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NASZYM ZDANIEM

R e c e p t a ?

Recepta na dobre małżeństwo? Można na przykład tak: musi być wzajemne 
zaufanie, albo: wspólne zainteresowania, albo: zgodność charakterów, ko
niecznie: wielka miłość. Van de Velde twierdzi, że warunkiem doskonałego 
małżeństwa jest umiejętność seksualnego współżycia mężczyzny i kobiety. 
Właściwie wszystko to razem i jeszcze paTę innych — więkązych i mniej
szych czynników składa się na pojęcie dobrego małżeństwa. Kiedy umiecie 
być razem, rozmawiać ze sobą o sprawach błahych i poważnych, milczeć 
ze sobą, razem się cieszyć i razem martwić, kiedy umiesz się troszczyć o 
„drugą połowę“ i podobną troskę przyjmować, kiedy potrafisz pohamować 
rozpierającą cię z jakiegoś powodu radość i towarzyszyć jej w smutku, 
zgnieść w sobie smutek i ból, by towarzyszyć jej w promiennych chwilach 
— wtedy jest dobrze. To wszystko jest dosyć oczywiste.
Ile jest dobrych, ile złych małżeństw? O czym mówią statystyki orzeczonych 
rozowdów? Czy rosnąca krzywa wskazuje na coraz gorszy stan przeciętny? 
Może mówi tylko o rozwiązaniu pewnej, mniejszej lub większej, liczby nie
dobrych związków? O dobrych wiemy bardzo mało, bo nie rzucają się 
w oczy. Ujawnia się przede wszystkim to, co nieudane. Gdy często stykamy 
się z takimi przypadkami, gdy jeszcze raz i drugi zauważymy, że pieczoło
wicie zachowywane pozory skrywają rzeczywistość zupełnie różną od tej, 
której się spodziewaliśmy, popadamy w smutne przekonanie, że wszystkie 
małżeństwa są niedobre. „Nie wierzę w dobre małżeństwo” — niekiedy daje 
się słyszeć taki sąd.
Co to właściwie jest — dobre małżeństwo? Czy decyduje o tym brak konfli
któw, sporów, nawet kłótni? Czy kryzys oznacza nieudany związek? Chcie
libyśmy uniknąć kategorycznych twierdzeń, bo zdajemy sobie sprawę, jak 
ryzykowną to jest rzeczą. Niemniej sądzimy, że konflikty, różnica zdań, spo
ry, kryzysy wcale nie świadczą o tym, że małżonkowie źle się dobrali. Są 
one zupełnie normalnym zjawiskiem we współżyciu między ludźmi. O doj
rzałości świadczy dopiero umiejętność rozgrywania konfliktów, zwycięskie 
wychodzenie z kryzysów. Niestety, wielu po prostu o tym nie wie, i, opusz
czając ręce, przegrywa. Inni znowu nie umieją zdobyć się na wysiłek i też 
przegrywają, jeszcze inni szukają ratunku w ucieczce, którą może być pra
ca zawodowa, społeczna, hobby itp., i w  ten sposób zachowują naczynie 
całe, ale... puste.
Nie wiadomo dlaczego panuje romantyczne przekonanie, że małżeństwo „sa
mo“ powinno się ułożyć i że wszystko załatwia „wielka miłość“. Tymcza
sem, jak w każdej dziedzinie życia, sukces w małżeństwie zależy od pracy, 
wysiłku, ćwiczeń i wyrzeczeń. W pewnym stopniu również od „lutu szczęś
cia“. Pewnie, że zdarzają się katastrofy w okolicznościach najmniej spodzie
wanych, mimo przestrzegania wszelkich reguł, ale żaden przytomny czło
wiek, siadając za kierownicą, nie będzie prowadził pojazdu „na los szczęś
cia“. Tam, gdzie istnieje obustronna dobra wola, poczucie odpowiedzialności, 
wzajemna troska, gdzie obie strony nad sobą pracują i wkładają rzetelny 
wysiłek w rozwiązywanie powstałych trudności, można spokojnie mówić 
o małżeństwie udanym, dobrym.
Większość ludzi wstępuje w związek małżeński bez najmniejszego przygoto
wania, co najwyżej z pewnym zasobem wiadomości lub praktycznych doś
wiadczeń z dziedziny współżycia seksualnego. Osobista kultura, dobre w y
chowanie wyniesione z domu, przyzwyczajenie do pracy nad sobą, a przede 
wszystkim stale pogłębiane życie duchowe pozwalają niektórym młodym  
parom nie tylko zachować prawdziwą jedność, ale ją pogłębiać i rozwijać 
aż dojdą do miłości „wielkiej“, spontanicznej, pełnej, która nigdy nie ustaje. 
Losy przyszłego małżeństwa w wielkim stopniu zależą od tego, czy już oj
ciec i matka potrafią zaszczepić swemu dziecku cechy konieczne do prawi
dłowego współżycia z ludźmi. W jeszcze większym stopniu zależą od tego, 
czy sami, jako mąż i żona, umiemy i chcemy rozwijać swoje człowieczeń
stwo, czy szukamy wartości duchowych. Ostatecznie jednak zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nasze losy spoczywają w rękach Boga — jeśli Pan domu 
nie zbuduje, próżno się trudzą ci, którzy go budują.

C O  W N U M E R Z E ?
Szczególnie w dzisiejszych czasach 
narosło wiele problem ów, z którym i 
ludzie muszą się borykać. Do nich 
należy, nie na ostatnim  miejscu, 
trw ałość związku małżeńskiego. D la
tego postanowiliśm y ten problem  
poruszyć na łam ach „Jednoty“. O- 
czywista, nie należy się spodziewać, 
że omówiliśmy zagadnienie wszech
stronnie, bo dotknęliśm y zaledwie 
paru  punktów.
Zacznijm y od początku, czyli od 
ślubu. Na s. 3 znajdą Czytelnicy 
przem ówienie Radujcie się w Panu, 
skierow ane do młodej pary, k tóra 
przychodzi do kościoła po modlitwę 
i błogosławieństwo. M ałżeństwo jest 
związkiem nierozerwalnym , w k tó
rym  człowiek oddaje się cały d ru 
giej osobie na całe życie. Tym nie
mniej pow stają konflikty i sytuacje 
kryzysowe. O tym  w łaśnie m owa w 
artykule pt. Recepta? na sąsiedniej 
szpalcie w rubryce Naszym zdaniem. 
M ałżeństwo nie jest spraw ą łatwą. 
K atastrofy jednak  się zdarzają. 
W prawdzie nie zawsze, ale dosta
tecznie często z naszej winy. O roz- 
dźwiękach w rodzinie pisze B arbara 
S tahl w artykule Gdy wygaśnie 
uczucie, na s. 5. O bserw ują nas bacz
nie oczy naszych dzieci, które widzą, 
że coś jest nie w porządku i m odlą 
się „i żeby oni już się nie kłócili...“ 
Ten zwrot został w yjęty z modlitwy 
dziecka na s. 4. Dziecko widzi po 
prostu „swojego ta tu sia“ i „swoją 
m am usię“. Walczy zazdrośnie o p ra 
wo do nich obojga. Z tego punktu  
wychodząc, autorka rubryki Reflek
sje snuje rozważania na tem at 
Wolności dwojga (s. 9) w naw iąza
niu do znanej powieści Anki K ow al
skiej pt. Pestka.
Nasze decyzje nie dotyczą tylko nas 
samych. Jeszcze ktoś w nich się li
czy. Niezawinione konsekwencje 
spadają na dzieci. Zainteresowaliśm y 
się, jak  wygląda wpływ rozbicia 
m ałżeństw a na wzrost przestępczości 
wśród nieletnich i dlatego zwróciliś
my się do sędziego Sądu dla n ie let
nich, A dam a Strzębosza, z prośbą o 
napisanie artykułu  na ten tem at (s. 7).
Na s. 10 zamieszczamy rozmowę z 
dwoma genewskimi pastoram i, k tó 
rzy podjęli pracę zarobkową poza 
pełnieniem  służby w kościele. Tytuł 
rozmowy — Po nowe doświadczenia.
Z zakresu ekumenicznego znajdą 
Czytelnicy dw a artykuły. Na s. 11 
wypowiedź Filipa P ottera na tem at 
25 lecia Światowej Rady Kościołów, 
a na s. 13 sylwetkę wybitnego 
współczesnego teologa praw osław ne
go, Nikosa A. Nissiotisa.

NASZA OKŁADKA:
...Opuści człowiek ojca i matkę, 
i połączy się z żoną swoją i bę
dą ci dwoje jednym ciałem. A 
tak już nie są dwoje, ale jedno 
ciało. Co tedy Bóg złączył, 
człowiek niechaj nie rozłącza...
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KS. BOGDAN TRANDA

Radujcie się w Panu

Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się.
Flp. 4:4

Przed podjęciem ważnej decyzji wiele spraw 
trzeba przemyśleć, niejedno przedyskutować z 
kimś, kogo darzymy zaufaniem. Dlatego w os
tatnim okresie spędziliśmy sporo czasu na roz
mowach, zanim podjąwszy ostateczną decyzję, 
postanowiliście zawrzeć związek małżeński. 
Może was trochę zdziwi to, co chcę wam po
wiedzieć, mianowicie, że wdzięczny wam jes
tem za te godziny dyskusji, za te prawdziwie 
dojrzałe sądy, które usłyszałem z waszych ust, 
za to, że jestem bogatszy dzięki rozmowom z 
wami. Zdawałoby się, że to raczej wy powin
niście słuchać pouczeń pastora, kiedyś prowa
dzącego was do konfirmacji, a dzisiaj błogosła
wiącego wasz związek. Życie układa jednak 
swój program niekoniecznie według ogólnie uz
nawanych recept.
W zasadzie przedyskutowaliśmy to wszystko, co 
było przedmiotem waszego zainteresowania i 
co chcieliście poddać bardziej szczegółowej ana
lizie w rozmowie z duchownym. Zgodnie do
szliśmy do wniosku, że podjęta przez was de
cyzja rozpoczyna jakościowo nowy etap wasze
go życia. Chcecie, aby ten związek był trwały 
i pomyślny i dlatego uznajecie, że w małżeń
stwie realizuje się pełna jedność dwojga osób, 
jedność fizyczna i duchowa, całkowita wspól
nota losów. Dlatego opuszczacie swoje domy 
rodzinne i tworzycie dom nowy, zalążek nowej 
rodziny. Dzieje się to w myśl odwiecznej zasa
dy Bożego prawa, sformułowanej już na pier
wszych kartach Pisma Świętego (I Mojż. 2:24), 
a powtórzonej i uświęconej przez naszego Zba
wiciela: „Opuści człowiek ojca i matkę, i połą
czy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym 
ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. 
Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie roz
łącza“ (Mat. 19:5-6).
Magłoby się wydawać rzeczą brutalną żądanie 
zerwania dotychczasowych związków rodzin

nych. Przecież każde z was wyniosło ze swego 
domu to, co najlepsze. Rodzice darzyli i darzą 
was szczerą miłością, dali wam staranne wy
chowanie, zatroszczyli się o przygotowanie was 
do życia, umożliwiając wykształcenie i zdoby
cie zawodu. Któż, jeśli nie matka i ojciec, od 
pierwszego tchnienia opiekował się wami? Do 
kogo kierowaliście pierwsze rozpoznające spoj
rzenia i uśmiechy? Kto słyszał wasze pierwsze 
słowa — „tata“, „mama“? Kto przeżywał naj
więcej niepokojów, kto płakał, gdy spotykały 
was niepowodzenia, a doznawał wielkiej radoś
ci przy każdym udanym kroku? Kto, nawet 
dzisiaj, mimo radosnego nastroju, odczuwa w 
sercu bolesny ucisk, mimo woli ujawniający 
się wstydliwie drżącą na rzęsach łzą? Tego 
wszystkiego jesteście świadomi. Macie mądrych 
rodziców, którzy uznają, że od tej chwili w ży
ciu córki pierwsze miejsce zajmie mąż, a w ży
ciu syna — żona. Ustępują ze swoich miejsc 
nie jak przed brutalną koniecznością, ale dla
tego, że was kochają i dobrze wam życzą. Pra
wdziwa miłość bowiem nie szuka swego. Kto 
naprawdę kocha, ten pragnie dobra obiektu 
swej miłości. Nierozważne wkraczanie kogokol
wiek, choćby nawet matki czy ojca, między 
męża i żonę godzi w kategoryczny nakaz: czło
wiek niechaj nie rozłącza. Prawo Boże wydaje 
się niekiedy twarde, trudno poddać się jego 
wymaganiom, ale kto chodzi drogami Bożymi, 
kto z całym zaufaniem poddaje się Jego woli, 
ten może być pewien, że nie zabłądzi i że jego 
udziałem będzie prawdziwa radość i szczęście.

W obliczu prawa jesteście już małżeństwem, 
bo przed dwoma dniami wobec uprawnionego 
przedstawiciela uroczyście oświadczyliście, że 
wstępujecie w związek małżeński i podpisaliś
cie wymagane dokumenty. Ten stan prawny 
uznawany jest całkowicie przez społeczność 
kościelną, do której należycie.
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Kiedyśmy o tych sprawach rozmawiali, stwier
dziliście, że pragniecie u progu waszej wspól
noty małżeńskiej znaleźć się tutaj, w tym domu 
pośród swej duchowej rodziny i wobec niej 
potwierdzić swoje wzajemne przyrzeczenie. 
Potrzeba wam naszej wspólnej modlitwy, po
trzeba wam Słowa Bożego poświęcającego wasz 
związek i tego gestu oznaczającego błogosła
wieństwo Boga.

Weszliście więc tutaj przez gościnnie otwarte 
wrota kościelne, powitały was tu serdeczne 
oczy waszych przyjaciół i bliskich, którzy tak 
licznie stawili się, wyrażając tym swoją sym
patię i dobre dla^was uczucia. Widzę, że czeka 
na was wiele kwiatów. To dobry znak. Oto
czeni jesteście życzliwością. Za chwilę dokona 
się ostatni akt dzisiejszej uroczystości — bę
dziecie przyjmowali życzenia, dobre życzenia. 
Pozwólcie więc, że przypomnę w tym momen
cie odczytane na początku zdanie Pawłowe: 
„Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, ra
dujcie się“. To chyba najodpowiedniejsze słowa

na dzisiejszą okazję. Radujcie się. Bądźcie ra
dośni dla siebie wzajemnie. Bądźcie radośni dla 
innych.
Nie znaczy to, abyśmy wam życzyli pustego 
śmiechu, życia bez problemów, kroczenia po ró
żach. Nie byłoby to chyba ani mądre, ani 
szczere, ani wam do czegokolwiek przydatne. 
Życzymy wam radości w Panu. Wiecie, co to 
znaczy: pokój z Bogiem, który jest źródłem 
prawdziwego szczęścia. Pokój z Bogiem, dzięki 
któremu mamy pewność, że nie jesteśmy sami. 
Pewność, że nic się nie dzieje bez Jego woli, 
że wola Jego jest miła, dobra i doskonała. 
Autor tego zdania jest świadomy jego treści, 
bo pisał je w jednym z najtrudniejszych okre
sów swego życia. Nie sztuka śmiać się, gdy 
wszystko dobrze się układa. Nie o taką — czy
sto zewnętrzną i chwilową — radość chodzi 
jemu i nam dzisiaj. Sprawy są dla nas jasne. 
Wasza przyszłość spoczywa w rękach Boga 
i dlatego, że w Jego rękach spoczywa, możecie 
być o nią spokojni. Czyż trzeba czegoś więcej, 
by naprawdę się cieszyć?

Niech jeszcze nie zasypiam...

Panie Jezu,
Dziękuję Ci, że Reksio nie wpadł pod samochód, 
jak leciał dziś do mnie przez ulicę, 
i żeby zawsze był zdrowy, 
i żebym była grzeczna, 
i mama nie płakała, 
i tata żeby wreszcie przyszedł.
Panie Jezu, niech nie usnę, aż on przyjdzie, 
by mi dać buzi na dobranoc.

I żeby oni już się nie kłócili.
Dlaczego oni tak się ciągle kłócą, 
a mama potem płacze, a tata jest zły? I

I żeby Kasia jutro powiedziała mi swój sekret, 
i żeby była moją najlepszą przyjaciółką na całym

świecie.
Panie Jezu,
Poproś mamę i tatę, 
żeby poszli jutro ze mną do ZOO, 
a nie prosto z kościoła do domu, 
i żeby byli uśmiechnięci...

I zrób jutro słonko, koniecznie zrób.

Panie Jezu,
nie chcę usnąć nim tata przyjdzie, 
niech jeszcze nie usypiam, 
niech jeszcze nie usypiam...

4



Gdy wygaśnie uczucie

BARBARA STAHL

W salach sądowych, gdzie pro
wadzone są sprawy rozwodowe, 
rozgrywa się już tylko finał ba
talii rozpoczętej najczęściej wie
le, wiele lat wcześniej. Dwie 
strony — mężczyzna i kobieta 
— stają teraz naprzeciwko sie
bie i rzucają sobie w twarz sło
wa nie tłumionej już wrogości. 
Jeśli są to osoby kulturalne, 
włożą dużo wysiłku w to, by 
swoją postawą, słownictwem i 
całym zachowaniem dowieść są
dowi, iż są ,,na poziomie“; jeśli 
pochodzą ze środowisk prymi
tywniejszych — uzewnętrzniają 
swoje uczucia mniej oględnie, 
ale za to o wiele szczerzej, a 
Wysoki Sąd będzie musiał kil
kakrotnie przerywać przesłu
chanie stron, by udzielić im na
pomnienia.
Rozwód. Pogrzebane wspólne 
marzenia, zawiedzione nadzieje, 
stracone złudzenia, złamane sło
wo. Rozwód, czyli po prostu o- 
ficjalnie i urzędowo usankcjo
nowany grób miłości.

Nie zawsze jednak faktyczne 
rozbicie rodziny znajduje swój 
epilog w sądzie. Wiele mał
żeństw przez długie lata prowa
dzi grę mającą na celu ukrycie 
(przede wszystkim przed dzieć
mi) wzajemnej niechęci czy 
wręcz wrogości .Dawno już bo
wiem małżonkowie osiągnęli 
stadium niemożności okazywa
nia sobie ciepła i miłości. A tam, 
gdzie nie ma miłości, najczęściej 
rodzi się nienawiść, powstaje 
tendencja do działania destruk
cyjnego, choćby miało przynieść 
ono szkodę nie tylko partnero
wi, ale także osobie działającej. 
Wrogości towarzyszy zazwyczaj 
milczenie i pozorna obojętność. 
Każde z małżonków prowadzi 
podwójne życie: jedno na zew
nątrz, na pokaz — fałszywe, i 
drugie — prawdziwe, lecz sta
rannie ukrywane przed współ
małżonkiem. Cisza i milczenie 
panujące w takich domach u- 
krywają coś strasznego — stale 
nabrzmiewające uczucia niechę

ci, znużenia sobą, zawodu, nie
spełnionych nadziei i oczeki
wań, wiecznych wzajemnych 
pretensji. Nawet przypadkowo 
rzucone słowo może zerwać 
nałożone sobie hamulce i sta
rannie ukrywana niechęć uzew
nętrzni się wybuchem jawnej 
nienawiści.

W takiej atmosferze, nierzadko, 
rosną i przebywają dzieci. Do 
czasu tylko można utrzymywać 
je w błogiej nieświadomości te
go, co dzieje się między rodzi
cami. Ich wrażliwość i intuicja, 
jak czuły instrument, odnotują 
fałsz. I odtąd sytuacja konflik
towa wzbogaci się o jeszcze je
den antagonizm: dzieci — ro
dzice. Dziecko kocha swych naj
bliższych i pragnie w zamian 
otrzymywać miłość. Jednakże 
odkrycie, że rodziców nie łączy 
miłość, nasuwa mu myśl o tym, 
że i uczucia okazywane jemu są 
nieautentyczne, że są tylko grą, 
działaniem na pokaz. Dziecko 
powoli zaczyna zastanawiać się, 
czy miłość rodziców jest bezin
teresowna, czy — z jakichś 
względów — nie kierują się oni 
wyrachowaniem, a przykładów 
wyrachowania dostarczają mu 
dorośli wystarczająco często.
Dzieci przeżywają wówczas 
dramatyczne konflikty, które 
nierzadko prowadzą do odejścia 
z rodzinnego domu. Najczęst
szym tego powodem jest boles
ne odkrycie obłudy, wyłapanie 
fałszu i rozbieżności między gło
szonymi przez rodziców poglą
dami i wzorcami, a realizacją 
tych wzorów na codzień. Jed
nym słowem, w którymś mo
mencie dziecko odkrywa w naj
bliższych dwulicowość i zakła
manie. Mówiąc o ,,odejściu“ z 
rodzinnego domu, mam na my
śli dwie możliwości takiej sy
tuacji: konkretne, fizyczne o- 
puszczenie rodzinnego domu i 
całkowite wyzwolenie się z jego 
atmosfery, albo odejście ducho
we — wyobcowanie psychiczne 
jako skutek konfrontacji idea

łów z praktyką. I choć odchcn 
dząc „duchowo“, dziecko nadal 
przebywa w domu, to odejście 
to jest w skutkach identyczne 
z pierwszym: zanika łączność i 
więź między nim, a rodzicami, 
ludzie najbliżsi stają się sobie 
obcy.

Konflikt pogłębia się jeszcze 
bardziej w tych domach, gdzie 
panuje zasada p o s i a d a n i a ,  
czyli traktowania drugiej osoby 
jak swojej własności. Hinduski 
myśliciel J. Krishnamurti w 
książce „Uwagi o ludziach i ży
ciu“ tak o tym pisze:
„Im bardziej jesteśmy o kogoś 
zazdrośni, tym poczucie posia
dania jest większe: a posiadać 
coś czy kogoś daje nam zado
wolenie; móc powiedzieć o 
czymś: »to moje, moje własne« 
— choćby to był pies — budzi 
w nas dziwne uczucie ciepła i 
swojskości. Wyłączność posia
dania napawa nas jakąś pew
nością siebie i wrażeniem bez
pieczeństwa. Posiadanie czegoś 
na własność nadaje ważności 
naszej osobie i właśnie tej na
szej wzmożonej ważności trzy
mamy się tak namiętnie (...). 
Wyłączność jest poczuciem po
siadania; posiadać, to być zaz
drosnym (...). Gdzie jest posia
danie, tam nie ma miłości; po
siadać, to znaczy niweczyć 
wszelką miłość“.
Niedawno rozmawiałam z kil
kunastoletnią dziewczyną, inte
ligentną, dojrzałą. Jej rodzice 
po blisko dwudziestoletnim po
życiu rozchodzą się. Wiedzia
łam o tym fakcie i byłam prze
konana, że nastąpiło to z winy 
ojca, który porzucił rodzinę dla 
niewiele starszej od córki ko
biety. Na zewnątrz, rzeczywiś
cie, sprawa tak została przed
stawiona, ale owa córka, która 
mogłaby mieć do ojca najwię
ksze pretensje, podjęła przede 
mną próbę jego obrony. Pozo
stała z matką, bo czuła, że bę
dzie jej teraz potrzebna, ale za 
rozkład rodziny wini oboje ro
dziców, a chwilami nawet bar
dziej matkę. Małżeństwo jej ro
dziców było typowym przykła
dem życia na pokaz. Nikt, na
wet najbliżsi przyjaciele, nie 
domyślał się patrząc na tych 
dwoje życzliwie uśmiechają
cych się ludzi, że od lat trwała 
między nimi cicha wojna, nie- 

“ chęć, a potem — skrzętnie u- 
krywana pod powłoką dobrych
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manier — wrogość. Nie dała 
się na te pozory nabrać tylko 
córka. Jest przekonana, że oj
ciec odszedł dlatego, by żyć 
uczciwiej, by wyzwolić się z 
zakłamania i obłudy. Rozwód 
rodziców jest więc dla niej lep
szym rozwiązaniem niż wielo
letnia męka w stęchłej i nie
szczerej atmosferze panującej 
w domu. Bardzo tęskni za oj
cem, ale każde jej widzenie się 
z nim stanowi istną torturę dla
matki. „Mama chce mnie mieć *
teraz na własność — mówi. — 
Jest zazdrosna o moją miłość 
do ojca. Ja lawiruję między ni
mi obojgiem, ale nie wiem, jak 
długo wytrzymam. Próbuję to 
jakoś matce wytłumaczyć, ale 
nic do niej nie trafia. Zamęcza 
mnie i siebie, i już zaczynam 
wątpić, czy ona naprawdę mnie 
kocha. Jestem jej teraz potrze
bna, bo jest sama. Ale czasem 
tak myślę, że jak znajdzie sobie 
innego mężczyznę (zrobi to 
choćby na złość ojcu), bo prze
cież ciągle jest ładna i niestara, 
to ja będę jej zawadą../*

Niestety, zasada posiadania pa
nuje w wielu rodzinach i to 
zarówno w stosunkach między 
mężem i żoną, jak między ro
dzicami i dziećmi. Oto inny 
przykład, jakże rozpowszech
niony. Rodzice wymarzyli sobie 
taki a nie inny model życia dla 
swego dziecka (najczęściej jest 
to model ich własnych, nie zre
alizowanych pragnień) i teraz 
czynią wszystko, by marzenia 
te zrealizować. Poświęcają się, 
zapracowują, zdobywają fundu
sze, pchają syna czy córkę na 
siłę w zamierzonym kierunku, 
ale do głowy im nie przyjdzie, 
że ich pragnienia nie pokrywa
ją się z pragnieniami, uzdolnie
niami czy po prostu zamiarem 
ich dziecka; że ono ma własny 
model życia i ma prawo o życiu 
tym decydować według swojej 
woli. Niespełnienie przez dzieci 
pokładanych w nich nadziei 
prowadzi do kolejnego konflik
tu, dla obu stron bolesnego.

Rodzice czują się zawiedzeni. 
Ich życie jest nieudane, nie o- 
siągnęli tego, co zaplanowali w 
młodości, a teraz spotyka ich 
kolejny zawód: dziecko nie re
kompensuje ich niepowodzenia 
życiowego. Z kolei u dziecka 
rodzi się wątpliwość — czy mi
łość rodziców, ich poświęcenie 
jest naprawdę bezinteresowne; 
czy nie chodzi im raczej o takie 
ukształtowanie losów potomka, 
które zaspokajałoby ich własne, 
egoistyczne cele i potrzeby. 
Czytałam niedawno książkę 
polskiego psychiatry, Kazimie
rza Jankowskiego — „Hipisi 
w poszukiwaniu Ziemi Obieca
nej “. Autor, przebywając dłuż
szy czas w Stanach Zjednoczo
nych, przeprowadzał badania 
nad pochodzeniem, zasadami i 
źródłami ruchu hipisów. Ude
rzyło mnie w jego relacji to, że 
wszystkie rodziny hipisów były 
rodzinami chorymi, okaleczo
nymi, chociaż na zewnątrz 
utrzymywały starannie mit 
„zacnej, kochającej się rodziny 
mieszczańskiej “.

„Jak wykazały badania — pisze 
dr Jankowski — ich rodzice są 
»idealistami«, którzy w prakty
ce okazują się niepoprawnymi 
»realistami«. Mówią, że działają 
dla sprawy, a dążą do bez
względnej, despotycznej wła
dzy, prestiżu, pieniędzy. Dzia
łają niby z życzliwości i miłoś
ci, a pełni są wrogości do ota
czających ich ludzi, stanowią
cych źródło zagrożenia i rywa
lizacji“. A w innym miejscu 
czytam: „Mamy poważne pod
stawy do przypuszczania, że 
małżeństwa, z których wywo
dzą się hipisi, reprezentowały 
(...) negatywny układ stosunków 
między partnerami. Wszystkie 
cytowane przykłady stosunków 
między rodzicami hipisów 
wskazują na istnienie silnej 
wrogości między nimi, ukrywa
nej przed dziećmi i otoczeniem, 
rozkład pożycia seksualnego, 
niezdolność rodziców do komu
nikowania się (...). Czy można

dziwić się więc, że większość 
hipisów mówi pod adresem 
swoich rodziców: Ileż w nich 
hipokryzji, ile zakłamania! Ile 
wrogości! Nigdy nie dam się 
na to nabrać! Pożądany przez 
hipisów obraz stosunków mię
dzyludzkich stanowi antytezę 
wzorów rodzinnych przedsta
wioną w kolorach czarno-bia
łych. Zahamowaniom seksual
nym przeciwstawiają oni pełną 
swobodę seksualną, wysokim, 
trudnym do zaspokojenia wza
jemnym oczekiwaniom i płyną
cemu stąd poczuciu winy — 
całkowity brak oczekiwań i 
prawo pełnej spontaniczności, 
postawie posiadacza i płynącej 
stąd zazdrości — prawo part
nera do niezależności“.

W przypadku hipisów konflikt 
postaw przerodził się w bunt 
i całkowite zerwanie ze środo
wiskiem. Bunt ten zakreśla 
szersze kręgi: jest wyzwaniem 
rzuconym całemu amerykańs
kiemu społeczeństwu. W naszej 
rzeczywistości, w odmiennej 
strukturze społeczeństwa, pro
test wielu młodych nie uzew
nętrznia się aż w tak radykal
nych formach, ale warto pa
miętać, że wokół nas żyje wie
le młodzieży, która tylko w in
ny sposób wyraża swą dezapro
batę, lekceważenie czy wręcz 
pogardę dla rodziców za ich 
dwulicowość, ukryty oportu
nizm, zakłamanie i obłudę. Po
dejmuje próby ucieczki ze śro
dowiska, co wyrażać się może 
w różnoraki sposób: nadużywa
niem alkoholu, porzuceniem 
szkoły lub studiów, wczesnym 
podejmowaniem współżycia se
ksualnego z równie samotnym 
i wyobcowanym partnerem 
(ciągle więc szukanie ciepła i 
miłości), używaniem narkoty
ków czy — wreszcie — dzia
łalnością przestępczą, mającą 
na celu skompromitowanie „za
cnych“ rodziców. Za każdym 
z tych czynów kryje się wielka 
osobista tragedia, zrodzona z 
pustki, której nikt nie umiał 
wypełnić mądrą, bezinteresow
ną, pełną szacunku i zrozumie
nia dla partnera miłością. Kto 
im pomoże uwierzyć, że taka 
miłość istnieje naprawdę i że 
tylko ona jest godna człowieka?
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ADAM STRZEMBOSZ

Rozbicie rodziny 
a przestępczość nieletnich

Związki między narastającym 
nieprzystosowaniem społecz
nym dziecka, czego efektem 
jest czyn przestępczy, a wartoś
cią jego rodziny — podstawo
wego środowiska wychowaw
czego, są tak wyraziste, że trud
no byłoby mówić — czytając 
publikacje i słuchając wypo
wiedzi na temat przestępczości 
nieletnich — o ich niedocenia
niu, a tym bardziej zapoznaniu. 
Pragnę spojrzeć na te związki 
w nieco inny, węższy sposób, i 
spróbować zweryfikować hipo
tezę o współzależności między 
rozchodzeniem się rodziców a 
takim typem wykolejania się 
społecznego niektórych dzieci 
(wychowywanych w rozpadają
cych się rodzinach), który pro
wadzi do przestępczości. 
Najprostszym, wydawałoby się, 
sposobem byłoby porównanie 
nasilenia przestępczości nielet
nich z nasileniem rozwodów. 
Metoda taka nie odpowiadałaby 
jednak rygorom stawianym po
prawnemu myśleniu. Gdyby 
bowiem w danym czasie wzra
stała liczba rozwodów, a rów
nocześnie malał alkoholizm 
(który na pewno jest zjawi
skiem w Polsce powszechniej
szym i nie pozostaje bez wpły
wu na kształtowanie się osobo
wości dzieci z rodzin nim dot
kniętych), to przestępczość 
nieletnich mogłaby maleć, a 
przecież fakt ten nie byłby by
najmniej dowodem, że rozpad- 
danie się małżeństw nie wpły
wa negatywnie na pochodzące 
z nich dzieci.
Spójrzmy więc na ten problem 
inaczej. Najpierw prześledźmy, 
jaki odsetek nieletnich ,,prze
stępców“ wychowuje się w ro
dzinach niepełnych.
Na to pytanie odpowie nam po
niższa tabelka, przedstawiająca 
strukturę rodzin tych nielet
nich, wobec których sądy w la
tach 1955—197Ó zastosowały 
w sprawie karnej“ jakiś śro
dek wychowawczy lub popraw
czy.

Analizując powyższą tabelkę 
nie należy przywiązywać szcze
gólnej wagi do zmniejszającego 
się odsteka sierot i półsierot, 
gdyż to zjawisko jest ściśle 
związane ze skutkami ostatniej 
wojny. Natomiast trzeba uznać 
za ważny symptom fakt, że po 
roku 1960, a więc w okresie do
tyczącym roczników powojen
nych, czwarta część nieletnich 
„przestępców“ wychowywana 
była nie prż§z oboje rodziców. 
Ponieważ odsetek takich dzieci 
wśród ogółu rówieśników jest
0 około połowę niższy, już ta 
okoliczność przemawia za nega
tywnym wpływem wychowania 
dziecka nie przez oboje rodzi
ców na proces społecznego
1 moralnego dojrzewania.

Z omawianego punktu widzenia 
istotne będzie stwierdzenie, że 
chociaż wychowywanie się 
w rodzinie niepełnej na pewno 
nie sprzyja przebieganiu proce
su dorastania bez zaburzeń, to 
jednak szczególne znaczenie ma 
ustalenie, z jakiego powodu ro
dzina dziecka nie jest pełna, 
a więc np. czy jest to następ
stwem śmierci rodzica, czy też 
wynikiem porzucenia przez 
ojca (rzadko już — matkę) ro
dziny, rozejścia się rodziców, 
urodzenia się dziecka ze związ
ku, w którym ojciec bywa o- 
kreślany jako „nieznany“ lub 
gdy jego ojcostwo musiało być 
dopiero ustalone w drodze pro
cesu sądowego.

Zupełnie jasny wniosek wypły
nął z przeprowadzonych nie

długo po wojnie przez Piotra 
Kryczkę badań nad rodziną 
nieletnich przestępców. Okazało 
się wówczas, że dalsze zacho
wanie się nieletnich, których 
ojcowie poginęli w walce z o- 
kupantem, w obozach koncen
tracyjnych i więzieniach, było 
znacznie częściej pozytywne niż 
tych nieletnich, których ojcowie 
nie tylko odeszli od rodziny, 
ale pozostawili tutaj po sobie 
jak najgorsze wspomnienia. Po 
prostu można wywierać, nawet 
po śmierci, pozytywny wpływ 
na swe dziecko, stanowiąc dla 
niego godny wzorzec do naśla
dowania, a może i tytuł do du
my. Ale też może być i odwrot
nie...
Do tych samych wniosków pro
wadzą wyniki badań dokona
nych w latach 1961/62 nad nie
letnimi chłopcami — sprawca
mi kradzieży z Pragi-Południe. 
Spośród ogółu tych chłopców 
jedynie 66% wychowywało się 
w pełnej rodzinie, z tym że za
ledwie 1% stanowiły sieroty 
a 13% półsieroty; 13% chłop
ców wychowywało się w domu 
porzuconym przez ojca, a 3% 
— w domu porzuconym przez 
matkę; ojcowie 3% chłopców 
nie byli znani. Jednak nie to 
wydaje się w powyższych ba
daniach szczególnie interesują
ce, lecz fakt istotnej — z pun- 
tu widzenia statystyki — zależ
ności między wychowywaniem 
się w rodzinie rozbitej (rozwód, 
porzucenie rodziny mimo braku 
rozwodu, ojciec nieznany), a 
tym, że nieletni był „recydy
wistą“ (toczyły się przeciwko

Sytuacja rodzinna 
nieletnich

1955 1960 1965 
(Dane w procentach)

1970

Mają oboje rodziców 64,9 77,6 85,1 87,1
Mają tylko matkę 26,5 17,8 11,6 10,0
Mają tylko ojca 5,2 3,5 2,8 2,5
Sieroty
Faktycznie wychowywani

3,4 1,1 0,5 0,4

przez oboje rodziców 60,6 71,7 76,1 75,8
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Rok
Liczba orzeczonych 

rozwodów

Wskaźnik

dla całego 
kraju dla miasta dla wsi

1950 11 012 4,4 8,8 1.6
1955 13 294 4,9 9,2 1,5
1960 14 828 5,0 8,8 1,5
1965 23 557 7,5 12,7 2,3
1970 34 574 10,5 17,5 3,1

niemu co najmniej dwie, a z re
guły — kilka spraw karnych) 
lub „nierecydywistą“ (toczyła 
się przeciwko niemu pierwsza 
sprawa karna). Wśród „recydy
wistów“ było 26% chłopców, 
którzy wywodzili się z rodziny 
rozbitej, wśród „nierecydywis- 
tów“ — tylko 9%.
Powyższemu rozumowani u
można by przeciwstawić dwa 
argumenty. Pierwszy to ten, że 
jeśli rodzice rozwodzą się zgod
nie i „kulturalnie“, dobro dzie
cka nie może zbytnio na tym 
ucierpieć. Drugi — to stwier
dzenie, że czasem rozwód może 
okazać się dla dzieci czymś 
lepszym niż dalsze wspólne po
życie ludzi dla siebie wrogich, 
krańcowo skłóconych. Pierw
szemu przeczy samo życie. 
Zgodnych rozejść się małżon
ków, zachowujących nadal 
względem siebie lojalność, jest 
w rzeczywistości bardzo nie
wiele. Świadczy o tym fakt, iż 
w 1966 r. tylko w 6% przy
padków sąd, orzekając rozwód, 
władzę rodzicielską powierzył 
obojgu rodzicom, wierząc, iż są 
w stanie w sposób harmonijny 
ją wykonywać. Nadto, mało 
jest naprawdę szczęśliwych 
dzieci wychowywanych przez 
oboje rodziców, którzy się ro
zeszli, a których teraz, poza 
dzieckiem, nic już nie łączy.
Drugi argument jest tylko ar
gumentem pozornym. Chodzi 
przecież nie o wybór między 
„złem większym“ a „złem 
mniejszym“ (zresztą tutaj sama 
separacja małżonków pozwoli
łaby, równie skutecznie jak 
rozwód, na rozdzielenie ludzi

nie będących w stanie nadal 
żyć zgodnie ze sobą), lecz 
o stwierdzenie, jakie mogą być 
konsekwencje faktycznego roz
bicia rodziny, której rozwód 
jest tylko formalnym, choć 
brzemiennym w następstwa, 
wyrazem.

Jeśli zatem postawioną na 
wstępie tezę o związkach mię
dzy rozchodzeniem się rodziców 
a przestępczością nieletnich 
można uznać za udowodnioną, 
warto z tego punktu widzenia 
popatrzeć na rozmiary dezinte
gracji małżeństw, przejawiające 
się w liczbie rozwodów. 
Powyższa tabela przedstawia 
bezwzględną liczbę małżeństw 
rozwiązywanych przez sąd w 
latach 1950—1970 oraz wskaź
nik rozwodów obliczony dla 
każdego 10 000 mieszkańców 
w wieku powyżej 15 lat.
Stała tendencja wzrostowa 
wskaźnika rozwodów ulega po 
1960 r. znacznemu przyśpiesze
niu — i w  mieście, i na wsi. 
Równocześnie wzrasta odsetek 
rozwodzących się małżonków, 
posiadających małoletnie dzieci, 
oraz przeciętna liczba dzieci 
przypadających na każde roz
wodzące się małżeństwo. Jest

to następstwem rozwodzenia 
się ludzi przeciętnie żyjącyh 
dłużej w małżeństwie niż to 
miało miejsce przed laty. Stąd, 
po 15 latach (1951-1966), choć 
liczba rozwodów wzrosła tylko 
nieco więcej niż dwukrotnie, 
liczba małoletnich dzieci roz
wiedzionych rodziców zwięk
szyła się niemal czterokrotnie, 
zatem więcej dzieci zostało na
rażonych na wykolejenie prze
stępcze. Skutki wykolejenia są 
niebagatelne. Świadczy o tym 
bardzo wysoki odsetek daw
nych nieletnich przestępców, 
karanych przez sądy (i to zwy
kle wielokrotnie) po osiągnięciu 
wieku pełnej już odpowiedzial
ności za swe czyny. Powiększa
ją oni potem szeregi ludzi głę
boko wykolejonych, zapełniają
cych więzienia i zakłady odwy
kowe dla nałogowych alkoholi
ków. Ludzi, którzy sami pozba
wieni wzorów życia rodzinnego, 
nie są zdolni wychować prawi
dłowo własnych dzieci, a poz
bawieni wiary w siebie i dru
gich — przekazują dalej posta
wy cyniczne, rodzące się z 
kompleksów i lęków wyniesio
nych z dzieciństwa spędzonego 
w skłóconej, a następnie rozbi
tej rodzinie.

Ś.P.

Dr fil. G A B R I E L A  P I A N K O
były długoletni radca świecki Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego, 

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego, autorka wielu artykułów w miesięczniku 
„Jednota”, zmarła 17 sierpnia 1973 roku w Warszawie. Pogrzeb odbył się 20 sierpnia b.r. z kościoła na

cmentarz miejscowy przy ul. Żytniej.
O tej bolesnej dla Kościoła stracie zawiadamiają:

Kons/storz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
Kolegium Kościelne Parafii Warszawskiej 

Zespół redakcyjny „Jednoty"

Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem
idą za nimi. ,'Obj. 14:13}
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R E F L E K S J E
Wolność dwojga

„Nie wolno tak brzydko m ówić do m ojej kochanej 
mamusi. To m oja m am usia”. — M ały chłopczyk nie 
zastanawia się nad ty m , czy gniew ojca jest uzasadnio
ny. S łyszy podniesiony głos i natychm iast staje w  obro
nie m atki. Zaw stydzony m ężczyzna m ilkn ie , gdyż n ie
oczekiwane w ystąpienie synka uświadam ia mu, że n ie
potrzebnie tak się uniósł i to jeszcze w obecności dziec
ka. Ten sam malec, słysząc ja k  m atka zniecierpliw io
nym  tonem  gderze na męża, tłum aczy jej: „Nie trzeba  
krzyczeć na tatusia, tatuś jest kochany”. W ieczorem, 
ucałowany na „dobranoc”, klęka przy łóżeczku i modli 
się za oboje: „Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdro
wie dla m am usi i tatusia proszę...”. Codziennie z  u fnoś
cią powtarza te słowa. Nie m ów i: Boże daj, żeby byli 
przy mnie, żeby się kochali, żeby był dom, żeby m ieli 
pracę i siły do niej... To w szystko  zawiera w  prostych, 
dziecięcych słowach: „o zdrow ie dla m am usi i tatusia  
proszę”. Gdy będzie starszy, pew nie zacznie modlić 
się w  inny sposób, powierzając Bogu w szystkie  swe 
radości i troski. Dzisiaj w szystko  jeszcze jest dla niego 
proste i oczywiste — rodzice, dom, otoczenie kochają
cych i troszczących się o niego najbliższych.
Dziecko nie w idzi i nie jest zdolne widzieć w sw ych  
rodzicach dwojga m łodych jeszcze ludzi, zapracowa
nych, rezygnujących z w ielu osobistych pragnień  
i ambicji, ludzi borykających się z życiem  i sam ym i 
sobą. Dla niego to po prostu  — „mój ta tuś” i „moja 
m am usia”. W alczy zazdrośnie o prawo do nich obojga, 
o zgodę w  domu. Ich obecność daje m u poczucie bez
pieczeństwa, w ięc podświadomie dąży do tego, by być 
kochanym, pragnie kochać i chciałoby móc zawsze sza
nować tych , którzy są jego ojcem  i m atką. Rodzice 
często nie zdają sobie wcale z tego sprawy, ani naw et 
nie mają czasu zauważyć, jak pilnie obserwują ich 
oczy tych  najm łodszych. Oni czują się jeszcze ciągle 
w  prawie do decydowania o sw oim  losie. Jeżeli do
chodzą do wniosku, że są sobą w zajem nie znużeni, 
zawiedzeni, rozczarowani, nie wahają się przed rady
ka lnym i posunięciami. Byw a i tak, że pada słowo roz
wód, słowo, które m usi przynieść w konsekw encji nie 
ty lko  im  obojgu bolesny wstrząs, ale i ich dziecku. Ono 
codziennie m odli się za nich, nie wiedząc nawet, jak  
bardzo im  ta m odlitw a jest potrzebna, m odlitw a  
o zdrowie moralne, o poczucie odpowiedzialności za 
coś więcej niż w łasny los, o to, by nie byli parą egoi
stów, pragnących wyłącznie brać. Może właśnie ta 
codzienna ufna m odlitw a dziecka pomaga rodzicom  
przetrwać okresy kryzysów? Może ułatw ia dokonanie 
właściwego wyboru?
W  trudnej, ale zm uszającej do m yślenia książce A n k i 
K ow alskiej pt. „Pestka” m ożna znaleźć takie słowa: 
„Człowiek jest wolny, naturalnie, człowiek sam  kon
struuje sw ój los, to zostało m u dane. A le czy słowo 
»wolny« oznacza cokolw iek, zanim  nie dopełnim y go 
innym  słowem, określającym  kontekstem ? »W olność« 
— i koniec; taka wolność nie istnieje, m usi to być 
przecież wolność „dla” lub „do”. Nie jesteśm y wolni 
od niczego; nigdy, nigdzie. Ci, k tórzy wierzą, nie są 
w olni od Boga, a więc od w szystkich  nakazów, norm, 
poczucia grzechu, poczucia odpowiedzialności, troski 
o zbawienie. Ci, k tórzy nie wierzą, nie są w olni od —

choćby siebie samych; to i tak dużo, jeśli są ludźm i 
m yślącymi. W  końcu więc jedyna nasza wolność — 
zresztą przeraźliwie ogromna, czasem straszliw sza niż 
najstraszniejsze niewolnictw o  — to wolność ograniczo
na przyim kiem  „do”. Jesteśm y wolni do wyboru, do 
wybierania. W  sytuacji wyboru wolno nam  w szystko; 
w tym  znaczeniu w ybieram y swój los, w  ty m  znacze
niu w ybieram y go nawet wędy, gdy pozostajem y bier
ni”.
Obyczajowość zm ienia się na całym  świecie, zm ienia  
się rów nież w Polsce. Rozwody nie są zjaw iskiem  rzad
kim , nie dziwią. K to jednak zetknął się bliżej z tym  
problem em  wie, że za nim  kryje się czyjaś tragedia. 
A nka  Kow alska w sw ej powieści nie opisuje życia ro
dziny pijaka czy łajdaka. Nie przedstawia beznadziej
nych sytuacji, z których nie ma innego wyjścia jak  
ty lko  rozwód. M ałżeństwa przez nią przedstaw iane są 
pozornie poprawne, jednak gdy się je bliżej pozna, w i
dać jak  egoizm i bezideowość doprowadzają je do cał
kow ite j ruiny. Tych ludzi nie łączy ju ż nic poza posia
daniem  dzieci. Pozostaje im  niespełnione pragnienie 
miłości, która nie przyszła lub odeszła. To bardzo 
sm utna książka; a jak  byw a w życiu?
„Kiedy patrzę na znane m i m ałżeństwa, tracę ochotę 
na to, by w yjść za m ąż” — powiada młoda, elegancka  
i wykształcona kobieta, nie mogąca narzekać na brak 
powodzenia. Rozwiedziony m ężczyzna w yznaje: „Ba
łem  się powrotów do domu. Zanim  otw orzyłem  drzwi, 
stałem  chw ilę za progiem pełen obawy, co m nie tam  
znow u dzisiaj przykrego spotka. Dom nie był dla m nie  
m iejscem  wytchnienia, lecz p iekłem ”. K ilkuletn ia  
dziew czynka, spędzająca z m atką wakacje nad m o
rzem, dostaje histerycznych ataków, gdy ta chce gdzie
ko lw iek w yjść sama. Rodzice dziecka się rozeszli, 
odejście ojca było szokiem  dla małej, która teraz cho
robliwie obawia się utracić m atkę. Czy nie można b y ł ) 
uratować tego m ałżeństw a i uchronić trojga ludzi od 
przeżycia tragedii? Może naw et w ięcej n iż trojga, bo 
i dziadkowie ponoszą konsekw encje rozwodów sw ych  
dzieci. Często oni właśnie, z poświęceniem  przekracza
jącym  ich siły, starają się zapewnić w nukom  m ożliw ie 
najnorm alniejsze dzieciństwo.
M ałżeństwo jest zw iązkiem  dwojga ludzi, z których  
każde odpowiada za w spólny los i za to, czy ich dom  
będzie dom em  rodzinnym , czy też m iejscem , z którego 
szuka się ucieczki. A by przetrw ać złe dni, potrzebny  
jest więc obustronny w ysiłek i dobra wola, a niestety  
— ta sprawa zby t często zawodzi w naszych m ałżeń
stwach. Nie wystarcza bowiem, gdy w yłącznie jedno  
z m ałżonków zdolne jest do powiedzenia: „— Co ja 
mogę jeszcze z siebie dać?”. Na ogół pytam y inaczej: 
„— A  co ja będę z tego mieć?”.
Poruszając ten bolesny i trudny problem, łatwo jest 
dotknąć czyjejś nie zabliźnionej rany. Cóż w iem y bo
w iem  o życiu drugich my, którzy w idzim y ty lko  to, co 
daje się dostrzec od zewnątrz? Ten, który nie naduży
w ał nigdy słowa »miłość« powiedział: „Nie sądźcie, 
abyście sądzeni nie byli”. W arto chyba pamiętać o tym  
i dzisiaj.

W.T.
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Po nowe doświadczenia

Dwaj pastorzy genewscy, Christian Garin i Jean Pierre Widmer, podjęli, 
tytułem próby, na okres trzech lat płatną pracę zawodową, jednocześnie 
zachowując dotychczasową funkcję pastorów w  swoich parafiach. Pierwszy 
ma 30 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci w  wieku przedszkolnym, drugi 
również żonaty, ma 35 lat i jest ojcem trojga dzieci. Każdy z nich prze
był własną drogę duchową zanim spotkali się i podjęli wspólną decyzję. 
Dziś wyjaśniają jej motywy.

J. P. WIDMER: — Nigdy mie uważałem, że istnieje 
tylko jeden rodzaj służby duszpasterskiej i że musi 
ona być koniecznie wynagradzana. Szczególnie poru 
szył m nie przykład apostoła Paw ła, był on bowiem 
tym, k tórem u szczególnie zależało n a  bezinteresownym  
głoszeniu Ewangelii, bez korzystania z praw , które 
ona daje (I Kor. 9:18). K iedy byłem na  mojej 
pierw szej placówce w e Francji, księża robotnicy już 
wówczas zapytywali, jak  mogę w  aktualnej rzeczy
wistości pozostawać „funkcjonariuszem  relig ijnym ”. 
Nasi uczniowie różnie się o nas w yrażają, ale n a j
częściej uw ażają nas za „ludzi, których się opłaca, 
by nam  m ów ili to czy tam to”.
Mój zam iar n ie  w yraża jak iejś zasadniczej krytyki 
wobec osób w ynagradzanych przez Kościół (od 10 la t 
jestem  przecież jednym  z nich), zawsze bowiem po
trzeba będzie pewnej liczby osób zatrudnionych w 
pełnym  w ym iarze godzin, stojących do dyspozycji 
wszystkich, k tórzy tego potrzebują. Coraz bardziej 
jednak  przekonuję się o w artości służby bezpłatnej, 
o pośw ięceniu się takiej działalności, za k tórą nie 
oczekuje się wynagrodzenia.

CH. GARIN: — W stąpiłem  na W ydział Teologii z 
myślą, k tóra m nie nigdy nie opuściła: że będę pasto
rem  w  środow isku robotniczym. Pierwsze kroki s ta 
w iałem  w  dzielnicy Jonction i tam  przez 5 la t n au 
czyłem się zawodu pastora. Dziś chcę iść dalej, p rze
konać się osobiście, czy praca jest dla człowieka bło
gosławieństwem , czy przekleństwem . Chcę poznać 
rytm  życia innych ludzi. Uważam, że służba świeckich 
jest szansą dla Kościoła. Można od nich w iele w ym a
gać, ale zwykle źle się do tego podchodzi z powodu 
nieznajomości ich rzeczywistego sposobu życia. 
Chciałbym  udowodnić, że służbę duszpasterską można 
w  pew nych w arunkach pogodzić z p racą duchow ne
go „w świecie”.

RED.: — Zamierza więc Ksiądz podjąć pracę za
robkową, która pozwoli Księdzu oddać do dyspozycji 
Kościoła 10—15 godzin tygodniowo. Jaki rodzaj pracy 
Ksiądz wybrał?

J. P. WIDMER: — Przed rozpoczęciem studiów  teolo
gicznych zdobyłem wykształcenie handlowe. Szukam 
więc teraz pracy biurow ej, o ile możliwe w  przed
siębiorstw ie publicznym , służącym  społeczeństwu. Nie 
ulega w ątpliwości, że zmusi to C hristiana i mnie do 
ograniczeń finansowych. Nasze żony, które od po
czątku nam  towarzyszą w  w ybranej przez nas dro
dze, naw et z radością akceptują konsekwencje tych 
decyzji.

CH. GARIN: — M ając na uwadze dzielnicę, w k tó
rej mieszkam, jak  również m oją przydatność i zam i

łowania osobiste (próbowałem w czasie studiów róż
nych zawodów), pragnę pracować w budownictwie. 
W iele osób życzliwie nam  przepowiada, że n ie dam y 
sobie rady. Ja  sądzę jednak  inaczej. Zorganizujem y 
sobie życie według ściśle opracowanego rozkładu. W 
każdym  razie nie pozostaje nam  nic innego, jak  
spróbować.

RED.: — Postanowienie to istnieje w  umyśle Księży 
od dawna. Dlaczego więc dopiero dzisiaj podejmują 
Księża tę decyzję?
OBYDWAJ: — Od w ielu la t Kościół boryka się z 
poważnymi trudnościam i m aterialnym i. Przeżywam y 
okres ograniczeń. Nie jest wykluczone, że pewnego 
dnia Kościół n ie  będzie mógł zapew nić w ynagrodze
nia wszystkim pastorom  i zażąda od niektórych zna
lezienia sobie dodatkowej pracy zarobkowej. Sądzimy 
więc, że trzeba podjąć próbę „na zimno”. Dlatego bę
dziemy spraw ow ali służbę duszpasterską w parafiach, 
pracując jednocześnie zawodowo, aby przekonać się, 
co można, a czego nie można zrobić, i aby utorow ać 
drogę przyszłym decyzjom. Z tych w łaśnie powodów 
natury  taktycznej zdecydowaliśmy się w łaśnie dzisiaj 
na podjęcie próby, choć racje „duchowe” skłaniały 
nas do tego już od lat.

RED.: — Czy nie mają Księża wrażenia, że sprzenie
wierzają się zobowiązaniom podjętym przy ordynacji 
na cale życie?
J. R. WIDMER: — Absolutnie. Wcale nie w yrzekam y 
się naszych zobowiązań, ponieważ pozostajem y nadal 
czynnymi pastoram i. Nie opuszczamy naszych p la 
cówek.

RED.: — W jaki sposób zamierzają Księża wykorzy
stać te 10—15 godzin tygodniowo, przeznaczone na 
pracę duszpasterską?
OBYDWAJ: — Należy podkreślić -rzecz wagi zasadni
czej. Podjęliśm y decyzję w  w ielkiej nadziei, albowiem 
głęboko w ierzym y w m isję Kościoła w e współczesnym 
świecie. Nie m a mowy o zniechęceniu; przeciwnie, 
chodzi nam  o poszukiw anie -nowych form  pracy dusz
pasterskiej.
W dużych m iastach działalność pastorska odbywa się 
przeważnie wieczorami, bo w  ciągu dnia n ie m a 
nikogo w domu. Na teren ie naszego okręgu staliśm y 
się „półspecjalistam i”, jako odpowiedzialni w szczegól
ności za nauczanie katechum enów, za rozw ijanie p ra 
cy w grupach, organizowanie sem inariów  i w eeken
dów. Dlatego wieczoram i jesteśmy przeładow ani p ra 
cą, podczas gdy w ciągu dnia m amy często wrażenie, 
że kręcim y się w kółko. Przez kilka la t zgrom adzi
liśmy ogromny m ateriał. Teraz będzie on procento
w ał — nie tylko w odniesieniu do młodzieży, ale i do
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innych grup wieku — pod postacią nauczania ciągłe
go. Pozostaniemy w gronie pastorów okręgu, jak i w 
radach naszych własnych parafii. Z drugiej strony 
władze kościelne opracowują dla nas prowizoryczny 
statut, abyśmy nie zeszli na margines życia kościelne
go.

RED.: — Czy decyzja Księży nie wywołała nega
tywnych reakcji wśród waszych parafian?
OBAJ: — Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nikogo 
nie postawić wobec faktu dokonanego i aby w mak
symalnym stopniu uniknąć jakichkolwiek nieporozu
mień. Nasi koledzy z okręgu i zainteresowane rady 
parafialne uczestniczyły w naszych poszukiwaniach.

Dotyczy to również, oczywiście, władz kościelnych. 
Ogólnie biorąc, nikt nie odczuł naszej decyzji jako 
osobistą napaść czy osąd nad dotychczasową formą 
służby duszpasterskiej.
Sytuacja w parafiach wygląda rozmaicie. Niektórzy 
świeccy nie mogą się z tym pogodzić. Rozumieją na
sze argumenty teologiczne, ale odrzucają wynikające 
stąd konsekwencje. Nie warto było studiować teologii 
— mówią — żeby potem zostać murarzem czy urzęd
nikiem. Inni znów uważają nas za dziwaków. W su
mie jednak doznaliśmy wiele pomocy i życzliwości.

Na podstawie „La Vie Protestante”
nr 12/3 z 23 III 1973
Opracowała: Irena K u r z e w s k a

PHILIP POTTER

D w a d z i e ś c i a  p i ę ć  l a t  

Ś w i a t o w e j  R a d y  K o ś c i o ł ó w

Dla większości ludzi życie zaczyna się dopiero 
w wieku 25 lat. Dzieciństwo i młodość dostar
czają bogatych doświadczeń, które składają się 
na dojrzałość człowieka dorosłego. Podobnie 
chyba przebiega rozwój organizacji i ruchów. 
Gdy spoglądam wstecz, na dwadzieścia pięć lat, 
które uformowały Światową Radę Kościołów, 
wówczas coraz bardziej staje się dla mnie jas
ne, że lata te były tylko przygotowaniem do 
naszych obecnych zadań.
Gdy 23 sierpnia 1948 r. Kościoły utworzyły w 
Amsterdamie Światową Radę Kościołów, było 
to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Po raz 
pierwszy w dziejach, Kościoły — jako przed
stawiciele wielkich tradycji protestanckich, an
glikańskich i prawosławnych — zobowiązały 
się do prowadzenia wspólnych studiów, wspól
nej pracy i wspólnego życia. Do Amsterdamu 
przybyli ludzie ze Wschodu i Zachodu (cho
ciaż w tym czasie zapadła żelazna kurtyna), z 
Północy i Południa, wbrew przedziałom, dzie
lącym kolonizatorów od tych, którzy żyli pod 
jarzmem kolonialnym. Był to okres wielkich 
nadziei i uniesień. I Zgromadzeniem Ogólnym 
kierowali ludzie, którzy podczas wojny świa- 

 ̂towej stali po przeciwnych stronach frontu, 
jednakże dzięki wspólnemu wyznawaniu Chry
stusa pozostawali z sobą w łączności.
Owa nadzieja i uniesienie pozostały żywe i w 
następnych latach, na przekór trudnościom, na 
przekór nieuchronnym napięciom charaktery
zującym rozwój ruchu ekumenicznego. Jedną 
z najbardziej fascynujących obserwacji, jakie 
można było uczynić w ciągu tych lat, był pro
ces przemiany, jaka dokonała się w Radzie na

tle zmian zachodzących w świecie. Stan bez
ruchu nie był nam dany: przed oczyma mieliś
my zawsze obraz pielgrzymującego ludu. Obraz, 
który dzisiaj oferujemy, przestał już od dawna 
być obrazem łodzi, która w Amsterdamie pod
niosła żagle, by niezachwianie i bezpiecznie 
kontynuować swój rejs. Jestem jednak przeko
nany, że jeśli nawet morze jest niespokojne 
czy wzburzone, to nasze kotwice spoczywają 
dzisiaj głębiej, niż kiedykolwiek przedtem, w 
podstawach wiary chrześcijańskiej.

P R Z E C I W I E Ń S T W A

We wszystkich minionych latach nie było dnia, 
który by nie odzwierciedlał przeciwieństw 
dzielących ludzi: protestantów i rzymskokato- 
lików, Wschód i Zachód, bogatych i biednych, 
czarnych i białych, młodych i starych, męż
czyzn i kobiety. W naszej próbie przezwycięże
nia tych przedziałów z pewnością nie dokona
liśmy cudów, jednakże Światowej Radzie Koś
ciołów udało się działać jako forum, gdzie lu
dzie mogli spotykać się jako równouprawnieni 
partnerzy, wypowiadać się i tworzyć wspólno
tę. W jakiejś mierze udało nam się pozostać ra
zem i — co ważniejsze — wspólnie wzras
tać (...)
Gdyby liczby były jedynym miernikiem nasze
go wzrostu, wówczas mielibyśmy do czynienia 
z godnym uwagi osiągnięciem. Światowa Rada 
Kościołów jest dziś społecznością 263 Kościołów 
członkowskich, z których połowa należy do tzw. 
Trzeciego Świata, tj. Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Do Rady przystąpiły także Kościoły

11



prawosławne z krajów socjalistycznych. Kościół 
rzymsko-katolicki, choć nie jest członkiem, 
współpracuje z nami w szerokim zakresie na 
wszystkich płaszczyznach. Naprawdę staliśmy 
się radą ś w i a t o w ą .
Przez ten wzrost zmieniło się nasze rozumienie 
i wyobrażenie celów wspólnoty. Początkowo 
Światowa Rada Kościołów odzwierciedlała tra
dycję ośrodków protestanckiego chrześcijań
stwa, gdyż źródła jej powstania znajdowały się 
głównie w Europie zachodniej i Ameryce Pół
nocnej. Dzisiaj punkt ciężkości przeniósł się w 
pewnej mierze na południe. Kościoły Trzeciego 
Świata, wnoszące własną koncepcję życia, teo
logii i społeczności chrześcijańskiej, odgrywają 
coraz większą rolę w kierowaniu Radą.

W Y Z W A N I E  I P R Z E M I A N A

W procesie przemiany, któremu podlega cała 
nasza praca, powstaje nowy ruch i nowe wyz
wanie. Zagadnienia wiary i ustroju Kościoła 
(które dawniej stanowiły wyłączną domenę 
scholastycznych teologów w Europie, pragną
cych aby Kościół zachował w swym życiu usta
lone w przeszłości pozycje) podejmowane są te
raz przez teologów z Trzeciego Świata, którzy 
domagają się, by zagadnienie jedności Kościoła 
rozpatrywane było w szerszym kontekście, a 
mianowicie — w kontekście poszukiwania jed
ności całego rodzaju ludzkiego.
Referat do Spraw Kościoła i Społeczeństwa — 
który w okresie zdobywania niepodległości 
przez różne narody odgrywał szczególnie twór
czą rolę, skłaniając Kościoły do przemyślenia 
zagadnień „szybkiego przełomu społecznego“ z 
wszystkimi jego konsekwencjami — stoi dzisiaj 
przed zadaniem ustalenia skutków, jakie niesie 
ze sobą współczesny, stechnicyzowany świat (...). 
Wydział Pomocy Międzykościelnej, związany z 
Radą od samego początku, założony, aby zara
dzić nędzy w zrujnowanej po wojnie Europie, 
udzielił pomocy milionom uchodźców i ofiarom 
katastrof. Jednakże wieloletnie doświadczenia 
skłoniły nas do zrezygnowania z koncepcji po
mocy, opierającej się wyłącznie na motywach 
dobroczynnych i skierowały naszą uwagę na 
problemy zacofania i walki o sprawiedliwość. 
Naszym pragnieniem jest usuwanie zarówno 
przyczyn jak i skutków głodu oraz umożliwienie 
ofiarom ucisku politycznego lub ekonomicznego 
przejęcia bezpośredniej odpowiedzialności za 
swój los na terenach, które zamieszkują.
Im intensywniej Rada zajmowała się zagadnie
niem rozwoju i związanym z nim ściśle proble
mem rasowym, tym większy był udział środków 
finansowych przekazywanych na ten cel. W tym 
miejscu warto wspomnieć, że środki finansowe, 
przeznaczone na odbudowę i pojednanie w In- 
dochinach, Światowa Rada Kościołów przeka
zała komitetowi, złożonemu głównie z przedsta
wicieli Indochin (...). Jedną z przyczyn, która 
wywołała wiele kontrowersji wokół pomocy 
finansowej udzielanej ruchom wyzwoleńczym, 
było właśnie nasze zaufanie okazywane tym ru
chom, nasza gotowość pozostawienia im wolnej 
ręki w zakresie wydania pieniędzy na cele hu

manitarne. Z całą pewnością za tę działalność 
będziemy też krytykowani w przyszłości (...).

S P A D K O B I E R C Y  E W A N G E L I I

Nasze zaangażowanie w te sporne kwestie nie 
jest wyłącznie próbą reagowania na specyficzne 
sytuacje. Wynika ono z samej bazy dogmatycz
nej Światowej Rady Kościołów jako „społecz
ności Kościołów, które — zgodnie z Pismem 
świętym — wyznają, że Pan Jezus Chrystus 
jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego dążą 
wspólnie do wypełnienia tego, do czego są po
wołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego“.
W miarę jak coraz autentyczniej i pełniej wyz
nawaliśmy wiarę w naszego Pana, Jezusa Chry
stusa, rozszerzały się nasze horyzonty i pogłę
biało nasze zaangażowanie wobec całej zamiesz
kałej ziemi (oikumene). Ten żywy proces roz
woju trwa od czasu Światowej Konferencji Mi
syjnej w Edynburgu, tj. od 1910 r. Jesteśmy 
spadkobiercami wielkiej tradycji ekumenicznej 
i właśnie to zobowiązuje nas do wypełniania 
wspólnego powołania Kościoła, jako Kościoła 
pielgrzymów (...).
Wszyscy jesteśmy, także Kościoły, częściami 
składowymi systemów represyjnych, obojętnie 
czy to w Afryce Południowej, czy w tzw. pań
stwach dobrobytu, bowiem i tu, i tam tylko nie
wielu ludzi uczestniczy faktycznie w życiu na
szego społeczeństwa.
Jeśli naprawdę stawiamy sobie za cel miłość 
bliźniego, to czy możemy nadal popierać struk
tury powodujące dyskryminację i ucisk czło
wieka? Boimy się szczerej konfrontacji z tym 
problemem, gdyż związany jest on ściśle z ca
łością życia. Gdy jednak wyzwanie, przyjmiemy, 
wówczas nie będziemy już mogli przejść oboję
tnie obok cierpienia i nędzy; pośród tego cier
pienia i tej nędzy usłyszymy na nowo słowo 
Boga, które będziemy starali się wypełniać. 
Właśnie gdy spotykamy powyższe problemy, 
ujawniają się prawdziwe realia wiary chrześ
cijańskiej.
Naszymi korzeniami tkwimy w Chrystusie, 
który wskazuje nam bezpieczną drogę.’ Wydaje 
mi się, że im głębiej człowiek zakorzeniony jest 
w Chrystusie, tym mniejsze odczuwa pragnie
nie związania się z jednym miejscem. Łódź, 
symbol ruchu ekumenicznego, do niedawna 
przypominała trochę parowiec turystyczny, na 
którym każdy spędza mile czas i ma nadzieję, 
że pozostanie na spokojnych wodach. Jednakże 
kontrowersje i różnice poglądów, które we 
wspólnocie naszej dochodzą dzisiaj otwarcie do 
głosu, ukazują, że morze nie jest spokojne. Cza
sem grozi niebezpieczeństwo, że łódź przechyli 
się na bok. Ale i podczas sztormu powinna ona 
być gotowa do boju (...).

Z A D A N I A  N A  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

Trzeba jeszcze rozwiązać wiele spraw. Nie zdo
łaliśmy dokonać zasadniczego przełomu w dzie
dzinie jedności Kościoła. Wiele oznak, dających 
powód do wielkiej nadziei, przyszło faktycznie
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z Trzeciego Świata; natomiast na Zachodzie 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie 
unii kościelnych. Zachodzi też potrzeba szersze
go wciągnięcia do działalności ekumenicznej 
Kościołów prawosławnych i Kościoła rzymsko- 
-katolickiego. Wprawdzie wspólnie obradujemy, 
pracujemy i modlimy się, jednakże nie udało 
nam się dotąd zmniejszyć różnic, jakie dzielą 
nas w dziedzinie rozumienia wiary lub sposobu 
jej zwiastowania; nie zastanawialiśmy się także 
nad konsekwencjami, jakie z tego wynikają dla 
jedności Kościoła.
Równie mało udało się nam osiągnąć w zakresie 
zasadniczej odnowy życia Kościołów. Rezultaty 
działalności Światowej Rady Kościołów w dzie
dzinie zaangażowania świeckich, młodzieży i ko
biet w różnych dziedzinach pracy są bardzo o- 
graniczone. Musimy wspólnie uczyć się, jak o- 
kazywać szacunek dla życia we wszystkich jego

wymiarach, jak wypracować syńtezę pobożnoś
ci azjatyckiej, afrykańskiego poczucia wspólno
ty, południowoamerykańskiej troski o wyzwo
lenie człowieka z tradycyjnej mentalności i spo
sobu życia, i tego, co jest godne zaufania w tra
dycji europejskiej i północnoamerykańskiej.
Jeśli uda nam się pójść tą drogą do końca, wów
czas pozostaniemy godnym zaufania ruchem, 
wyzwolonym ze starych, średniowiecznych 
koncepcji Kościoła, sprawiedliwości, stosunków 
pomiędzy Kościołem a Państwem. Jestem głębo
ko przekonany, że różnorodność, z którą mamy 
do czynienia w ruchu ekumenicznym, jest da
rem Ducha Świętego i że On daje jej spoistość. 
Toteż z żywą radością oczekuję tego wszystkie
go, czego zdołamy dokonać w najbliższym dwu- 
dziestopięcioleciu.

Skrót redakcyjny 
Tłum. K arol K a r s k i

JAN ANCHIMIUK

Ni kos 
Nissiotis

Wśród teologów prawosławnych, 
których działalność przyczyniła się 
w znacznym stopniu do lepszego 
poznania prawosławia w środowisku 
ekumenicznym na Zachodzie, prof. 
dr Nikos A. Nissiotis zajmuje nie
wątpliwie miejsce wyjątkowe. Prze
de wszystkich ze względu na to, 
że od kilkunastu już lat należy do 
grona stałych współpracowników 
Światowej Rady Kościołów, jest 
członkiem grupy roboczej Genewa- 
Rzym, dyrektorem Instytutu Ekume
nicznego w Bossey. Cechą charakte
rystyczną jego myśli i działalności 
jest stałe świadectwo o bogactwie

teologicznej myśli prawosławia, 
otwartość wobec wszelkich proble
mów, oddanie sprawie jedności 
chrześcijaństwa.

DANE BIOGRAFICZNE

Nikos A. Nissiotis urodził się w 
1925 roku w Atenach. Tam też 
ukończył studia teologiczne i filo
zoficzne, które kontynuował na 
uniwersytetach w Zurichu, Bazy
lei i Louvain (Belgia). Był ucz
niem Emila Brunnera, Gustawa 
Junga, Karola Bartha, Karola Ja- 
spersa. Dokładne poznanie proble

matyki współczesnej teologii i fi
lozofii będzie istotnym momentem 
w jego zaangażowaniu się w ruchu 
ekumenicznym.
Po napisaniu pracy doktorskiej pt. 
„Problem wiary u Kierkegaarda 
i współczesnych egzystencjalistów” 
uzyskał w 1956 r. stopień naukowy 
doktora teologii na Uniwersytecie 
w Atenach. W 1965 r. uzyskał sto
pień docenta (tytuł rozprawy habi
litacyjnej: „Prologomena do teorii 
teologii”), a po ogłoszeniu książki 
„Filozofia religii; teologia filozofi
czna” w 1968 r. objął katedrę teo
logii systematycznej i filozofii re
ligii. W opublikowanych książkach i 
ponad sześćdziesięciu artykułach 
zajmuje się różnymi aspektami ek
lezjologii i historii Kościoła, ustosun
kowując się krytycznie do panującej 
w greckiej teologii „pseudoprawo- 
sławnej scholastyki”.
Jako młody teolog uczestniczy akty
wnie w pracach Światowej Chrześci
jańskiej Federacji Studentów. Po 
drugiej wojnie światowej jest sekre
tarzem generalnym tej Federacji w 
Atenach. Bierze udział w drugiej 
Światowej Konferencji Młodzieży 
Chrześcijańskiej w Oslo, w 1947 r. 
Później jest członkiem Światowej 
Chrześcijańskiej Komisji Młodzieżo
wej i Departamentu Młodzieży w 
Światowej Radzie Kościołów.
Ścisły kontakt N. A. Nissiotisa z 
Instytutem Ekumenicznym w Bos
sey datuje się od roku 1953, tzn. od 
chwili, gdy uczestniczy w jednym 
z kursów zorganizowanych tam dla 
studentów teologii. Po kilku latach 
pracy w kierownictwie Instytutu
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(od 1956 r. najp ierw  w charakterze 
asystenta dyrektora, później w icedy
rektora) zostaje w 1966 r. powołany 
na stanowisko dyrektora. Funkcję 
tę spraw uje do dziś.
Należy tu  jeszcze dodać, że N. A. 
Nissiotis w yw arł znaczny wpływ na 
rozwój stosunków Światowej Rady 
Kościołów z Kościołami praw osław 
nymi i Kościołem rzym skokatoli
ckim. Był członkiem pierwszej ofic
jalnej delegacji ŚRK, która złożyła 
wizytę Rosyjskiemu Kościołowi P ra 
w osławnem u i innym  Kościołom w 
krajach  socjalistycznych; w  w yniku 
rozmów przeprow adzonych podczas 
tej w izyty wszystkie Kościoły p ra 
wosławne przystąpiły do ŚRK (1961). 
Jeśli chodzi o stosunki z Kościołem 
rzym skokatolickim , to N. A. Nissio
tis był jednym  z dwóch stałych ob
serw atorów  z ram ienia ŚRK na 
drugim  Soborze W atykańskim , a od 
roku 1965 jest stałym  członkiem 
grupy roboczej, składającej się z 
przedstaw icieli W atykanu i ŚRK.

MYŚL TEOLOGICZNA

K o ś c i ó ł  a ś w i a t

Punktem  w yjścia m yśli teologicznej 
N issiotisa jest stw ierdzenie wzrostu 
zainteresow ania problem atyką ekle
zjologiczną i teologią Objawienia, 
co jest w ynikiem  bardzo licznych 
kontaktów  ekum enicznych. Jedno
cześnie gotowość ' Kościołów do 
współpracy na polu m isji oraz seku
laryzacja współczesnego społeczeń
stw a postaw iły w nowym świetle 
problem  stosunku Kościoła do 
dzisiejszego św iata. N. Nissiotis 
przeciw staw ia się skrajnościom  w y
nikającym  z niedostrzegania orga
nicznego zw iązku między Kościołem 
a światem . Uważa, że dążenie chrze
ścijan do aktywnego udziału w ży
ciu współczesnych społeczeństw  po
winno w ynikać z solidnych przesła
nek eklezjologicznych. Inaczej bo
wiem istnieje poważne niebezpie
czeństwo, że Kościół stanie się 
jedną z w ielu organizacji chary ta
tywnych lub partii politycznych. 
Plrowadząc działalność na  rzecz 
sprawiedliwości społecznej i pokoju 
Kościół nie może zapom inać o 
konieczności niesienia św iatu Dobrej 
Nowiny, potrzebnej m u w  pierw szej 
kolejności.

P r a w o s ł a w i e  a r u c h  e k u 
m e n i c z n y

W ruchu ekum enicznym  praw osła
wie często jest traktow ane jak  b i
zantyjskie ikony: uważa się, że są

interesujące jako dzieła sztuki i de
koruje się nim i salony. N ieznana 
natom iast pozostaje treść teologicz
na ikony, ładunek myśli i uczucia 
zaw arty w kolorach i form ach. Dla 
bardzo wielu są to po prostu piękne 
i trochę egzotyczne obrazy.
W kład praw osław ia w dzieło jed 
ności Kościoła określany bywa jako 
„szczególny” lub „specyficzny”. W 
ram ach zachodniej koncepcji dzia
łalności ekum enicznej praw osław ie 
często znajduje się w sytuacji czyn
nika raczej obcego i stojącego poza 
utartym i granicam i. Takie scharak
teryzowanie stanu  dialogu między 
praw osław iem  a zachodnim  chrześci
jaństw em  nie oznacza jednak  próby 
przerzucenia odpowiedzialności na 
zachodnie chrześcijaństwo. Taki stan  
rzeczy w ynika raczej z ogólnej sy
tuacji praw osław ia w chwili obecnej 
oraz z metod dotychczasowej pracy 
ekum enicznej. Przede w szystkim  
okres pełnego zaangażow ania p ra 
wosławia w działalność ekum eniczną 
jest stosunkowo krótki, istn ieją  rów 
nież głębokie różnice teologiczne 
między praw osław iem  a  dom inują
cym w ŚRK protestantyzm em . Po
nadto wiele trudności w ynika z 
ograniczonego zainteresow ania eku
menizm em oraz b raku  przygotow a
nia ze strony praw osławnych. 
Nissiotis wypowiada się krytycznie 
o technice prow adzenia dyskusji 
ekum enicznej: „Istnieje regu larna 
technika ekum eniczna, przy k tórej 
zastosowaniu przygotowuje się (naj
chętniej pow iedziałbym  — uda
rem nia się) rezu ltaty  dyskusji ekle
zjologicznej lub z zakresu  proble
m atyki Kościół i społeczeństwo, za
nim  ta  dyskusja w ogóle się rozpo
częła”.

S p r a w a  j e d n o ś c i  c h r z e ś c i 
j a ń s t w a

„Cechą charakterystyczną p raw o
sław ia jest niewzruszona w iara 
wszystkich członków Kościoła, że 
jest on jedynym, katolickim  i apo
stolskim  Kościołem na Wschodzie, 
przy czym tw ierdzi się, że taki Koś
ciół istnieje wszędzie”. W stosunku 
do ruchu ekum enicznego tw ierdze
nie to może być interpretow ane 
dw ojako: antyekum enicznie i eku
menicznie. W pierw szym  przypadku 
praw osław ni n ie uznaw aliby żadne
go innego Kościoła poza granicam i 
Kościoła prawosławnego. Inne Koś
cioły, uszeregowane w koncentrycz
nych kręgach dookoła centrum , zo
stałyby określone m ianem  schizm a- 
tyckich lub heretyckich, zgodnie ze 
scholastyczną nauką o „vestigia ec-

clesiae”. W drugim  przypadku ta  
ekskluzyw na postaw a praw osław 
nych może stać się żywym św iade
ctwem  um iłowania jedności Kościo
ła. Je  d n o ś ć K o ś c i o ł a  nie 
oznacza bowiem jednej z cech Koś
cioła, lecz s t a n o w i  j e g o  n a j 
g ł ę b s z ą  i s t o t ę .  N ajisto tn iej
szą treścią przytoczonej wyżej op i
nii byłoby więc świadectwo, że is t
nieje tylko j e d e n  Kościół. Należy 
więc ograniczyć znaczenie nadaw a
ne schizm om i odrzucić przyjm ow a
nie podziałów za spraw ę zasadniczą.

W Kościele mogą występować 
schizmy, gdy jeden z w iernych — 
lub grupa — przekroczy granice 
„praw dy jego istnienia w C hrystu
sie; wówczas Kościół jest zmuszony 
do określenia granic; wyjście poza 
nie oznacza zerw ania łączności z 
całością Kościoła”. Ulega wówczas 
przerw aniu  wspólnota sakram entów , 
nie jest jednak  ona równoznaczna z 
zakwestionowaniem  ważności sak ra
m entów  w  odłączonej grupie. Roz
łam y sta ją  się faktem  w skutek n ie 
możności przyjęcia przez wszystkich 
— w sposób doskonały i wszech
ogarniający — łaski Bożej, jedno
czącej Kościół. Nie można więc po
wiedzieć, że Kościół jest schizm a- 
tycki, lecz jedynie, że schizm a m  o- 
ż e  z a i s t n i e ć  w  Kościele. Dla 
tego w  czasach tragedii podziałów 
nie należy lekkom yślnie określać 
innych jako schizm atyków. Schizma 
tworzy schizm atyków p o  o b u  
s t r o n a c h ,  wywołuje stansch izm a- 
tyczny w jednym, niepodzielnym Koś- 
Kościele. Je s t to wniosek, k tóry  dla 
każdej z istniejących współcześnie 
konfesji jest trudny  do przyjęcia. 
Przyjęcie tego wniosku nie oznacza 
jednak relatyw izacji praw dy dog
matycznej. Jest to raczej w arunek  
wstępny każdej owocnej dyskusji. 
S tw arza nowe i szersze perspekty
wy dyskusji oraz daje pierw szeń
stwo zbliżeniu charyzm atycznem u 
przed jurydyczną i szkolną konfron
tacją. Umożliwia wyjście z „w ię
zienia polemicznej przeszłości” i 
jest środkiem  do przezwyciężenia 
tendencji apologetycznych.

N. A. Nissiotis zwraca szczególną 
uwagę na wręcz palącą konieczność 
stopniowego wyzw alania się od 
uprzedzeń i nieporozum ień pow sta
łych w  przeszłości i do dnia dzi
siejszego określających życie Kościo
ła. Jest rzeczą oczywistą, że jasne 
i konkretne rozw iązania praktyczne 
są możliwe w atm osferze szczerości 
i wówczas, gdy poszukiw ania będą 
prowadzone nie na płaszczyźnie ju 
rydycznej lecz charyzm atycznej.
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P r z e g l ą d  e k u m e n i c z n y
Z E  Ś W I A T A

|  Następna runda rozmów refor- 
m owano-katalickich, przewidywana 
pierw otnie na dni od 2—7 kw iet
nia br. w  Driebergen (Holandia), 
została przesunięta na późniejszy 
term in. Decyzja taka spowodowana 
została nagłą śm iercią ks. W olfdie- 
tera Theurera (33), członka w aty
kańskiego S ekretariatu  do Spraw  
Jedności Chrześcijan. Ojciec T heu
rer, w raz z ks. Richmondem 
Sm ithem  ze Światowego A liansu 
Reformowanego, był odpowiedzial
ny za spraw y organizacyjne i ad 
m inistracyjne.

■  W sem inarium  baptystycznym  w 
Rüschlikonie k. Zurychu (Szwaj
caria) odbyło się pierwsze spo tka
nie przedstaw icieli Światowego 
Związku Baptystów  i Światowego 
Aliansu Refomowanego. Mówiono 
o możliwościach podjęcia dw u
stronnego dialogu. Jako  podstaw a 
do dyskusji służył dokum ent opra
cowany przez ks. R. Sm itha, sekre
tarza W ydziału Teologicznego SAR. 
Ostateczne propozycje co do tem a
tyki przyszłego dialogu zostaną 
przedstaw ione Kom itetowi W yko
nawczemu SZB na posiedzeniu w 
lipcu br. w  Einsiedeln (Szwajca
ria), a Kom itetowi W ykonawczemu 
SAR — na posiedzeniu w  K ing
ston (Jam ajka), w styczniu 1974 r.

■  Światow a Rada Kościołów przy
gotowuje najw iększy w jej dzie
jach program  pomocy, którym  bę
dzie chciała przyczynić się do od
budowy i pojednania w Indochi- 
nach. W tym  celu skierow ała apel 
do Kościołów chrześcijańskich, by 
w pierwszej fazie realizacji p ro
gram u dostarczyły środków w ar
tości pięciu milionów dolarów.

■  Prof. łon  B ria (43) z R um uń
skiego Kościoła Prawosław nego ob
ją ł 1 kw ietnia br. stanowisko refe
ren ta  Komisji do Spraw  M isji i 
Ewangelizacji Światowej Rady Koś
ciołów. Zajm ie się on badaniem  
stosunków między Kościołami p ra 
w osławnym i a innymi Kościołami. 
Prof. Bria studiow ał w Anglii i R u
munii, w ykładał w Sem inarium  
Teologicznym w  Buzan i w Insty
tucie Teologicznym w  Bukareszcie. 
Ogłosił drukiem  wiele artykułów  z 
zakresu teologii dogmatycznej. W 
ostatnich dziesięciu latach reprezen
tow ał swój Kościół na różnych po
siedzeniach ekum enicznych. Jest 
członkiem W szechprawosławnej Ko
m isji do Spraw  Dialogu z Kościoła
mi Anglikańskimi.

■  Synod G eneralny angielskiego 
Kościoła anglikańskiego zaaprobow ał

propozycję Zjednoczonego Kościoła 
Reform owanego w spraw ie podjęcia 
wstępnych rozmów na tem at zjedno
czenia Kościołów w W ielkiej B ry ta
nii. Jednocześnie podjęto dodatkową 
uchwałę, upow ażniającą arcybisku
pów C anterbury  i Yorku do prze
prow adzenia rozmów z przedstaw i
cielami różnych kierunków  i trady 
cji w  obrębie angielskich Kościołów, 
czy zgodność w zagadnieniach dog
matycznych stanow i w ystarczającą 
podstawę do podjęcia skutecznych 
rokowań w spraw ie jedności z in 
nymi Kościołami.

■  Dr J. D. Vorster, m oderator Koś
cioła Reformowanego w Republice 
Południowej Afryki, zapowiedział 
możliwość w ystąpienia tego Kościoła 
ze Światowego A liansu Reform ow a
nego. W artykule, opublikowanym  w 
biuletynie inform acyjnym , dr Vorster 
pisze: „W zrastające napięcia i nie 
dające się przezwyciężyć różnice po
glądów na tem at rozum ienia E w an
gelii (a także rola, jaką pewne Koś
cioły spełniają w swych krajach, 
popierając tyranię polityczną i eko
nomiczną), oświadczenia i decyzje 
w ydaw ane na tem at zagadnień r a 
sistowskich, politycznych i ekono
m icznych“ — wszystko to charak tery 
zowało w ostatnich latach konferen
cje Aliansu. Skłoniło to Kościół Re
form ow any w Południowej Afryce 
„do w yrażenia głębokiej troski o 
tendencje i politykę ŚAR i do zde
cydowanego odcięcia się od tego sta 
now iska“. Dr V orster daje do zrozu
mienia, że dalsze członkostwo jego 
Kościoła w ŚAR zależeć będzie od 
przyszłej polityki A liansu i dom inu
jących w nim tendencji teologicz
nych. W arto wspomnieć, że Kościół 
reform owany w Republice Południo
wej Afryki popiera w  pełni rasisto
wską politykę rządu, a b ra t m odera
tora J.D. V orstera jest prem ierem  
tego rządu.

J |  Kościoły reform owane Holandii 
(Hervormde K erk i G ereform eerde 
Kerken), które oddzieliły się od sie
bie w  1886 r., p ragną ponownie się 
zjednoczyć. Decyzję w  tej spraw ie 
podjęto jednom yślnie na pierwszym 
wspólnym posiedzeniu synodów obu 
Kościołów w Utrechcie. Zanim zosta
nie przedstaw iony szczegółowy p lan  
integracji, poszczególne zbory m ają 
wypowiedzieć się na tem at ponow
nego zjednoczenia. M niej więcej za

dwa lata ma odbyć się następne po
siedzenie obu synodów. Jak  poin
form owano w Utrechcie, już w 
trzydziestu miejscowościach przygo
towania do zjednoczenia są w toku.
■  Synod Kościoła Ew angelicko-Re
formowanego Północno-Zachodnich 
Niemiec (NRF) zaaprobow ał jedno
myślnie ostateczny tekst Konkordii 
Leuenberskiej. Zdaniem  Synodu, po
rozumienie to umożliwia ściślejsze i 
lepsze stosunki pomiędzy Kościo
łami ewangelickim i różnych wyznań.

■  W pierwszych dniach sierpnia br. 
odbyło się w Eisenach (NRD) do
roczne posiedzenie K om itetu W yko
nawczego Światowej Federacji Lu- 
terańskiej, w którym  wzięło udział 
około 100 osób sponad 30 krajów . 
Kom itet Wykonawczy upoważnił 
sztab ŚFL w  Genewie do intensyw 
nych starań, m ających na celu po
moc w odbudowie W ietnamu, i do 
zainicjow ania innych przedsięwzięć 
w zakresie w alki z nędzą i sku tka
mi katastrof żywiołowych. Uchwalo
no rezolucję na tem at zwalczania rasi
zmu i apartheidu. W yrażano też za
dowolenie z dotychczasowych w yni
ków Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie. P rezydent 
ŚFL, prof. Mikko Juva (Finlandia), 
wyraził nadzieję, że polepszenie sto
sunków politycznych w Europie 
stworzy lepsze możliwości dla w spół
pracy Kościołów ze W schodu i Za
chodu. Postanowiono, że następne 
posiedzenie K om itetu W ykonawcze
go odbędzie się w N orthfield (USA), 
w 1974 r.

■  W bibliotece praw osław nej w  Ti
misoara (Rumunia) odkryto eg
zemplarz kom entarza M arcina L utra 
do Psalm u 147, pochodzący z 1532 
r. W kom entarzu tym  L uter posłu
guje się zarówno stw ierdzeniam i b i
blijnymi, jak  i przykładam i z co
dziennego życia.

■  W ładze Ewangelickiego Związku 
Kościołów Reformowanych, Kościo
ła katolickiego i Kościoła staroka
tolickiego w Szw ajcarii podjęły u- 
chwałę w spraw ie w zajem nego uzna
nia chrztu. Odpowiedni dokum ent 
podpisano w Bernie. Z tej okazji od
było się uroczyste spotkanie, w k tó
rym  poza przedstaw icielam i w ym ie
nionych Kościołów wzięli też udział 
reprezentanci Kościoła ewangelicko- 
augsburskiego, Kościoła m etodystów 
i Armii Zbawienia. Podczas spotka
nia przyjęto dokum ent na tem at 
wspólnego św iadectw a eucharystycz
nego, opracowany przez Międzywyz-
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naniową Komisję do Spraw  Dialogu. 
W ydany kom unikat stw ierdza, że do
kum ent stanow i „krok w  kierunku 
ustanow ienia jedności Kościołów 
chrześcijańskich“. Po dokonaniu n ie
znacznych poprawek, zostanie on u- 
dostępniony opinii publicznej.

■  Zespół w spółpracowników Św ia
towej Rady Kościołów ukończył 
niedawno pracę nad studium  zaty
tułow anym : „Przemoc, bierny opór 
a w alka o sprawiedliwość społeczną“. 
Zajm uje się ono m etodam i, jakim i 
mogą posługiwać się chrześcijanie w 
walce przeciw  niespraw iedliw ej w ła
dzy politycznej i ekonomicznej.

■  Bp Antonio B riva-M irabent z 
Astorgii, przewodniczący S ekretaria
tu  do Spraw  Ekum enizm u przy Epi
skopacie Hiszpańskim , uczestniczył 
jako pierwszy katolicki biskup Hisz
panii w synodzie Kościoła ew ange
lickiego tego kraju . W przem ów ie
niu, wygłoszonym do członków sy
nodu, bp B riva-M irabent omówił 
trudności w yłaniające się w zakresie 
rozszerzenia i pogłębienia dialogu 
między katolikam i i protestantam i 
w Hiszpanii.

■  W Szwecji powstała kom isja b i
blijna, k tóra ma zająć się p rzek ła
dem Starego i Nowego Testam entu 
na współczesny język szwedzki. 
W śród czternastu członków komisji 
jest dwóch katolików. Ostatni szwe
dzki przekład Biblii pochodzi z 1917 r.

■  „Biblii nie można już używać do 
uzasadniania sprzeczności między 
wyznaniam i. Obecnie sta ła  się ona 
symbolem chrześcijańskiej jedności“. 
Z tymi słowami dr E.C. Blake, na 
uroczystości ekum enicznej w Nowym 
Jorku, przekazał do powszechnego 
użytku nowy angielski przekład Bi
blii.

■  Rada K onsultatyw na A nglikań
skiej W spólnoty Kościelnej, rep re
zentująca 65 milionów anglikanów 
na całym świecie, podczas n iedaw ne
go posiedzenia w Dublinie (Republi
ka Irlandzka) zaaprobow ała rozsze
rzenie P rogram u Zwalczania Rasiz
mu Światowej Rady Kościołów, zas
trzegając jednocześnie, by pieniądze 
przekazyw ane ruchom wyzwoleń

czym nie były użyte na cele m ilita r
ne.

■  Z udziałem 1500 delegatów obra
dował w  Zurychu Europejski K on
gres Baptystów. O biady toczyły się 
pod hasłem : „Przyszłość zboru — 
zbór przyszłości“. Kongres wezwał 
Kościoły do działania pojednawczego 
w różnych sytuacjach konfliktowych 
w Europie. W ydane orędzie stw ier
dza, że w  ostatnich m iesiącach opa
dły pewne bariery  i „na kontynen
cie europejskim  w ytw arza się nowy 
k lim at pokoju i przyjaźni“. Autorzy 
orędzia zapew niają: „Popieram y w 
naszych m odlitw ach wszelkie próby 
tw orzenia atm osfery dobrych stosun
ków pomiędzy krajam i i unikania 
wszystkiego, co dzisiaj — lub w 
przyszłości — mogłoby doprowadzić 
do konfliktów “.
■  Znany teolog katolicki, o. Karol 
Rahner, zapowiedział w połowie li- 
pca br., że ustępuje z M iędzynarodo
wej Komisji Teologicznej przy W a
tykanie. Jego rezygnacja nastąpiła 
kilka dni po ogłoszeniu przez K on
gregację D oktryny W iary dokum entu 
„M ysterium  Ecclesiae“, przypom ina
jącego katolikom, że nadal obowiązu
je dogmat o nieomylności papieża, 
a rozwój ruchu ekumenicznego nie 
oznacza wcale, że Kościół katolicki 
przechodzi do porządku dziennego 
nad różnicam i dogmatycznymi, is
tniejącym i pomiędzy różnymi wyz- 
niam i chrześcijańskim i. Dokument 
Kongregacji Doktryny W iary 
jest, w pewmym sensie, polem iką 
z poglądami niektórych teologów k a 
tolickich, a zwłaszcza z tw ierdzenia
mi teologa H ansa Klinga, zaw artym i 
w jego książce: ,,Nieomylny? Oto 
pytanie“. K. R ahner był jednym  z 
czołowych ekspertów  soborowych. 
W raz z H. Kiingiem należy on do 
kom binatu redakcyjnego znanego 
czasopisma „Concilium“. Chociaż o. 
R ahner oświadczył, że jego ustąpie
nie z M iędzynarodowej Komisji Teo
logicznej nie m a związku z doku
m entem  „M ysterium Ecclesiae“, to 
jak  stw ierdza korespondent „Le M on
de“, decyzja ta  jest sym ptom atycz
na.

■  P astor Ralph A bernathy zapowie
dział ustąpienie ze stanow iska prze

wodniczącego Ruchu P raw  Obywa
telskich w USA .Był on następcą p a 
stora M artina Luthera Kinga, zam or
dowanego skrytobójczo w kw ietniu 
1968 r. Jako powód swego ustąpienia 
pastor A bernathy podał niedostatecz
ne poparcie finansowe i brak  w spół
pracowników.

■  Zm arł br. Christoph von W ächter, 
członek W spólnoty Protestanckiej w 
Taize i stały  w spółpracownik W spól
nego K om itetu Światowej Rady Koś
ciołów i Kościoła katolickiego do 
Spraw  Społeczeństwa, Rozwoju i 
Pokoju (SODEPAX). W uroczystoś
ciach pogrzebowych w ziął udział dr 
Philip Potter, sekretarz generalny 
ŚRK, oraz dwaj delegaci papieża 
Paw ła VI. Br. von W ächter uczestni
czył w 1972 r. w posiedzeniu Kon
ferencji Kościołów Europejskich, 
które odbyło się w Ojrzanowie k. 
Warszawy.

Z K R A J U

■  W niedzielę, 29 lipca br., odbyła 
się uroczystość 125-lecia poświęcona 
św iątyni ew angelicko-reform ow anej 
w Pstrążnej k. Kudowy. Z tej oka
zji przybyła do zboru 50-osobowa 
grupa współwyznawców z Czechosło
wacji oraz ks. Hoffman, k tóry  w la 
tach 1932—1946 był pastorem  tego 
zbioru. Podczas nabożeństw a ks. 
Hoffman wygłosił kazanie na tem at 
Hebr. 13:8 — „Jezus wczoraj i dziś...”. 
Kaznodzieja, śledząc losy zboru w 
Psitrążnej, wykazywał, że we wszy
stkich działaniach i poczynaniach 
towarzyszyła zborowi pomoc i opie
ka  Jezuisa Chrystusa. K rótkie roz
w ażanie wygłosił również ks. Z. 
Tranda — opiekun parafii w  Pstrąż- 
inej.
Tego samego dnia po południu odbył 
się wieczór zborowy, podczas k tó re
go ks. Z. T randa przedstaw ił historię 
zboru w Pstrążnej, a ks. Hoffman 
dzielił się z zebranym i w spom nienia
mi ze swej pracy. Dla tego małego 
zboru, odległego o w iele kilom etrów 
od innych parafii reform owanych, u- 
roczystość jubileuszow a stała się oka

zją do potw ierdzenia więzi łączącej 
wszystkich wyznawców Chrystusa.
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