „Kto wy
znaje Syna, ma i Ojca” (I Jn 2: 
23).
Cztery wspomniane wyżej eta
py ukazują mechanizm powsta
wania wiary: wezwanie — od
powiedź — objawienie — wy
znanie. Wyznanie wiary jest 
potwierdzeniem poddania się 
pod działanie zbawczej mocy, 
oznacza wejście do uczestnic
twa w skutkach całego dzieła 
zbawienia. Bóg przychodzi 
nam na ratunek w osobie Sy
na, który przyjmuje na siebie 
cały gniew sprawiedliwego Bo
ga, przez narodzenie i śmierć 
męczeńską niszczy grzech, jed
na człowieka z Bogiem, daje

Ojciec Yves Congar to jakby gwiaz
da podw ójna — tak  przynajm niej 
w ydaje się na pierwszy rzut oka. 
Poglądy ich isto tn ie aż po dziś 
dzień są w yraźnie zbieżne, choć od 
samego początku w  twórczości Con- 
gara w ystępowały odmienne m oty
wy i akcenty. Inny jest też tem pe
ram ent Congara, spokojniejszy, n a 
cechowany um iłowaniem  rozsądku 
i um iaru. Młodszy od Chenu praw ie 
o 10 la t (ur. 1904) ibył na wpół jego 
uczniem  a na wpół kolegą. Podob
nie jak  Chenu, Congar wcześnie — 
jak  na stosunki kościelne przed
wcześnie — uznał w artość reali-

życie, potwierdza swoją boską 
władzę wstając z martwych i 
niszczy śmierć. Daje życie, bo 
„ma żywot sam w sobie” (Jn 5: 
26). Tak więc wiara w Zmart
wychwstałego jest środkiem po
jednania z Bogiem, daje ucze
stnictwo w życiu wiecznym. 
„Żywot wieczny dał nam Bóg, 
a żywot ten jest w Synu Jego. 
Kto ma Syna, ma żywot (I Jn 
5: 11—12).
Zmartwychwstanie Syna Czło
wieczego jest rękojmią zmart
wychwstania tych, którzy u- 
wierzyli (por. I Kor. 15: 12— 
58; I Tes. 4: 13—18).
W dziele zbawienia (wcielenie, 
ukrzyżowanie i zmartwych
wstanie) został zniszczony 
grzech oraz śmierć. Ta świado
mość podyktowała Ap. Pawło
wi radosny okrzyk: „Gdzie 
jest, o śmierci, zwycięstwo 
twoje? Gdzież jest, o śmierci, 
żądło twoje?... Bogu niech bę
dą dzidki, który nam dał zwy
cięstwo przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa” (I Kor. 15: 
55. 57).

stycznego dialogu. Doceniał też zna
czenie studiów  historycznych dla 
upraw iania teologii. Świadczą o tym  
jego prace n a  tem at tradyc ji koś
cielnej. 1 Podobnie jak  katolicy z 
Tybingi (von Drey, Möhler) p rzy j
m uje Congar, że tradycja  to nie 
tylko sam a czynność przekazyw ania 
depozytu w iary, lecz całe dziedzic
two Chrystusa; wszystko co się w  
nim  zaw iera — Pismo Święte, litu r
gia, form y życia Kościoła, jego po
rządek i obyczaje. Pojęcie to  trzeba 
zdecydowanie odróżnić od polemicz
nie ukształtow anej koncepcji „trady
cji niepisanej”. Dla Congara trady 
cja to Boże w ezwanie do zbaw ienia 
w Chrystusie, które z pokolenia na 
pokolenie przyjm uje konkretne for
my w  „ludzie Bożym w  drodze”. 
Tradycja jest ciągła nie „pomimo”, 
lecz przez swe w cielanie się w  to, 
co historyczne. G w arancją jej jest 
św iatło w iary  dane w  Duchu św. 
całej wspólnocie kościelnej. Dzięki 
tem u św iatłu  lud Boży k ie ru je  się 
w swej w ierze ku  autentycznem u 
objawieniu, a h ierarch ia to objawie- i)

i) La tradition et les traditions (Tra
dycja i tradycje), Paris I960—1963. 
Tłum . niem . D ie T radition und die 
Traditionen, 1965; La tradition et la 
v ie  de l’E glise (Tradycja i życie  K oś
cioła), Paris 1963 oraz fragm enty g łoś
nego tom u 20 serii Unam  Sanctam  Vraie 
et fausse reform e dans l ’E glise, Paris 
1950.
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nie głosi i in terpretu je. Te idee 
Congara znalazły silne echo w  uch
walonej przez Sobór W atykański 
II K onstytucji Dogmatycznej o Ob
jaw ieniu Bożym.
Ale w róćm y do specyfiki teologicz
nych zainteresow ań Oongara. Zasad
niczym jej elem entem  jest jego po
wołanie ekum eniczne, datu jące się 
od najwcześniejszej młodości. U ro
dzony w  Sedanie, w  okolicach F ran 
cji gdzie p rzetrw ały  s ta re  zbory re 
formowane, Congar już z dzieciń
stw a wyniósł doświadczenie pozy
tywnych kontaktów  z duchownymi 
i w iernym i innego w yznania. W je 
go rodzinnej parafii przez 6 lat li
turgia kato licka odpraw iana była w  
św iątyni reform owanej, ponieważ 
katolicka spłonęła w  czasie wojny. 
Tam  m odlił się Congar w krytycz
nych la tach  dorastania. Gdy już w 
zakonie w ybrał specjalizację ekum e
niczną, jego m istrz i przyjaciel, m e- 
diewista Chenu, był początkowo 
zawiedziony, w krótce przekonał się 
jednak, że ekum eniczne prace w 
zakresie doktryny stw arzają nowe 
perspektyw y rozwoju teologii n a 
praw dę podejm ującej istotne py ta
nia współczesności. Taką m iała się 
stać teologia Congara. Ale najpierw  
postanowił on nie rezonować, lecz 
słuchać. Nie zadow alał się w  tym  
inform acją z drugiej ręki, jak  to 
jeszcze aż nazbyt często m a m ie j
sce w  naszych ekum enicznych przed
sięwzięciach. W tam tych czasach 
fakt, że m łody dom inikanin słucha 
wykładów na wydziale teologii p ro
testanckiej, był napraw dę rew olu
cyjny. Congar nigdy jednak  nie co
fał się p rzed trudnościam i. Gdy w y
kazyw ał um iar, płynął on z jego 
własnego przekonania, a nie z n a 
rzuconej okolicznościami zew nętrz
nej ostrożności. Dzięki w ielu w ysił
kom naw iązał liczne osobiste kon
takty  z teologam i innych wyznań. 
Z praw osław nym i spotykał się w 
Paryżu i w  ośrodkach ekum enicz
nych A m ay i Chevetogne. A nglika- 
nów odwiedzał w  Anglii. 'Jednym 
z pierw szych zwycięstw  była dlań 
p ielgrzym ka do luterańskich  ośrod
ków w  Niemczech. Działając głów
nie na płaszczyźnie kontaktów  m ię
dzy teologami, był jednak in icjato
rem  i spiritus movens w ielu grup 
ekumenicznych, gdzie m iędzy inny
mi przedstaw iał K arola B artha  jako 
przyszłość teologii reform owanej. 
Odwiedzał też często O skara Cull- 
m anna ku ustaw icznem u zgorszeniu 
jego u ltraprotestanckiej gospodyni, 
nieprzywykłej do zakonnych habi

tów. W m iarę rozwoju i pogłębiania 
się tych kontaktów  Congar coraz 
jaśniej w idział stojące przed nim  
zadania: szukać przyczyn b raku  jed
ności w  historii — naw racać się co
raz bardziej ku ewangelii. A  więc 
troska o jedność m usi w yrażać się 
przede wszystkim  w  w ysiłku re fo r
my własnego Kościoła. P rzyjm ując 
tak i program , niew ątpliw ie w ybrał 
drogę, n a  k tórej piętrzyły się tru d 
ności.

W roku 1937 ukazało się pierw sze 
w ydanie przełomowej pracy Congara 
„C hrćtiens D esunis” 2), jako p ierw 
szy tom  serii wydawniczej U nam  
Sanctam . W dw a la ta  później Con
gar w raz z Chenu przyjął odpowie
dzialność za redagowanie tej reno
m owanej obecnie i bardzo sław nej 
serii. W tym  m om encie trudności ze 
strony Rzymu przybrały na sile.

Niektóre tomy Unam  Sanctam  spot
kały się z bardzo złym przyjęciem  
teologów rzymskich, aż do zakazu 
rozpow szechniania włącznie. P onad
to dotknęły Congara sankcje, skie
rowane przeciwko duchownym  
sprzyjającym  akcji księży-robotni- 
ków. W szystko to przetrw ał z god
nym  podziwu spokojem. Sam okreś
lał postawę, jaką jego zdaniem  n a 
leży zajm ować w  takich okolicznoś
ciach, jako „aktyw ną cierpliw ość”, 
zgodną z m aksym ą L acorda ire^ , iż 
„czasy sprzeciwu i niepokoju n a jb a r
dziej n ad a ją  się, by isiać i sadzić”. 
W okresie powojennym  zaintereso
w ania Congara coraz bardziej p rze
suw ają się ku  eklezjologii. Nie ozna
cza to  zdrady ekum enicznego powo
łania — eklezjologia to główny te 
ren  doktrynalnego dialogu. W w iel
kiej m ierze pod w pływ em  Cullm an- 
na i jego teologii h isto rii zbaw ienia 
Congar będzie widzieć reform ę i 
zjednoczenie Kościołów jako ich n a 
wrócenie do C hrystusa i służbę 
światu. Ta tendencja dojdzie do 
głosu w  latach II Soboru W atykań
skiego. Congar od początku był jed
nym z jego oficjalnych ekspertów. 
F undam entalna idea tego Soboru — 
ku jedności chrześcijan przez od
nowę Kościoła — idea, k tó rą  żył 
papież Jan  X X III ogromnie jest 
bliska tem u co uznaliśm y za życio
we hasło Congara. Nic więc dziw
nego, że był on jednym  z n a jb a r
dziej czynnych teologów soboro
wych i że tak  w iele z jego m yśli 
weszło do oficjalnych dokum entów. 
W ierny swym zainteresow aniom  ek 

3) Chretiens desunis. P rincipes d’un  
O ecum ónism e catholique (Chrześcijanie  
rozdzieleni).

lezjologicznym, przeprow adził on 
także głęboką refleksję nad  soborem  
jako takim , nad  jego prerogatyw a
m i w  Kościele. Nie trzeba  tu  pod
kreślać, jak  owocna była w spółpra
ca z obserw atoram i uczestniczącymi 
w Soborze z ram ienia innych w yz
nań i  jak  podnosiły n a  duchu orga
nizowane w  Rzymie w spólne nabo
żeństwa, niekiedy z udziałem  pa
pieża.

W okresie posoborowym rosną na
pięcia w  Kościele i  w  teologii kato 
lickiej. Congar nadal pozostaje jed 
nym  z poważnych autorytetów , za
wdzięczając to z jednej strony 
umiarowi, z drugiej — otw artości i 
czułej reakcji na nowe p rądy  i 
przem iany rzeczywistości. J a k  przed
tem, lecz w  nowym  poniekąd kon
tekście i z now ą argum entacją, w y
stępuje Congar jako propagator te 
ologii bliższej ewangelii, a  zarazem  
bliższej człowieka dzisiejszego, czy 
też człowieka w  ogóle, teologii, k tó ra  
byłaby „o człowieku w  perspekty
wie Bożej”. Congar podkreśla, że 
„Być może najw iększym  nieszczęś
ciem nowoczesnego katolicyzm u by
ło, że w  teo rii i w  katechezie zwrócił 
się ku  Fen soi Boga (Boga samego 
w  sobie) i  religii, bez nieustannego 
przypom inania, iż wszystko jest d la  
nas, dla ludzi. Człowiek i św iat bez 
Boga, z k tórym  m am y do czynie
nia, narodził się, częściowo w  w y
niku reakcji przeciw  Bogu, bez 
św iata i 'bez człowieka. Odpowiedź 
na trudności pow strzym ujące w ielu 
naszych współczesnych na drodze 
ku w ierze w ym aga m iędzy innym i 
wykazywania, na czym  polega ludz
ki aspekt oddziaływ ania rzeczy Bo
żych. Nie znaczy to bynajm niej, że 
w yłączne zaprzątnięcie Fen soi Boga 
chcem y dziś zastąpić program em  
czysto hum anistycznym  czy głosze
niem antropocentryzm u. To oznacza
łoby popełnienie jeszcze raz tego 
samego błędu, tyle że w  odw rot
nym  kierunku. Trzeba raczej m ó
wić o tajem nicach Boga w  taki 
sposób, aby do głębokiego w glądu 
w  to czym są  one sam e w  sobie, 
dołączało się pełne życia naw iązanie 
i uw ydatnienie czym są  one d la 
nas (...) Na tym  polega ekonom icz
ny charak te r O bjaw ienia, a  szcze
gólnie jego ukoronow anie w  Jezusie 
C hrystusie: bo w  Nim sam a M ądrość 
Boża sta ła  się człowiekiem...” 3 i).

3) „Le «thśologiser» du C oncile” w  zb io 
rze jego artykułów  „S ituation  et taches  
presentes de la th ćo lo g ie” (Sytuacja
i obecne zadania teologii), Paris 1967.
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Chrześcijaństwo entuzjastyczne

W okresie 60 la t istn ienia 
ruch zielonoświątkowy (ang. P en 
tecostal Movement, niem. Die Pfing- 
stbewegung) doświadczył zadziwia
jącej ekspansji. Pow stał on w 
skrom nym  zborze m urzyńskim  w  
Los Angeles, skąd rozprzestrzenił 
się po całym  świecie. W w ielu  k ra 
jach A fryki i Am eryki Łacińskiej 
już od dłuższego czasu przewyższa 
pod względem liczbowym pro testan 
tyzm tradycyjny. We Włoszech, 
Związku Radzieckim, Rum unii, 
F rancji o raz w  k rajach  skandynaw 
skich zielonoświątkowcy stanow ią 
społeczność chrześcijańską odznacza
jącą się najwyższym  w skaźnikiem  
wzrostu liczbowego.

Co jest powodem tego szybkiego 
wzrostu? Sam i zielonoświątkowcy 
przypisują to Duchowi Świętemu, 
który umożliwia ewangelistom  zie
lonoświątkowym  głoszenie E w an
gelii „ze znakam i tow arzyszącym i” 
polegaj ącymi, zgodnie z Ewangelią 
M arka (16: 17-18), n a  nadprzyrodzo
nym  uzdraw ianiu  chorych, m ów ie
niu językam i i dokonyw aniu in 
nych cudów. Socjologowie zaś, choć 
nie czują się kom petentni, by oba
lić czy też potw ierdzić powyższe 
przekonanie, w skazują na fakt, że 
ruch zielonoświątkow y tam  się szcze
gólnie rozwija, gdzie potrafił n a 
wiązać kon tak t z w arstw ą wydzie
dziczonych i nieuprzywilejowanych. 
W społeczeństwie południow o-am e
rykańskim  są nim i ludzie biedni, 
zaś w  krajach  afrykańskich — lu 
dzie bez zawodu, em igrujący ze wsi 
do m iast w  poszukiwaniu pracy. W 
Ameryce i Europie tych „nieuprzy- 
w ilejow anych” m ożna znaleźć wśród 
profesorów uniw ersytetów  i dyrek
torów towarzystw , którzy poszukują 
spontanicznej osobistej orien tacji w  
religii, zmęczeni tego typu religią, 
k tóra do ich w łasnych problem ów 
zawodowych dodaje jeszcze proble
m y teologów.

Przez praw ie pół w ieku o zie
lonoświątkowcach pisano niewiele. 
Uważano, że ten  fenom en kościel
ny m a ch arak te r czasowy i przem i
jający. Dlatego do la t pięćdziesią
tych naszego stulecia trudno było 
znaleźć jakąś obiektyw ną pracę po
święconą ruchow i zielonoświątkow e

m u, a  k tórej autorem  byłby niezie- 
lonoświątkowiec. Dzisiaj na  b rak  ta 
kich p rac  nie możemy narzekać. W 
tym  spraw ozdaniu chcielibyśmy 
zwrócić uw agę na dwie z nich.

A utorem  pierw szej jest Nils Bloch- 
Hoell, lu te ran in  z Norwegii, p ro
fesor U niw ersytetu w  Oslo, redaktor 
„T idsskrift fo r Teologi og K irke”. 1 
To gruntow nie opracowane dzieło 
ukazało się w  języku norweskim  
(norweski ty tu ł: PINSEBEVEGEL- 
SENL) w  1956 roku, a jego angiel
ski przekład sporządzony przez auto
ra  w  1964 roku.

W rozdziale w stępnym  autor podaje 
m. in. następu jącą  definicję ruchu: 
„Ruch zielonoświątkowy jest bibli- 
styczno-ekstatycznym  ruchem  prze- 
budzeniowym, k tóry  pow stał w S ta
nach Zjednoczonych Am. Płn. pod 
koniec ubiegłego stulecia. N ajw aż
niejszą cechą charakterystyczną ru 
chu jest jego nauka o chrzcie Ducha 
jako o przeżyciu nie utożsam iającym  
się z nawróceniem , a  uzew nętrznia
jącym  się w  m ówieniu innym i języ
kami. Ruch zgłasza roszczenie do re 
prezentow ania ożywienia charak tery
stycznego d la pierw otnego chrześci
jaństw a oraz kładzie szczególny n a 
cisk n a  dary  charyzm atyczne takie, 
jak  glossolalia i nadprzyrodzone u- 
zdrowienie. Jego nauka o uświęceniu 
jest identyczna jak  w  pierwotym  
metodyzmie, a jeśli chodzi o chrzest, 
to jego n au k a  i p rak tyka jest bap- 
tystyczna” (s. 2).

W rozdziale pierwszym, zaty tu łow a
nym : „Historical Background of the 
Rise of the M ovem ent in the
U.S.A.” za ją ł się autor opisem sy
tuacji religijno-społecznej w  S ta
nach Zjednoczonych Am. Pin., k tóra 
stw orzyła odpow iedni k lim at dla po
w stan ia ruchu zielonoświątkowego w 
tym  kraju . A więc jest tu ta j m owa 
o skostnieniu oficjalnego chrześci
jaństw a am erykańskiego, o ruchu 
uświęceniowym  (ang. Holiness Mo
vem ent), o wyobcowaniu ubogich 
w arstw  społecznych i tym  podob
nych zjaw iskach religijno-społecz- 
nych, k tó re  stw orzyły podatny grunt 
dla przebudzenia zielonoświątkowe
go.

Za datę pow stania ruchu przyjm uje 
Nils B loch-Hoell początek 1901 ro
ku i łączy ją  z przeżyciami chrztu 
Duchem  studentów  Bethel College 
w Topeka, Kansas, k tórych du
chowym przyw ódcą był C harles 
F. Parham . Obszernie m ówi też o 
przeżyciach charyzm atycznych w  
zborze przy Azusa S treet w  Los 
Angeles w  1906 roku, które wielu 
autorów  uw aża za datę narodzin 
współczesnego ruchu zielonoświątko
wego.
Najobszerniejszy rozdział poświęco
no w  pracy szczegółowemu przed
staw ieniu doktryny, ustro ju  i litu r
gii społeczności zielonoświątkowców. 
Druga pozycja w ydaw nicza poświę
cona ruchowi zielonoświątkowem u 
wyszła spod pióra Waltera J. Hol- 
lenw egera2. A utor jest Szw ajcarem . 
Urodził się w  1927 roku. Przez 
10 la t pełnił urząd  kaznodziej
ski w  zborze zielonoświątkowym , a 
następnie został ordynow anym  du
chownym Kościoła reform owanego. 
W ciągu trzech la t był asystentem  
na w ydziale teologicznym U niw ersy
tetu  w  Zurychu. Od 1965 roku jest 
sekretarzem  R eferatu  do S praw  S tu
diów Zagadnień Ew angelizacji Świa
towej Rady Kościołów. Jego praca 
doktorska, której om aw iana w tym 
spraw ozdaniu książka jest jedynie 
streszczeniem, nosi ty tu ł „H andbuch 
der Pfingstbew egung” i sk łada się 
z 10 tomów.
Na w stępie należy zwrócić uw agę 
na inną definicję ruchu zielono
świątkowego niż ta, k tó rą  podaje 
Nils Bloch-Hoell. H ollenweger zda
je sobie spraw ę z tego, że nie w szy
stkie k ierunki zielonoświątkowe 
trzym ają się baptystycznej nauki o 
chrzcie oraz że nie dla wszystkich 
zielonoświątkowców dar m ówienia 
innym i językam i jest jedynym  i 
wyłącznym  znam ieniem  chrztu  Du
chem. I dlatego proponuje następu
jącą definicję ruchu  zielonoświątko
wego: „Zielonośw iątkow cam i są  ci, 
którzy nauczają co najm niej o 
dwóch następujących po sobie i od
rębnych doświadczeniach przełom o
wych w życiu chrześcijanina (1. od
rodzenie, 2. chrzest Duchem). Drugie 
przeżycie jest zwykle, choć nie 
zawsze, łączone z m ów ieniem  inny
m i językam i” (s. X X II).
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Swoją prezentację ruchu zielono
świątkowego rozpoczyna au to r t>d 
przedstaw ienia tego ruchu na te re 
nie Am eryki. Podobnie jak  Nils 
Bloch-Hoell, także W alter H ollenwe- 
ger głównego, bezpośredniego p re 
kursora ruchu zielonoświątkowego 
widzi w  dziewiętnastowiecznym  ru 
chu przebudzeniowym  (ang. Revival 
M ovement, niem. E rw eckungsbew e- 
gung), a  przede w szystkim  w  jego 
kolejnej fazie rozwojowej, k tó rą  s ta 
nowił ruch uświęceniowy (ang. Ho
liness Movement, niem. Heiligungs- 
bewegung). N astępnie opisuje prze
życia charyzm atyczne w  Topeka 
(1901) i Los Angeles (1906), by n a 
stępnie sw oją charak terystykę ruchu 
na teren ie S tanów  Zjednoczonych 
Am. Płn. ograniczyć do szczegółowe
go przedstaw ienia dwóch najw ięk 
szych w spólnot zielonoświątkowych 
w tym  kraju , a  m ianowicie A ssem 
blies of God (Zbory Boże) i Church 
of G od-C leveland (Kościół Boży). 
Chrześcijaństwo typu zielonoświąt
kowego zajm uje absolutnie dom inu
jącą pozycję w śród Kościołów pro
testanckich w  Am eryce Południo
wej’ i zdaniem  w ielu obserw atorów , 
do tego typu chrześcijaństw a nale-

LISTY DO REDAKCJI
ODPOWIEDŹ 

KS. H. WERYŃSKIEMU

Szanow ny Księże i Drogi Bracie! 
Pozw alam  sobie odpowiedzieć 
Księdzu na lis t Jego w  spraw ie 
felietonu o nadużyw aniu  krzyża 
jako elem entu  dekoracyjnego. Zga
dzam  się z Księdzem, ale nie we 
w szystkim  i nie całkowicie. Mogę 
przyklasnąó stw ierdzeniu Księdza, 
że życie ludzkie trzeba „nasycić 
k rzyżem ”. Ale nie mogę się zgodzić 
z tym , że drogą do tego m iałoby 
być w ykorzystyw anie krzyża jako 
elem entu dekoracyjnego. To może 
prow adzić tylko do spłycenia i do 
u tw ierdzenia powierzchowności u- 
czuć relig ijnych. Sądzę, że nie 
chodzi o nasycenie krzyżem  oka 
ludzkiego, lecz raczej o w ew nętrzne 
przejęcie się tym , co dla nas, w łaś
nie na krzyżu, uczynił Chrystus. 
Przyozdabianie krzyżam i w szelkich 
m ożliwych sprzętów , malowideł, 
parkanów  w kościołach czy przy 
kościołach w cale nie oznacza „nasy
cenia krzyżem  C hrystusa”, ja k  w  
dość daw nych czasach przybran ie 
s tro ju  krzyżaków  w ielk im  czar-

żeć będzie przyszłość, jeśli n ie we 
wszystkich rejonach Trzeciego Św ia
ta, to w  każdym  razie n a  te ren ie  
A m eryki Łacińskiej. Tę tezę zna j
dujem y również w  książce Hollen- 
wegera. Na przykładzie dziejów ru 
chu w  Brazylii autor przedstaw ia 
fenom enalny rozwój ruchu, jego 
przyczyny i skutki n a  kontynencie 
południowo-am erykańskim . Należy 
przy tym  zaznaczyć, że w  1969 roku 
na posiedzeniu K om itetu C entralne
go w  Canterbury, jako trzeci Koś
ciół zielonoświątkowy n a  świecie, na 
członka Światow ej Rady Kościołów 
przyjęty został Ig re ja  Evangelica 
Pentecostal „B rasil pa ra  C risto”, li
czący ponad m ilion członków. 
Jest to  jedna z w ielu wispólnot zie
lonośw iątkow ych w  tym  k raju . 
Następne cztery rozdziały pracy W. 
H ollenwegera poświęcone są rucho
wi n a  terenie Afryki.
Również w  te j pierw szej części p ra 
cy, dotyczącej h istorii ruchu zie
lonoświątkowego, autor poświęcił 
ponad sto stron  dziejom ruchu w  
Europie. Nie sposób było, oczywiś
cie, przekazać w  tym  i tak  już ob
szernym  tomie, opisu w spólnot zie
lonoświątkowych w e w szystkich

nym  krzyżem  nie oznaczało chrześ
cijańskiej postaw y przedstaw icieli 
tego rycerskiego zakonu.
Chciałbym  dla dopełnienia mej od
powiedzi przytoczyć słowa Ojca 
M alachiasza z „Tygodnika Pow 
szechnego” (Nr 4 z 25.1.1970 — ko
respondencja zaty tu łow ana „Krzyże 
pod stopam i”). „... Obowiązujące 
ak tualn ie  przepisy liturgiczno-koś- 
cielne bardzo akcen tu ją  konieczność 
należnego szacunku i czci dla zna
ku krzyża. N aw et w ew entualnych 
dekoracjach ściennych — polichro- 
micznych czy mozaikowych, a także 
przy opracow yw aniu sprzętów  koś
cielnych — zaleca się, aby znaku 
krzyża nie używ ać jako  elem entu  
wyłącznie dekoracyjnego. A to 
w łaśnie z uw agi n a  należną m u cześć 
i szacunek, k tóre to założenia nie 
są zbieżne z funkcją  w yłącznie ty l
ko dekoracyjną...”

Cieszę się, że w  katolickim  piśm ie 
znalazłem  poparcie dla m ojego s ta 
nowiska.

Łączę b ratersk ie  pozdrow ienia

WESS

krajach  europejskich i dlatego au tor 
dokonał w yboru krajów  Europy, w 
których powstanie, rozwój i cechy 
charakterystyczne omawianego ru 
chu w ziął n a  w arsztat. W tym  w y
borze znalazły się następujące k ra 
je: W ielka Brytania, Niemcy, S zw aj
caria, Włochy i  Zw iązek Radziecki. 
L ektura tej ciekawej pracy pozw a
la stw ierdzić, że jej autor, W alter 
J. Hollenweger, jest chyba najw ięk
szym znaw cą ruchu zielonoświątko
wego i najpoważniejszym  au to ry te
tem, jeśli chodzi o jego ocenę. J e 
go obiektywna, bez uprzedzenia n a 
pisana, choć odsłaniająca blaski i 
cienie, prezen tacja ruchu jest p ró 
bą przerzucenia m ostu m iędzy 
Św iatow ą R adą Kościołów a rodzi
ną chrześcijan zielonoświątkowców, 
tym  „trzecim  nurtem  tradycji chrze
śc ijańsk iej”, że posłużym y się znaną 
tezą Lesslie N ew big ina3.

1 N ils B loch-H oell, The P entecostal M o
vem ent. Its origin, developm ent, and 
d istin ctive  charakter. U n iversitetsfor-  
laget. Oslo 1964, ss. 256.

2 W alter J. H ollenw eger, E nthusiasti
sches C hristentum . D ie P fin gstb ew e-  
gung in G eschichte und G egenw art, 
T heologischer Verlag Rolf B rockhaus 
W uppertal (und) Z w ingli V erlag Zu
rich 1969. s. XXIII, 640, 15.

3 L esslie N ew bigin , The H ousehold of 
God, SCM Press, London 1964, s. 87.

(skrót red.)

LISTY DO REDAKCJI
W dw unastym  num erze Waszego 
pism a zamieściliście wiadomość o 
konferencji teologicznej, k tó ra  od
była się „w centralnym  domu ew an
gelickim w  W arszawie”.
Chodzi m i o ten  „centralny dom 
ewangelicki”. O ile  mi wiadomo, 
dom przy ul. Miodowej 21 jest 
centralnym  ośrodkiem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, gdzie 
m ają sw oją siedzibę w ładze tego 
Kościoła. Jako tak i nie może chyba 
pretendow ać do nazw y „centralnego 
domu ewangelickiego”. Mieści się 
tam  (tymczasowo) Chrześcijańska 
A kadem ia Teologiczna, k tó ra  obok 
sekcji ewangelickiej obejm uje też 
sekcje praw osław ną i starokatolicką. 
Więc i to nie je s t chyba powodem 
do używ ania takiej nazwy. Więc co?

WALDEMAR BASZ

Oczywiście, ma Pan rację, bijem y  
się w  pierś. Przy ul. M iodowej 21 
w  W arszawie m ieści się p iękny, 
nowocześnie urządzony, ośrodek 
Kościoła E w angelicko-A ugsburskie- 
go. Pom ijając szczegół za tarliśm y  
spraw ę dość ważną. Przepraszam y.

redakcja
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
■  Po dw uletn iej pracy, grupa te o 
logów ze Św iatow ej R ady Kościołów 
i Kościoła rzym skokatolickiego za
kończyła stud ia  nad zagadnieniem  
prozelityzm u. R ezultat p racy  m ie
szanej grupy teologicznej zostanie 
podany do publicznej wiadom ości w 
m aju  br.
P raca  Kom isji polegała m.in. n a  po
rów naniu  dwóch dokum entów : 
ośw iadczenia ŚRK przy ję tego  n a  III  
Zgrom adzeniu w  New D elhi (1961 r.) 
— „C hrześcijańskie św iadectwo, 
prozelityzm  i wolność re lig ijn a” (p. 
a rty k u ł na ten  tem at w  „Jednocie” 
4/68) oraz oświadczenia Kościoła 
rzym skokatolickiego (z r. 1965) p re 
cyzującego jego stanow isko wobec 
zagadnienia wolności relig ijnej. K o
m unika t o zakończeniu prac nad 
prozelityzm em  został opublikow any 
podczas obrad Kom isji, w  dniach 
29.IX.—3.X. ub. r. w  Zagorsku.

■  W dniach 16 — 20 lutego br. w
siedzibie ŚRK w  Genewie odbyły 
się obrady 19-osobowego K om itetu 
Wykonawczego. K onferencja ta m ia
ła  się odbyć pierw otnie w  Pradze. 
P rogram  sk ładał się z 26 punktów , 
,co w  najlepszym  stopniu odzw ier
ciedla wielość problem ów, s to ją 
cych przed głównym grem ium  za
rządzającym  Rady. Do n a jp iln ie j
szych obowiązków egzekutywy n a
leżało rozpatrzenie zaleceń kom isji 
do spraw  rozwoju ŚRK, obradu ją
cej w  końcu stycznia br. Również 
do obowiązków KW  należało roz
patrzen ie w niosków  o przystąpienie 
do ŚRK now ych Kościołów, a  m ia
nowicie: 1) Noworeformowanego
Kościoła w  Holandii, 2) Kościoła 
Braci z w ysp K araibskich, 3) K oś
cioła unijnego z w ysp Papua, No
wej G w inei i Salomona, 4) K on
w entu  baptystycznego w  Nigerii, 5) 
Kościoła metodystycznego na M a
lajach. K om itet W ykonawczy przy
ją ł również spraw ozdanie o po łą
czeniu się dwóch Kościołów euro 
pejskich — Zjednoczonego Kościoła 
metodystycznego i Kościoła ew an
gelickiego w  Belgii. Po połączeniu 
nosi on nazw ę Protestanckiego Koś
cioła Belgii.
W śród innych problemów, k tóre by
ły przedm iotem  obrad, znalazła się 
dyskusja nad  spraw ozdaniam i o roz
m owach między przedstaw icielam i 
Rady i Kościoła rzym skokatolickie
go — głównie pod kątem  możliwości 
p rzystąpienia rzymlskokatolików do 
SRK. O bradom  przewodniczył M. 
M. Thomas, członek Syryjskiego

Kościoła św. Tomasza w  M alaba- 
rze (Indie).
■  Po zakończeniu w ojny domowej 
w  N igerii (jak wiadomo, zwycięs
two odniosły oddziały federacyjne), 
sek re tarz  generalny, past. Blake, 
wystosował telegram  do głównego 
dowódcy wojskowego Nigerii, gen. 
Y akuku Gowona, dając  w yraz prze
konaniu, że w ładze federalne nie 
dopuszczą do stosow ania gw ałtu na 
terenach pokonanej Biafry. Szef 
w ojsk nigeryjskich, Gowon, złożył 
oświadczenie stw ierdzające, że w y
dał rozkaz niestosow ania przemocy 
wobec ludności plem ienia Ibo. 
Jednocześnie przedstaw iciel ŚRK 
udał się na konsu ltacje  z rządem  
n igery jsk im  w  celu skoordynow ania 
akcji pomocy chrześcijan dla tego 
kraju , zwłaszcza terenów , k tóre n a j
dotkliw iej ucierpiały w  w ojnie do
mowej. ŚRK koordynuje akcję po
mocy 33 różnych Kościołów protes
tanckich i rzym skokatolickiego z 21 
krajów . Od szeregu miesięcy ŚRK 
spieszyła z pomocą transportu jąc 
żywność, odzież, m edykam enty, m a
teriały  budow lane.
■  B iuletyn ŚRK (nr 1 ze stycznia) 
inform uje, że przedstaw iciel S ekre
ta ria tu  do S praw  Jedności C hrześ
cijan, w  odpowiedzi na doniesienia 
prasow e n a  tem at in terkom unii 
między pro testan tam i i rzym skoka- 
tolikam i w  k ra jach  zachodnich, w y
powiedział się n e g a t y w n i e  o 
tych przedwczesnych praktykach.

■  Nowym przedstaw icielem  p a t
ria rch a tu  m oskiew skiego Rosyjskie
go Kościoła Praw osław nego został 
(ostatnio m ianow any bp  Hermogen 
(41). Je s t on następcą bpa W ło
dzimierza, k tóry  przez dłuższy czas 
przebywał w  cen trali genewskiej. 
Nowy przedstaw iciel patriarcha tu  
moskiewskiego ibył delegatem  w 
Upsali i na II O gólnoafrykańskiej 
K onferencji Kościołów w  Abidjanie.

H W  dniach 18—25 stycznia trw a 
ła  O ktaw a M odlitw o Jedność 
Chrześcijan. Na teren ie stolicy n a 
bożeństw a odbywały się przy p ra 
wie w  całości wypełnionych św ią
tyniach i kaplicach, kazania w y
głaszali duchow ni innych Kościo
łów. Jedno z najokazalszych n a 
bożeństw  odbyło się w  kościele 
polskokatolickim  na inaugurację 
Tygodnia. Mszę celebrow ał bp M a
jewski, a  kazanie wygłosił bp  Jan  
Niewieczerzał z Kościoła reform o
wanego. Na zakończenie Tygodnia

odbył się „ekumeniczny dzień m ło
dzieży”, o k tórym  inform ujem y n i
żej.
Nabożeństwa w  ram ach O ktaw y od
bywały się także w  czterech rzym 
skokatolickich św iątyniach w ar
szawskich, m. in. u  św. Anny i u 
św. M arcina.
Niestety, w  chw ili oddaw ania n u 
m eru do drukarn i, tnie m am y żad
nych inform acji o przebiegu O kta
wy w  innych ośrodkach PRE. O trzy
maliśm y za to  doniesienia z zagra
nicy, z k tórych  dowiedzieliśmy się, 
że np. abp Ram say, zw ierzchnik 
wspólnoty anglikańskiej, po raz 
pierwszy wygłosił kazanie w grec
kiej, praw osław nej św iątyni w  Lon
dynie, a  kard. H eenan w  dniu 25 
stycznia m iał kazanie w  zborze 
kongregacjonalnym  „City Tem pie” 
w Londynie. N abożeństw a o jed 
ność chrześcijan w  H olandii n ie
rzadko kończyły się w spólną ko
m unią, w  której uczestniczyli p ro
testanci i katolicy. W nabożeń
stw ach n a  te ren ie  H iszpanii brali 
udział tam te jsi p rotestanci i kato
licy. P rzem aw iając w  wigilię Ok
tawy, abp Morcillo wypowiedział 
się krytycznie o postawie hiszpań
skich katolików, w śród k tórych do
strzegł „tendencję do trak tow an ia  
ekum enizm u jako elem entu  dekora
cyjnego w  procesie odnowy Kościo
ła...” W ypowiedź ab p a  Morcillo, trz e 
ba przyznać, znajduje zastosowanie 
nie tylko do rzym skokatolików  i, 
rzecz jasna, nie tylko w  słonecznej 
Hiszpanii.
■  Dnia 14 stycznia br. odbyło się 
posiedzenie Ekumenicznego W ar
szawskiego K om itetu Młodzieży, 
którem u przewodniczył ks. Jan  
W alter z Poznania, kierow nik Sek
cji Młodzieży PRE. Zebrani przed
stawiciele w szystkich parafii w a r
szawskich zapoznali się z pro jek tam i 
ekum enicznej współpracy m łodzie
ży. Przyjęto program , obejm ujący 
organizowanie w odstępach k ilku
tygodniowych „ekumenicznego dnia 
młodzieży”. P ierw szy odbył się 
26 stycznia br. Postanow iono rów 
nież zorganizować zespoły m uzycz
ny i recytatorski, k tó re będą w y
jeżdżać do innych ośrodków.
■  W styczniu br. Synod Biskupów  
Autokefalicznego Kościoła P raw o
sławnego w  Polsce na stanowisko 
m etropolity w ybrał biskupa diecezji 
wrocławsko-szczecińskiej, Bazylego 
(Doroszkiewicza). Ingres nowego m e
tropolity prawosławnego odbędzie 
się w  późniejszym czasie. Bp Bazyli 
jest następcą zmarłego w  ubiegłym 
roku m etropolity Stefana.
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Z PRASY
W naszym  kolejnym  przeglądzie, 
który  czytelnicy o trzym ają n a  św ię
ta  w ielkanocne, „ożywimy” k ilka 
pozycji ze stycznia br., zwłaszcza 
zaś artykuły  m ające związek z Ok
taw ą M odlitw  o Jedność Chrześci
jan.
Spośród dzienników  tylko — co je st 
dość zrozum iałe — SŁOWO POW 
SZECHNE przynosiło bieżące in for
m acje podczas O ktaw y Modlitw. 
Cykl tych artykułów  został poprze
dzony obszernym  artykułem  w pro
wadzającym , p ióra red. J. W agnera. 
Nabożeństwa, jak  wiadomo, odby
w ały się w  św iątyniach poszczegól
nych Kościołów członkowskich PRE 
oraz (przynajm niej w stolicy) w 
czterech św iątyniach rzym skokato
lickich. W zwiążku z program em  
O ktaw y niejasne jest dla redakcji: 
dlaczego „Słowo Powszechne”, k tó 
re wzorowo anonsowało intencje 
poszczególnych dni, w  nrze 15 (z 
19.1 br.) w  rubryce „Z życia re li
gijnego” nie podało do wiadomości, 
że nabożeństw o niedzielne (18 I) od
było się w  Kościele polskokatolic- 
kim  przy ul. Szwoleżerów. W szyst
kie pozostałe m iejsca nabożeństw  
oraz Kościoły zostały wymienione. 
A zatem : przeoczenie, czy nieprzeo- 
czenie. Druga spraw a dotyczy z ko
lei TYGODNIKA POW SZECHNE
GO (nr 4 z 25 I br.). W dość obszer
nym  serw isie ekum enicznym  (arty
kuł n a  tem at ekum enizm u w  Jugo
sławii), na k tóry  złożyły się poza 
tradycyjną „K roniką relig ijną” dwa 
artykuły: o ekum enizm ie w  Jugo
sław ii o raz recenzja n r 363 „Ate
neum  K apłańskiego” (lipiec-sierpień 
1969 r.), przy om aw ianiu mało obiek
tyw nie napisanego artykułu  bpa 
Miziołka: „Ruch ekum eniczny w 
Polsce”, au tor recenzji, albo ko rek 
tor, w ym ieniając Kościoły człon
kowskie Polskiej Rady Ekum enicz
nej pom inął z kolei jeden z w ol
nych Kościołów: Zjednoczony Koś
ciół Ewangeliczny. Znowu n ie w ia
domo, czy to przeoczenie czy nie- 
przeoczenie. Szkoda. Tym bardziej, 
że się to przytrafiło  podczas tego
rocznej O ktaw y M odlitw  o jedność

(wszystkich przecież) chrześcijan. 
Tenże num er „A teneum ” poświęco
ny jest w  całości problem om  eku
menizmu, zaw iera artykuły czołówki 
rzym skokatolickich ekum enistów  w  
naszym  k ra ju  (niestety poziom 
poszczególnych artykułów  jest n ie
równy, a zamieszczone kom entarze 
oraz towarzyszący im „wydźwięk 
eklezjastyczny” zupełnie nie cieszą 
czytelnika nierzym skokatolickiego). 
Najlepszy, jak  n a  gust recenzenta, 
jest artyku ł ks. Zuberbiera: „Róż
ne form y ekum enizm u” (s. 39—46). 
Oczywiście, z k ilku  w ierszy w y d ru 
kowanych powyżej, n ie należy w y
snuw ać wniosku, że te pośpiesznie 
zauważone u sterk i upow ażniają do 
nieczytania ekumenicznego zeszytu 
„A teneum ”. Przeciw nie — każdy 
znajdzie tam  w iele naw et bardzo 
interesującej lektury. Obowiązuje 
co najw yżej sta re  zawołanie: „czuj 
duch”. Z kolei styczniowa WIĘŹ 
(nr 141) sp raw iła przyjem ny prezent 
wszystkim — bez przeoczenia — 
„chrześcijanom  odłączonym”, dając 
w ew nątrz artykułu  red. T urnaua 
w kładkę fotograficzną, przedstaw ia
jącą św iątynie i  kaplice wszystkich 
Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekum enicznej. Interesujący 
zaś a rty k u ł red. T urnaua nosi tytuł, 
streszczający jednocześnie główną 
tezę au to ra : „Ekumenizm znaczy 
cierpliw ość’'. Publikując ten arty 
kuł n a  wstępie, Więź inauguruje 
pierwszy rok siódm ej dekady nasze
go ekum enicznego wieku. Quod bo- 
num  felix  faustum ... (Acha, już 
byśmy zapom nieli: red. T urnau ko
m entu je głosy prasy  nierzymsko- 
katolickiej w  Polsce na tem at „Lis
tu  episkopatu polskiego”, opubliko
wanego w  czasie zeszłorocznej Ok
taw y M odlitw  o Jedność Chrześci
jan).
W zw iązku z O ktaw ą nie możemy 
pom inąć artykułów , drukowanych 
przez polskokatolicką RODZINĘ (nr 
3 z 18 I br.).
W styczniowych num erach  CHRZE
ŚCIJAN IN A  i SŁOWA PRAW 
DY opublikow any został jedno
brzm iący tek st odezwy, sk ierow a
nej do Zborów obydwu tych Koś
ciołów. Odezwa, ustalająca „zasady 
współżycia i w spółpracy” między

obydwoma Kościołami, składa się 
z krótkiej części w stępnej i w  8 
punktach precyzuje „Zasady współ
życia i współpracy”. Czytamy w  niej 
m. in.: „Znane jest historyczne i 
sam odzielne pow stanie naszych Koś
ciołów. Oba Kościoły św iadom e są 
tego, że otrzym ały od P an a  zadanie 
niesienia Ewangelii Narodowi Pol
skiemu i że chcą w spółpracować ze 
sobą d la  realizacji tego celu. Obie 
strony postanaw iają do daw niej
szych konfliktów  lub nieporozu
m ień n ie  wracać, obecnie istn ie ją
ce załatw ić, na przyszłość — un i
kać, i zawsze działać w duchu do
brosąsiedzkich stosunków ”.
POSŁANNICTWO, w ydaw ane przez 
Kościół polskokatolicki, nad rab ia ją
ce ostatnio w im ponującym  tem pie 
opóźnienia ubiegłego roku, w swoim 
potrójnym  num erze (7—9/69), poza 
ciekaw ym  działem  ekum enicznym  i 
„zestawieniem  bibliograficznym ” pu
blikacji n a  tem at Zgrom adzenia up- 
salskiego (aut. K. Karski), d rukuje 
bardzo ciekawy a r ty k u ł ks. doc. 
W. Bene dykto wieża: „Sekularyzacja 
wczoraj i dziś”. L ektura jest bardzo 
ciekaw a i nader pouczająca, zwłasz
cza rozdz. 2, w  którym  m owa o se
kularyzacji jako procesie w yzw ala
jącym  i rozdz. 3 poświęcony seku la
ryzacji w  dobie obecnej. A utor p i
sze: „Skoro sekularyzacja m a rodo
wód chrześcijański, czyż m a to oz
naczać, iż jest ona cząstką chrześci
jańskiego program u wobec św iata? 
Nie. Św iat sekularyzuje się sam  i 
nie potrzebuje, by m u Kościół w  tym  
pomagał. Je s t jednak  różnica m ię
dzy sekularyzacją, k tó ra  m a  swe 
oparcie w  w ierze b ib lijnej, a  seku
laryzacją czasów dzisiejszych. K ie
dyś sekularyzacja oznaczała w ol
ność od św iata, ale nie wolność 
od Boga. K iedyś uw olnienie od 
kosmosu było rzeczywiście uw ol
nieniem  od Boga. Dziś seku laryza
cja  oznacza uw olnienie od Boga... 
Jeśli p ierw otna sekularyzacja by 
ła  rzeczywiście odbóstw ieniem  
św iata, to w  sekularyzacji nowo
czesnej m am y do czynienia w łaśnie 
z ubóstw ianiem  św iata. W w ielu 
zjaw iskach z dziedziny techniki, 
ekonomiki i polityki odkrywam y 
cechy religijne...”
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