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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E !

Zgodnie z naturą?
Wśród wielu mądrych i słusznych zdań, skierowanych do młodzieży, napisał 
ktoś zdanie następujące: „Normą moralności naszych czynów, czyli tym, co 
decyduje, że jeden czyn jest dobry, a drugi zły, jest więc natura człowieka, 
inaczej mówiąc — zespół władz fizycznych i duchowych, to co nazywamy 
człowieczeństwem. Dobre jest to wszystko, co jest zgodne z naturą czło
wieka, to co sprzyja jej właściwemu rozwojowi. Złe jest to, co z nią jest 
niezgodne, co wstrzymuje jej rozwój, albo go wprost uniemożliwia”.

Obawiamy się, że gdyby ktoś chciał bezkrytycznie zastosować się do zdań 
wyżej przytoczonych, ten mógłby — wbrew intencji ich autora — narobić 
wiele złego w imię postępowania zgodnego ze swoją naturą. Problem dobra 
i zła jest zbyt skomplikowany, aby można było pozwolić sobie na tak da
leko idące uproszczenie.

Nasza natura domaga się pokarmu i napoju. Rzeczą słuszną więc będzie 
dostarczać jej takich składników i w takich ilościach, jakie współczesna 
dietetyka uzna za potrzebne dla prawidłowego rozwoju człowieka. Pewną 
trudność jednak napotykamy już przy sprawie postu, gdyż nasza natura bę
dzie domagać się posiłku, ale go jej odmówimy dla jakichś wyższych celów. 
Nasza natura domaga się spełnienia w postaci związku mężczyzny i kobiety, 
ale wbrew naturze stawiamy jej tamę, żądając wstrzemięźliwości. Osta
tecznie jednak, z reguły, dochodzi do zaspokojenia praw natury w małżeń
stwie, chociaż niektórzy, wbrew naturze, wyrzekają się związku małżeńskie
go, jak np. katoliccy księża, zakonnicy, ewangelickie diakonisę, bracia ze 
wspólnoty Taize. Jeśli jest to dobrowolne wyrzeczenie się ze względu na 
Chrystusa, to traktujemy je jako rzecz dobrą, choć sprzeczną z naturą. 
Z drugiej strony — rygorystyczne, prawnicze traktowanie celibatu prowa
dzi do tego, co jest uważane za złe, choć zgodne z naturą, mianowicie do 
faktycznie istniejących, ale nielegalnych związków małżeńskich.

Błąd autora przytoczonych na wstępie zdań polega chyba na tym, że ma on 
na myśli „naturę” w stanie doskonałym, taką, jaką stworzył Bóg. Gdyby 
istniało jeszcze coś takiego, jak doskonała natura ludzka, to moglibyśmy 
uznać, że to, co z nią zgodne, jest dobre, a co z nią niezgodne, jest złe. N ie
stety, każdy chrześcijanin wie, że natura ludzka od dość dawna nie jest 
taka, jaką ją Bóg stworzył. Już w Adamie doszło do wypaczenia natury i nie 
możemy jej traktować tak, jak by była nieskażona. Nie bez powodu w księdze 
Genezis napisano: „Usposobienie człowieka jest złe już od młodości” (8:21), a 
w Psalmach: „Urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka 
moja” (51:7). Nie trzeba zresztą uciekać się do pomocy Biblii, bo współczes
na psychologia doskonale zna stan pierwotnego skrzywienia, które sprawia, 
że jesteśmy bardziej skłonni do złego niż do dobrego. Dlatego poleganie na 
naturalnych odruchach byłoby rzeczą wielce ryzykowną.

Zwróćmy uwagę, że podstawowe prawo moralne, Dekalog, właściwie każ
dym przykazaniem kładzie tamę naszej naturze. Zaraz pierwsze przykaza
nie kładzie tamę naturalnemu dążeniu do odchodzenia od Boga jedynego, 
a skłaniania się niegdyś — do bóstw pogańskich, a dzisiaj — do wartości 
stawianych ponad Boga; drugie — kładzie tamę naturalnemu dążeniu do 
materializowania Boga w jakiejkolwiek postaci; szóste do ósmego — sta
wiają tamę naturalnej walce o byt i dążeniu do zachowania gatunku, a dzie
siąte stawia tamę wszelkiemu, tak bardzo naturalnemu, pożądaniu.

Pismo święte wskazuje na inną, niż „natura”, normę właściwego postępo
wania. Jest nią miłość, podstawa i źródło wszelkich nakazów moralnych. 
Można byłoby powiedzieć: kierując się miłością, nie zbłądzisz. Ale też w łaś
nie miłość kładzie najradykalniej tamę dążeniom ludzkiej natury. Cóż bo
wiem, jeśli nie egoizm, lepiej wyraża stan ludzkiej natury?

Zaczynamy ten  zeszyt kazaniem  
prof. d r Zofii Lejm bach, wygłoszo
nym  podczas nabożeństw a w  Św iato
wym  Dniu M odlitwy Kobiet. O m a
w iając tem at Błogosławieni pokój 
czyniący (s. 3), au torka zwraca u- 
wagę na znaczenie słowa pokój-sza
lom i na to, czym jest pokój dany 
przez Jezusa. Chrześcijanin nie tylko 
kocha, ale i realizuje pokój. Czy u- 
miemy czynić Boże dzieła? Czy chce
my i um iem y czynić dokoła pokój?
— pytam y w modlitwie na s. 4.
O przejaw ach ruchu ekumenicznego 
w Belgii pisze na s. 5 S tanisław a 
G rabska, w artykule zatytułow anym  
Ekumeniczne refleksje. Belgia, podo
bnie jak  Polska, jest krajem  k a 
tolickim. N iektóre problem y żywo 
więc przypom inają nam  spraw y ro 
dzime, a jednak...
Jedną z głównych m yśli artykułu  ks. 
Bogdana T randy — Żywy organizm
— (s. 7) jest teza, że tak  zwana n ie
zgodność charakterów  nie może być 
przyczyną rozpadu m ałżeństwa, bo w 
każdym  m ałżeństw ie „spotykają się 
elem enty kanciaste, charak tery  n ie
zgodne”. Małżonkowie są żywym or
ganizmem, a ponieważ tak  jest — 
„m ają szansę dopasować się, do
rosnąć do siebie, przekształcić się w 
jedno”, pod w arunkiem , że oboje są 
l u d ź m i .

W uzupełnieniu zamieszczonego w 
poprzednim  num erze artyku łu  na te 
m at K onfesji Sandom ierskiej — ks. 
Jerzy  S tahl przedstaw ia sylw etkę 
Krzysztofa Trecego (s. 9), jednego z 
najw ybitniejszych ludzi polskiej Re
formacji.
Roman B randstae tte r ukończył w iel
kie dzieło — Jezusa z Nazarethu —
— rzecz, k tóra pow inna znaleźć się 
w księgozbiorze każdego chrześcija
nina. Recenzję tej książki, napisaną 
przez Alinę W erner, zamieszczamy 
na s. 12 pod tytułem  — Ten Czło
wiek z kart Ewangelii.
O statnią część Pięcioksięgu, Księ
gę Powtórzonego Prawa, om awiam y 
na s. 10.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Ludzie ludziom taki los zgoto
wali. Do zadań chrześcijan nale
ży nie tylko opatrywanie ran, 
ale zapobieganie nieszczęściu. 
Jezus mówi „błogosławieni,, o 
ludziach, którzy pokój c z y n i ą  
a nie tylko miłują (do kazania 
na s.3).
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ZOFIA LEJMBACH

Błogosławieni pokój czyniący

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi 
nazwani będą”

Mat. 5:9

Na całym świecie łączą się dziś * kobiety w mo
dlitwie, której treść i intencję najlepiej oddaje 
nasz werset przewodni z Kazania na Górze: 
„Błogosławieni p o k ó j  c z y n i ą c y ,  albo
wiem oni synami Bożymi nazwani będą”.
Słowo „pokój” jest jednym z najpopularniej
szych i najczęściej we współczesnym języku u- 
żywanych terminów. Stykamy się z nim codzie
nnie: w prasie, w radiu, w telewizji. W jakim 
znaczeniu go używamy? Najpowszechniej i naj
częściej — dla określenia stanu braku wojny, 
dla określenia pojęcia przeciwstawnego pojęciu 
„wojna”,s dla określenia wysiłków, podejmowa
nych przez różnych ludzi i rządy, aby dany kon
flikt rozwiązać p o k o j o w o ,  bez stosowania 
gwałtu i agresji.
Drugie, równie popularne znaczenie, jakie wią
żemy z tym słowem, to pojęcie „spokój”. Hałas, 
kłopoty, problemy, troski, nadmiar pracy burzą 
nasz pokój — nie dają s p o k o  j u.
Natomiast w Biblii słowo „pokój” używane jest 
w szerszym i głębszym rozumieniu. Hebrajskie 
„szalom” mówi nie tylko o braku wojny, troski 
i kłopotów, ale zawsze oznacza to, co służy naj
wyższemu dobru człowieka. Kiedy na Wschodzie 
ludzie pozdrawiają się tym słowem, to nie tylko 
życzą drugiemu człowiekowi, aby ominęło go 
nieszczęście, ale również, by spotkało go wszys
tko, co najlepsze.
„Błogosławieni pokój czyniący...”, czyli błogos
ławieni ci, którzy dążą do tego, by wszystkim 
na świecie działo się lepiej. Jezus wyraźnie mó
wi tu o ludziach, którzy pokój c z y n i ą ,  a nie 
tylko miłują. Oczywiście, że ten, kto pokój czy
ni, będzie go miłował, ale nie zawsze ten, kto 
pokój miłuje, jest czynicielem pokoju. Często dla 
„świętego spokoju” ludzie unikają zajęcia posta
wy czynnej, aktywnej, uchylają się przed decy
zją, która mogłaby im skomplikować życie. We
źmy, na przykład, Piotra. I on, aby nie narazić 
się na poważne przykrości, wyparł się Jezusa. 
Pokoju przez to nie zdobył, a ile musiał prze
cierpieć! „Pokój”, z którym wi$że się Jezusowe 
błogosławieństwo, rodzi się z czynnej, aktywnej

* Publikow ane kazanie zostało wygłoszone przez au 
torkę w dniu 1 m arca br., w kaplicy ew angelicko-re- 
iorm ow anej w W arszawie, podczas ekum enicznego n a 
bożeństwa, zorganizowanego w Światowym  Dniu Mo
dlitwy Kobiet.

postawy, oznacza przezwyciężanie (a nie omija
nie- problemów, choćby wiązało się to z niejedną 
trudnością i troską.

Wiemy z doświadczenia, że każdy człowiek jest 
w pewnym sensie polem walki, która toczy się 
w nim między dobrem i złem. Szczęśliwy, kto 
kończy ją pomyślnie i całe swe serce oddaje już 
tylko Bogu. Niestety, wszędzie można spotkać 
ludzi, którzy są siewcami niezgody ii niepokoju, 
ludzi, wokół których koncentruje się atmos
fera sporów, waśni i rozdrażnienia. Najczęściej 
są to jednostki wybitnie egocentryczne, niezdol
ne do spostrzeżenia wokół siebie kogokolwiek 
inneąo poza samym sobą. A przecież celem Boga 
jest pojednanie — przez Jezusa Chrystusa — lu
dzi z Bogiem i pomiędzy sobą. A więc, błogo
sławieni ci, którzy normują stosunki pomiędzy 
ludźmi, gdyż w ten sposób wykonują nakaz i 
dzieło Boże.

Trzeba jednak pamiętać, że nie osiągnie się po
koju bez spełnienia pewnych, określonych wa
runków. Najważniejszym z nich jest przestrze
ganie sprawiedliwości Bożej. Nie ma bowiem 
pokoju bez sprawiedliwości. Pokój jest d z i e 
ł e m  sprawiedliwości (Iz. 32:17).

Czyniciele pokoju s y n a m i  B o ż y m i  nazwa
ni będą, gdyż czynią to, czego pragnie i co sam 
czyni Bóg. Zaangażowani są po Jego stronie, w 
dzieło, które jest Jego dziełem. Jego — B o g a  
p o k o j u i miłości (Kor. 13:11).

Kiedy Jezus pozostawia uczniom obietnicę po
koju, ma na myśli inny pokój, niż to rozumie 
dziś świat. Pokój, który On nam daje, jest na
prawdę J e g o  pokojem: Jezus jest jego twór
cą i przekazicielem. Taki pokój otrzymujemy w 
wierze. „Pokój zostawiam wam, m ó j pokój da
ję wam; nie jak świat daje, ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka” 
(Jan 14:27).
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Jak  miłość między ludźm i oparta jest na miłości 

Boga do człowieka — w Jezusie Chrystusie — 

tak i pokój między ludźmi oparty jest na po

koju, którego Bóg udziela w Jezusie. Pismo św. 

głosi ewangelię pokoju p r z e z  Jezusa Chrys

tusa, naszego Pana. A powitanie, tak często roz

poczynające listy apostolskie („Łaska wam i 

p o k ó j  od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 

C hrystusa”) nie jest czczą formułką, ale potwie

rdzeniem, pewnikiem, że oto t e r a z ,  w Jezusie 

Chrystusie, dany jest przez Boga pokój w s z y 

s t k i m  ludziom — tobie i m nie — i że w s z y 

s c y  powołani jesteśm y do czynienia pokoju. 

Kiedyś natrafiłam  na takie sformułowanie; 

„Chrześcijanie przypom inają chór w  »Fauście«, 

który wciąż śpiewa: Chodźmy! Chodźmy!, a nie 

rusza się z m iejsca” . Jest to bardzo poważny 

zarzut pod adresem  chrześcijaństwa, zarzut b ier
ności, a niekiedy naw et postępowania i czynów 

niezgodnych ze słowami.

A przecież Ewangelia wzywa nas, abyśmy czy

nili pokój, a to znaczy, że mamy żyć w pokoju,

szukać pokoju i dążyć doń ze wszystkimi.

C z y  u m i e m y ?

Ojcze,
Ty dajesz ludziom błogosławieństwo 
na znak Twojej obecności, 
na potwierdzenie prawdy Ewangelii, 
na zadatek przyszłej chwały.

Tyś postanowił,
że nie sam z siebie
lecz przy naszym współdziałaniu
Twój dar radości i szczęścia
przeniknie nasze serca.

Przy naszym współdziałaniu...
Czy umiemy czynić Twoje dzieła? 
obdarzać braci i siostry 
dobrem,
sprawiedliwością, 
prawdą — 
owocami światła, 
które Ty w nas zapalasz?
Czy chcemy i umiemy 
czynić dokoła pokój?
Wnosić go tam, gdzie
spór,
złość,
rozłam —
owoce świata ciemności?

Czy chcemy i umiemy 
dzielić się z ludźmi 
tym, co nam dałeś: 
chlebem, 
nadzieją, 
uśmiechem, 
abyśmy się stali 
synami Twoimi,
B o ż e  p o k o j u !
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STANISŁAWA GRABSKA

Ekumeniczne refleksje

Francuski teolog katolicki O. Biot, zapytany podczas 
swej wizyty w  Polsce o ekum enizm, odpowiedział, iż 
zajm ow ał się tym  dawniej, a teraz „to my po prostu 
razem  pracu jem y”. Owo „razem  pracu jem y” sta je  się 
faktem , ale przyznać trzeba, że tylko w określonych 
kręgach: w ydaje mi się, że szczególnie w  kręgach te 
ologów, szukających nowego teologicznego w yrazu 
wiary, w kręgach politycznie lewicowo zorientow anej 
inteligencji — i tak  samo zorientow anych księży — 
oraz wśród młodzieży.

Pow staw anie jakiegoś nowego w ym iaru ekum enizm u 
mogłam była zaobserwować podczas mego dw u i pół
rocznego pobytu w Belgii. Były to obserw acje frag 
m entaryczne, odnoszące się głównie do U niw ersytetu 
w Louvain oraz do atm osfery paru  katolickich zjazdów 
międzynarodowych, gdzie byw ali zaproszeni goście in 
nych wyznań, i — wreszcie — wycieczki do Taize. To, 
co mnie zafrapowało, nie tyle tyczy się dociekań teo
logicznych czy rozmów na szczeblu oficjalnych władz 
kościelnych, ile atm osfery — i to głównie wśród m ło
dzieży. A że atm osferę ilu stru ją  fakty, więc nawiążę 
tu do konkretnych wspomnień, dotyczących różnych 
płaszczyzn spotkania chrześcijan różnych wyznań.

Belgia jest, jak  wiadomo, krajem  o większości katolic
kiej. Toteż zapaleni do ekum enizm u katolicy muszą 
raczej szukać braci ewangelików lub praw osławnych. 
Takie „poszukiwanie” m a w sobie coś z mody, ale ma 
też podłoże rzetelnej chęci spotkania. I tak  np„ gdy 
U niw ersytet zaprasza z w ykładam i teologów ew angelic
kich (co w czasie mego pobytu zdarzyło się parok ro t
nie), to jest to coś znacznie więcej niż moda — to jest 
jakaś w spółpraca i współszukanie. Podobnie, gdy w y
kładowca historii teologii m oralnej sięga w swym w y
kładzie do dzieła szwedzkiego protestanckiego teologa 
A. N ygrena „Amor et A gape”, i to jako do pewnego 
punktu  odniesienia, potw ierdzając w znacznej części 
tezy au tora — świadczy to o duchu w spółpracy i o 
trak tow aniu  całego chrześcijańskiego dorobku myśli 
teologicznej jako wspólnego dobra. W tym  ujęciu n ik t 
nie pyta, czy au tor jest katolikiem , ew angelikiem  czy 
prawosławnym , a jedynie — w jakim  sensie w yraża 
w iarę chrześcijańską, w  czym się z nim  zgadzamy, o ile 
udokum entow ał swą tezę itp. To, że jest przedstaw icie
lem tej czy owej tradycji kościelnej, bierze się pod 
uwagę jedynie jako elem ent ułatw iający rozumienie, 
o co autorow i chodzi, w żadnyip zaś razie jako w yróż
nik „dyskrym inujący”.

Ale istnieje też zabaw na strona owej „m ody” ekum e
nicznej katolików. Skarżył się nam  pew ien ksiądz z 
Kościoła reform owanego, zaproszony na ekum eniczne 
sem inarium  uniw ersyteckie, że pastorzy są nazbyt 
„rozryw ani” jako goście katolików, gdy przecie muszą 
mieć czas na w łasną pracę duszpasterską. „M oda” ta 
w y d a je  się jednak  istnieć, jako moda, raczej na szcze
blu instytucjonalnym , i to tam, gdzie nie doszło jesz
cze do przekroczenia etapu w zajem nej uprzejmości. 
Wśród teologów-naukowców oraz wśród w ielu dusz

pasterzy i działaczy z prawdziwego zdarzenia zmienia 
się ona coraz w yraźniej we współpracę.
Wśród młodzieży zaś coraz częściej ignoruje się po p ro 
stu  istniejące podziały, co z kolei przysparza kłopotu 
wszystkim  kościelnym instytucjom .
Oto parę przykładów  nastaw ienia młodzieży. W un i
w ersyteckiej parafii katolickiej w Louvain organizow a
no corocznie różne „ekipy” pracujące nad poszczegól
nymi zagadnieniam i. Najliczniejsze grupy angażowaty 
się w zagadnienia Trzeciego Św iata i sprawiedliwości 
społecznej — tak  na płaszczyźnie poznaw ania sytuacji, 
jak  i praktycznego działania. Pow stała też grupa eku
meniczna. Prow adziła ją  zakonnica należąca do n ie
w ielkiej katolickiej w spólnoty zakonnej. Cała grupa, 
w raz z ową siostrą, uznała, że ich po prostu  nie in te 
resu ją teologiczne aspekty podziału. Może naw et owi 
młodzi rzecz uprościli, tw ierdząc, iż to teologowie, i 
tylko teologowie, spowodowali ongiś rozłam, więc trze
ba po prostu nie zajmować się teologią, tylko razem  
służyć światu, razem  działać i razem  się modlić — bo 
przecież wszyscy i tak  jednako wierzym y w  Jezusa 
Chrystusa. Ci młodzi przesadzają oczywiście w pom 
niejszaniu wagi sform ułow ań w iary, ale jest też coś 
bardzo prawdziwego w ich postawie, w  ich wyczuciu, 
że gdzieś w głębi „wierzymy jednakow o”.
Mocniejszy jeszcze w yraz — i to już zew nętrzny i dość 
głośny — dała tej postawie grupa młodych katolików  
i ewangelików z Liege. Było to jakieś dw a la ta  temu, 
gdy przed św iętam i Bożego Narodzenia grupa ta  posta
nowiła zorganizować w ielką akcję przeciw  świątecznej 
rozrzutności, akcję na rzecz głębszego obchodzenia 
świąt, połączonego z pomocą wydziedziczonym tej zie
mi. A kcja ich zaw ierała elem ent pogłębionego przeży
cia Bożego Narodzenia i elem ent propagandy przeciw  
rozrzutności. Do św iąt przygotowywali się tygodnio
wym czy dziesięciodniowym postem  i modlitwą. Przez 
ten  czas „m ieszkali” (za zgodą pastora) w  budynku ko
ścioła ewangelickiego, gdzie też przyjm ow ali gości, 
prowadząc z nim i rozmowy na tem at sensu i celu tej 
ich akcji. Nie obeszło się, oczywiście, bez rozdaw ania 
tak  zwanych w Belgii „traków ”, czyli ulotek, rozprze
strzenianych przez część grupy działającej na zew nątrz 
owego kościoła. W owych ulotkach wskazyw ano na 
skandal nadkonsum pcji w  czasie, gdy całe k ra je  gło
dują, oraz wzywano do w ysiłku na rzecz zm iany tej sy
tuacji, zm iany efektyw nej, a nie tylko do jakiegoś daru  
z litości dla głodnych. Takie przygotowanie do Świąt, 
łączące i post, i modlitwę, i działanie, zakończono w spó
lną celebracją nabożeństw a eucharystycznego i wspól
ną K om unią świętą. Poczem owa grupa m łodych n ap i
sała dwa listy: do biskupa katolickiego i b iskupa ew an
gelickiego. Obaj biskupi odpowiedzieli w  podobnym to 
nie, chwaląc zapał i ganiąc „interkom unię”, jakoby 
przedwczesną. Młodzi z kolei odpowiedzieli broszurką, 
opisującą ich doświadczenie, ogłaszając całą korespon
dencję ze swymi biskupam i i potw ierdzając swe stano
wisko: razem  działali, razem  wierzyli, razem  też chcie
li przeżywać Obecność P ana w  liturgii eucharystycznej.
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Podobną postaw ę młodzieży zauważyłam  w Taize. W 
Taize obserwować można dw ie nieco różne społeczno
ści — braci i młodzież. B racia są nastaw ieni głęboko 
ekum enicznie i to tak  skutecznie, iż przerysow ując n ie
co spraw ę, m ożna rzec, że w ydają się być czasem b a r
dziej „katoliccy” i bliscy tradycji Kościoła rzymskiego, 
niż np. katoliccy cystersi w  Boąuin, szukający nowych 
dróg w ew nątrz tegoż rzymskiego Kościoła. Mimo jed 
nak  zbliżenia do katolicyzm u, a raczej w łaśnie przez 
szacunek d la zarządzeń Kościoła rzymskokatolickiego, 
bracia p ilnu ją  rozdzielenia litu rg ii eucharystycznej. Po 
litu rg ii Słowa — wspólnej — katolicy mogą się udać 
do podziemnej kaplicy na sw oją część liturgii Eucha
rystii, pro testanci zaś zostają na  górze z braćm i.

Młodzież, otaczająca klasztor w  olbrzym im zbiorowis
ku  nam iotów , to św iat odrębny — zjeżdżają się tu  tak  
zwolennicy ruchów  lewicowych, ja k  i ruchów  m isty
cznych, ja k  też po prostu  ciekawi Taize i „soboru m ło
dych”. Je s t to żywioł: dyskutujący, szukający i m odlą
cy się w  ciszy kościoła, stanowiącego cen tralny  punk t 
łączący te  dw a światy. W śród tej młodzieży większość 
przyznaje się do katolicyzmu. Ale nietrudno spostrzec, 
że większość pozostaje w  czasie liturgii eucharysty
cznej w górnym  kościele i tam  też wspólnie przystę
puje do „pro testanckiej” — jakby  ongiś powiedziano
— K om unii św iętej. Dla nich to już — chwała Bogu
— nie jest K om unia św ięta „protestancka” lub „kato
licka” — dla nich istn ieje jeden  Chrystus i jedno chrze
ścijaństwo. Poczucie to nie w ynika z ignorancji, naw et 
jeśli w ielu z nich je st „ignorantam i” co do teologicz
nych tradycji i precyzyjnych sform ułowań. W ynika ono 
z głębokiego wspólnego przeżycia, które w nich samych, 
w głębi serc świadczy o jedności w iary.

To poczucie jedności, części bodaj młodych, stw arza 
kłopot Kościołom. W ładze s ta ra ją  się przejaw y w spól
noty chrześcijan różnych Kościołów ham ować o tyle, 
by in terkom unia nie prowadziła do pow staw ania jakby  
nowych Kościołów — nowych wspólnot celebrujących 
już tylko „w łasną” wspólną Mszę św. i wyłączających 
się, praktycznie biorąc, z życia Kościołów m acierzys
tych. Ale też władze nie chcą za ostro zabraniać lub 
karać, by nie odstraszyć i nie wyrzucić za burty  swych 
społeczności tych, co już tw orzą ekipy czy wspólnoty 
mieszane. Mówi się więc o zbytniej gorliwości, poś
piechu i niebezpieczeństw ie u tra ty  identyczności z t r a 
dycją, ale nie grom i się zbyt ostro. N iektórzy jednak, 
naw et starzy  teologowie, patrzą na te zjaw iska i po
szczególne ak ty  ja k  na działanie prorockie, przynagla
jące Kościoły do dalszej drogi ku zjednoczeniu. Prof. 
Thils, w ieloletni działacz ekum eniczny, zapytany w cza
sie sem inarium  o to, co m yśli o akcji młodych w Liege, 
odpowiedział ciekawym  niedopowiedzeniem: „Podział 
Kościołów nie je s t rzeczą norm alną, wobec czego nic 
z tego, co się dzieje w ekum enizmie, nie może być też 
norm alne”. Odpowiedź ta, dana po dyskusji, w której 
ktoś zarzucał młodzieży niesubordynację wobec w łas
nych biskupów, w ydaje się dość typowa dla postaw  te 
ologów. Je st to działanie uparte  a ostrożne, dążące w 
k ierunku zjednoczenia, dogadania się, znalezienia 
wspólnych formuł. Przy czym chodzi równocześnie o to, 
by spraw ę zjednoczenia posunąć ja k  najdalej i o to,

by nie wejść w  konflik t z w łasnym  Kościołem. S tąd 
równoczesna „praca razem ” — w ym iana myśli i a r ty 
kułów, czerpanie w zajem ne z dorobku naukowego i ró 
wnoczesna ostrożność sform ułowań.
Najm ocniejszym  cem entem  jednoczącym chrześcijan 
różnych Kościołów w ydaje się spraw a sprawiedliwości 
w  świecie. Chrześcijanie w szystkich w yznań zaczyna
ją  zdawać sobie sprawę, że potrzebują pokuty, bo to 
chrześcijanie w łaśnie stworzyli bogaty św iat wyzysku 
i nadkonsum pcji i oni też muszą tę sytuację zmienić, 
naprawić. Wobec tej wspólnej winy, naw et bezsporna 
i rów nie w spólna w ina podziałów blednie. Początkiem  
naw rócenia jest zobaczenie siebie jako winnego. Chrze
ścijanie, którzy zaczynają siebie widzieć jako w innych 
krzyw dy społecznej i niesprawiedliwości w świecie, ła 
two łączą się w w ysiłku napraw ian ia zła. Nie przypad
kiem  więc grupy walczące o sprawiedliwość najszyb
ciej też dochodzą do takiego poczucia jedności w iary, 
iż mogą uczciwie razem  celebrować Eucharystię — Ucz
tę Pańską.

Słyszy się czasem w yrażane obawy, by ów niecierpli
wy ruch jedności nie przekreślił w ielkich w artości t r a 
dycji poszczególnych Kościołów. Oczywista, że to może 
grozić. Ale grozić będzie dokładnie w takim  stopniu, 
w jak im  tradycje te będą służyły podziałowi, a nie 
dopełnianiu się w jedności. Młodzi nie przy jm ują do 
wiadomości podziału — i dla jedności gotowi są od
rzucić tradycje. Te same jednak  tradycje, przekazane 
im jako pogłębienie i w yrazy w iary, wzbogacające i po
zytywne, a nie będące głównie negacją zdania innych 
ludzi, mogą być przyjęte z wdzięcznością i pełnym  ser
cem.

Tak się rzecz w ydaje przedstaw iać w Belgii i we F ra n 
cji. A u nas? Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyczną 
większość katolików, to nie możemy się pochwalić ja 
kąś świadomością jedności chrześcijan. Może częścio
wo w ynika to ze szczupłości liczebnej Kościołów nie- 
rzym skokatolickich. Szary katolik  częściej spotyka się 
ze św iadkam i Jehowy, irytującym i go naiw ną propa
gandą, niż z członkami starych Kościołów Reform acji 
lub z praw osławnym i. W postaw ach starego pokolenia 
można odkryć jakieś pomieszanie starych tradycji pol
skiej to lerancji i nico nowszych — nietolerancji. Ale je 
śli weźmiemy pod uw agę naszą młodzież studencką, to 
w ydaje mi się, że zaczyna w niej kiełkować, podobnie 
jak  na Zachodzie, poczucie jedności. W yraża się ono w 
tym, że ludzie ci wolą mienić się chrześcijanam i niż k a 
tolikam i — i to naw et wówczas, jeśli nie m ają bezpo
średniej styczności z członkami innych Kościołów. 
W ydaje mi się, że ta  zm iana świadomości, dziejąca się 
oddolnie i to w łaśnie w śród młodych, określa przysz
łość naszej nadchodzącej jedności i jest ziemskim, h i
storycznym  znakiem  nadziei, w yrażającym  jakoś n a 
dzieję teologiczną, opartą na Duchu Świętym  — Duchu 
Chrystusa, posłanym  przez Ojca w nasze serca — ku 
jedności w iary.
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KS. BOGDAN TRANDA

Żywy organizm

Od dawna nie widzieliśmy się z Władkiem. Na
gle odwiedził nas. Przyszedł przedstawić swoją 
wybrankę i zaprosić na ślub. Oboje są katolika
mi, więc problemu ze ślubem kościelnym nie 
ma, odbyli przepisowy kurs dla narzeczonych, 
wyznaczony termin uroczystości już się zbliża.
Poznali się przed dwoma miesiącami i bardzo 
przypadli sobie do serca. Robią wrażenie wzru
szonych i zakochanych. Mimo to skrzywiłem się 
w środku. Po co ten pośpiech? Nie, musu nie ma.
Potem był ślub. Wielu gości, rodzina, przyjacie
le. Młodzi bardzo ładnie wyglądają, powoli po
suwają się ku ołtarzowi, gdzie już czeka na nich 
ksiądz. Rozlegają się słowa Ewangelii: „Przystą
pili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na 
próbę i zadali Mu pytanie: czy wolno rozwieść 
się z żoną swoją z jakiegokolwiek powodu? On 
odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od 
początku stworzył ich jako mężyczyznę i kobie
tę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę 
i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym 
ciałem...” (Mat. 19:3-5). Nie bardzo szczęśliwy 
tekst na taką okazję. W pierwszych słowach de
dykowanych młodym w dniu ich święta Koś
ciół częstuje ich myślą o... rozwodzie.
No, i właśnie. Po dwóch miesiącach już się mówi 
o rozwodzie. Dlaczego? Czy coś się stało? Oka
zało się, że on nie taki, że ona nie taka. Ona 
myślała, że... on myślał, że... I z tego „myślenia” 
nie tylko kolosalna, ale nawet maleńka przysz
łość nie wyszła.
Właściwie wszystko jest jasne, wszystko od po
czątku było do przewidzenia. Jakże można po 
dwu miesiącach znajomości podejmować decyz
ję o dosłownie życiowym znaczeniu? Miłość od 
pierwszego wejrzenia? Czy coś takiego się zda
rza? Niewykluczone. A jak długo trzeba się 
znać, poznawać, zanim się podejmie odpowie
dzialną decyzję? Pół roku, rok, trzy, pięć lat? 
Pewne jest, że nie wolno decydować „na łapu 
capu”. Poza tym problem nie leży w czasie trwa
nia znajomości. Można się znać bardzo długo i 
też nic z tego nie będzie. Może być „wielka mi
łość”, po której już wkrótce zostaną same strzę
py. Problem polega na tym KTO z KIM. Czy 
sam jesteś Człowiekiem i czy trafiłeś na Czło
wieka.
Mieszkać razem, sprowadzić na świat potom
stwo, nie skończyć na rozwodzie, to w końcu nie 
taka wielka sztuka, skoro znakomita większość 
ludzi to potrafi. Przecież do sądu trafia zaledwie 
pewien odsetek nieudanych małżeństw, a opinia 
twierdzi, że nieudanych jest o wiele więcej niż 
rozwiązanych, podobno nawet więcej niż uda
nych. Kto to sprawdzi? A nam chyba nie zależy

na tym, żeby heroicznie wytrwać w „jarzmie”, 
czy w „kajdanach” — jeśli kto woli — tylko na 
stworzeniu domu, który będzie naszą twierdzą, 
w myśl angielskiego przysłowia: my home is my 
castle.
Głównym, choć nie jedynym, problemem do roz
strzygnięcia w czasie znajomości i narzeczeń- 
stwa będzie poznanie, czy spotkaliśmy Człowie
ka, to znaczy kogoś, kto nie kręci się wokół wła
snych spraw jak pies za swoim ogonem, kto po
trafi być bezinteresowny, kto potrafi zrezygno
wać, wyrzec się przyjemności ze względu na wy
ższy cel, ze względu na inną osobę, kto nie od
mienia przez wszystkie przypadki zaimka oso
bowego „ja”, kto nie wstydzi się powiedzieć „nie 
mam pieniędzy”, kto mówi z szacunkiem o mat
ce i ojcu, kto...
Jeżeli spotka się dwoje egoistów i każde będzie 
szukało swego, to z góry wiadomo, że wkrótce 
zaczną się odpychać. Gdyby zaś przypadkiem 
cudownie do siebie pasowali, jakowe dwie po
łówki pomarańczy ze wschodniego przysłowia, 
to będzie im prawdopodobnie ze sobą bardzo do
brze, choć innym, nawet ich dzieciom, nie tak 
dobrze, a może całkiem źle.
Stale powtarzającym się motywem spraw roz
wodowych jest „niezgodność charakterów”. A 
jakie mają być, pytam się. Zgodne? Hm. Słyszy 
się: przeciwieństwa bardzo pięknie się uzupeł
niają. Słyszy się: on ma tak zgodny charakter, 
że wytrzymać z nim nie można. Zostawmy jed
nak na boku zasłyszane opinie i przyznajmy, że 
tym, co wnosimy do małżeństwa, jest właśnie 
n i e z g o d n o ś ć  c h a r a k t e r ó w .  Każda ze 
stron inne cechy odziedziczyła po swoich rodzi
cach, w innych wychowała się warunkach, inne 
wyrobiła sobie nawyki, w inny sposób nauczy
ła się myśleć. Te inności można by wymieniać 
bez końca. W rezultacie spotykają się dwa ele
menty kanciaste i zupełnie do siebie nie dopaso
wane, które mają stworzyć jedną całość. Zada
nie ponad siły? Niekoniecznie.
Z pomocą przychodzi uczucie. Nie na darmo mó
wi się, że miłość jest ślepa. Działa jak narkotyk, 
znieczula, ubarwia, wszystkie kanty zaokrągla, 
buduje tęczowe wizje. Jeśli uczuciu nie towa
rzyszą inne, trwalsze wartości, przebudzenie by
wa nader przykre i wszystkie kanty zaczynają 
doskwierać tym boleśniej; argument o „niezgod
ności charakterów” mamy już gotowy. A może 
być całkiem inaczej, gdy z a n i m  przyjdzie u- 
czucie, wyrobimy sobie takie dyspozycje i pos
tawy duchowe, dzięki którym nie staniemy bez
bronni w chwili zanikania uczucia. (Nie zżymaj
my się. Taka już jest natura uczuć, że nie trwa
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ją w jednakowym natężeniu.) Uzbrojeni w ucz
ciwość, otwartość, gotowość dawania raczej niż 
brania, wyrozumiałość, zaufanie, wytrwałość, 
wierność i nie na ostatnim miejscu poczucie od
powiedzialności, potrafimy pod „narkozą” uczu
cia dokonać takich operacji, że przebudzimy się 
innymi ludźmi, a właściwie już jednym człowie
kiem czy też jednym ciałem. Przychodzą nowe 
uczucia, spokojniejsze, głębsze, trwalsze, dojrze
wa prawdziwa miłość, która zaiste nigdy nie u- 
staje.
Jest rzeczą prawdopodobną, że niekiedy spoty
kają się dwie istoty dla siebie „przeznaczone”, 
jak dwie połówki pomarańczy, albo dwa skom
plikowane elementy z mnóstwem „wyrębów, 
wycięć, zaczepów, zatrzasków”, które „muszą 
znaleźć w tej drugiej części odpowiednie uchwy
ty, bolce, zaczepy” *). Myślę, że w znakomitej 
większości przypadków jest akurat odwrotnie, 
połówki do siebie nie pasują, zaczepy i zatrzas
ki nie chcą zaskoczyć, spotykają się elementy 
kanciaste, charaktery niezgodne. Ale są to istoty 
żywe. Żywe nie tylko fizycznie, również ducho
wo. Dlatego, że są żywe i pod warunkiem, że są 
żywe duchowo, mają szansę dopasować się, do
rosnąć do siebie, przekształcić się w jedno.
Niestety — a może na szczęście — sytuacje ide
alne, jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadko. Zaw
sze gdzieś pozostaje coś, co uwiera. A to on jest 
bałaganiarz i nigdy po sobie nie sprząta, a to 
ona ciągle się odzywa w nieodpowiednim mo
mencie, jego pasjonują transmisje sportowe, ona 
ich nie znosi...
Przede wszystkim jednak łącząca ich więź, jak 
żywy organizm, rozwija się, podlega napięciom, 
wahaniom, przeżywa uniesienia i depresje, re
aguje na wpływy zewnętrzne, wystawiana jest 
na próby i pokusy. Oboje, mimo wszystko, po
zostają autonomicznymi jednostkami, często 
pracują w różnych środowiskach i każde podle
ga odmiennym bodźcom, nie zawsze korzystnym 
i umacniającym ich związek. Wreszcie przycho
dzi kryzys. Ilu wtedy opuszcza ręce — no tak, 
to już koniec naszej miłości. Nie zdają sobie 
sprawy, że kryzys wcale nie musi oznaczać ka
tastrofy; wręcz przeciwnie, oznacza nową szan
sę. Nie ma w małżeństwie — czyli w życiu — 
sytuacji skończonych. Ciągle coś się zmienia, je
dne okoliczności zanikają, pojawiają się inne, 
bez przerwy trzeba coś rozwiązywać. Nie, nic 
automatycznie nie zapada, ani nie zrasta się na 
wieki wieków. Trwa nieustanne, błogosławione 
i twórcze napięcie.
Nie żyjemy w próżni. Bez przerwy działają na 
nas różne bodźce, negatywne i pozytywne. Na 
przykład religia. Czy zawsze wpływa pozytyw
nie? My, ewangelicy, żyjąc w mniejszości i roz
proszeniu, mamy w tych sprawach dość przy

*) Por. ks. Mieczysław M aliński: „Połówki pom arań
czy”, Tygodnik Powszechny 1974, n r  9, s. 5

kre doświadczenia. Nierzadko zdarzają się zwią
zki mieszane wyznaniowo, w rezultacie czego 
występują negatywne bodźce i naciski, nawet 
gwałt-zadawany sumieniu. Działa Kościół, który 
swymi przepisami prawnymi już w samym za
wiązku jedności małżeńskiej zadaje jej ciężki 
cios, podkopując nawet dobrze zapowiadający 
się związek.

Działa rodzina, wywierając nacisk na stronę od
mienną wyznaniowo, zwłaszcza ewangelicką. Ile 
trzeba samozaparcia, niepotrzebnych starć, aby 
uratować prawo do miłości. Czy zawsze kończy 
się dobrze? Jak często kończy się zobojętnieniem, 
które wydaje się jedynym ratunkiem przed 
odejściem. A przecież nie musi tak być. Znamy 
przypadki, kiedy odmienność wyznania prowa
dzi do pogłębienia wiary, a konfrontacja różnic 
do jedności w wierze, mimo innego wyznania!

On katolik, ona ewangeliczka, oboje zaangażo
wani w swej wierze. Dyskutują, nie ukrywają 
różnic w poglądach i tradycji,- dochodzą do sta
nu, kiedy mogą się już razem modlić. Postana
wiają razem chodzić do kościoła. W jedną nie
dzielę na katolicką mszę, w drugą — na ewange
lickie nabożeństwo, albo też według innego, uz
godnionego schematu. Powoli dojrzewa w nich 
trudna decyzja — razem przystąpić do Stołu 
Pańskiego. Tymczasem sztywne przepisy, z ca
łą surowością i oziębłością prawa, mówią: nie, 
nie wolno! Jak to, dlaczego nie wolno? Przecież 
o małżeństwie chrześcijanie, niezależnie od wyz
nania, uczą, że mąż i żona to „jedno ciało”. Naj
bliższe sobie osoby, przeżywające pełnię jedności 
w wielu dziedzinach wspólnego życia, doświad
czające tego, czym jest jedność scementowana 
miłością, rozbijają się o twardy mur zakazu. 
Wolno im mieć wspólny dom, wspólne dzieci, 
wspólne interesy, wspólne zainteresowania, 
wspólne radości i smutki, cierpienia i wzloty 
szczęścia, wspólnie się modlić, czytać Pismo świę
te, a nie wolno stanąć przy wspólnym Stole? Czy 
tak wygląda wierność Ewangelii? Pozostają 
dwie drogi do wyboru: albo trwać w boles
nym rozdarciu, albo w imię miłości złamać prze
pisy, a na arbitra wezwać własne sumienie za
miast kodeksu prawa kanonicznego. Są tacy, 
których stać na tę drugą decyzję. Małżeństwo 
jest żywym organizmem, zasadnicze rzeczy nie 
zachodzą w nim automatycznie. Jego jedność 
rozwija się stopniowo dzięki nieustannemu tru
dowi, miłość dojrzewa wśród przeciwności. Nie 
ma recepty na szczęście. Sprawa zasadnicza: czy 
ty jesteś Człowiekiem i czy ona jest Człowie
kiem. Musicie to stwierdzić z a n i m  postano
wicie się związać.
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KS. JERZY STAHL

Krzysztof  Trecy
Jedną z najw ybitniejszych postaci 
Reform acji polskiej jest Krzysztof 
Trecy (Tretko, Tretius). W dziejach 
u trw alan ia się Kościoła reform ow a
nego w  Polsce odegrał on w ybitną 
teologiczną i polityczną rolę, zwłasz
cza jako współtw órca Konfesji i Ugo
dy Sandom ierskiej z 1570 r. Być mo
że to, że idee tej ostatniej bardzo szyb
ko zostały zaprzepaszczone, spowo
dowało, iż zapomniano i o Trecym.

0  pierwszych latach życia Krzyszto
fa Trecego wiem y niewiele. Urodzo
ny około 1530 r. w Myślenicach, n a j
prawdopodobniej w podupadłej
1 zmieszczaniałej rodzinie szlachec
kiej, la ta  dziecięce spędził w rodzin
nym  mieście, skąd wojewoda Jarosz 
Łaski zabiera go do swych posiad
łości na Spiszu i oddaje do szkoły 
w Kieżm arku. W 1547 r. Trecy za
pisuje się na U niw ersytet Jagielloń
ski. Nie wiemy jednak, jak  długo 
te studia trw ały. Później przebywa 
kilka la t w charakterze nauczycie
la w Siedmiogrodzie, na dworze 
księcia Jan a  Zapolyi, a następnie 
u starosty  w ieluńskiego Koniecpol
skiego. Na początku roku 1556 roz
poczyna ze swym młodym wycho
w ankiem  i przyjacielem , S tan isła
wem  Koniecpolskim, studia na un i
w ersytecie w ittenberskim . Tam  też 
poznaje M elanchtona i innych n ie
mieckich działaczy reform acyjnych, 
a także styka się z Janem  Łaskim, 
w racającym  po w ielu latach do Pol
ski. Kolejnym i etapam i studiów  T re
cego są: S trasburg  (gdzie uczy się 
u znanego pedagoga Sturm a), Bazy- 
lea i Zurych, skąd w raca do k ra ju  
w 1559 r. i rozpoczyna pracę dusz
pasterską.

Wyznaczony przez synod w Książu 
(wrzesień 1560r.) na rek tora przysz
łej szkoły, k tó ra m iała wychowywać 
teologów reform owanych, opuśzcza 
k raj po rocznym zaledwie pobycie, 
by pogłębić studia teologiczne. 
W Szw ajcarii styka się z Bullinge- 
rem, K alw inem  i Bezą, tu  też stud iu
je ich dzieła. Od tego czasu łączą 
go z Bullingerem  serdeczne stosun
ki, stanie się on pow iernikiem  T re
cego we w szystkich radościach 
i troskach późniejszej pracy. Jego 
też w ielokrotnie nazwie swym ojcem 
duchowym. Oprócz Szw ajcarii Trecy 
odwiedza Włochy, F rancję, Bel

gię i Anglię. W raz z Teodorem 
Bezą uczestniczy w słynnej dyspu
cie katolików  i hugenotów  w Poissy 
pod Paryżem  (1561).

W listopadzie 1563 r. Krzysztof 
Trecy w raca do K rakow a — w sam  
w ir w alk  ideologicznych z an ty try - 
nitaryzm em , toczących się w łonie 
młodego Kościoła reform owanego. 
T utaj, realizując powierzone sobie 
zadanie, zakłada gim nazjum  dla 
zborów m ałopolskich (1564). W praw 
dzie na teren ie Małopolski, w P iń 
czowie, działa na wysokim  poziomie 
gim nazjum , ale w tym  czasie prze
w ażają w  nim  w pływ y ariańskie. 
Szkoła krakow ska szybko rozw ija 
się i ściąga „kw iat polskiej młodzie
ży” — ja k  chw ali się w  liście do 
B ullingera Trecy — skupia studen
tów  z innych dzielnic Polski, a" ta k 
że z Węgier. Trecy, w myśl zasad 
swego ulubionego nauczyciela sz tra
sburskiego — Sturm a, prowadzi 
w raz z czterem a w spółpracownikam i 
naukę ^  dwóch k ierunkach: hum a
nistycznym  i teologicznym, aby — 
jak  donosi Bullingerow i — „młodzi 
mogli tu  nabyć ogłady literackiej, 
rzetelnych obyczajów i prawdziwej 
chrześcijańskiej dok tryny”. Sam 
Trecy w ykłada w szkole teologię 
ew angelicką i łacinę. Placów ka ta, 
stojąca na wysokim  poziomie, przy
czynia się do wzm ocnienia Kościo
ła reform owanego w  Małopolsce. 
Rektor, w ykorzystując swe kontak
ty, w ysyła w ychow anków  na dal
sze studia do S trasburga i Zurychu 
(właśnie Zurych odegrał rolę w w y
kształceniu duchow ieństw a reform o
wanego w  Polsce).

Praw dopodobnie w tym  sam ym  ro
ku (1564) Krzysztof Trecy poślubia 
A nnę Haubiczównę. Zapew ne szko
ła i dochody z niej płynące, a także 
w iano wniesione przez małżonkę, 
pozw alają rektorow i utrzym ać liczną 
rodzinę (5 córek i 2 synów). 
Działalność Trecego w tym  czasie 
m a charak te r w ielostronny. Oprócz 
pracy pedagogicznej absorbują go 
spraw y kościelne i polityczne. Wi
dzimy go na zjazdach, synodach, se j
mach, gdzie uczestniczy w dyspu
tach teologicznych jako rzecznik 
ostrych akcji przeciw  an ty try n ita 
rzom. Nazwisko Trecego przew ija 
się w ielokrotnie w  ak tach synodów 
z la t sześćdziesiątych.

Przyjęcie przez synod w Książu 
(wrzesień 1566 r.) II Konfesji H el- 
weckiej powoduje konieczność jesz
cze ściślejszego kon tak tu  z teolo
gam i szwajcarskim i. W zw iązku zaś 
z nasilaniem  się tendencji pojednaw 
czych i unionistycznych w obozie 
protestanckim , zachodzi potrzeba za
sięgnięcia opinii i rady  w tej spraw ie. 
Nic też dziwnego, że w łaśnie Trecy, 
u trzym ujący stałą korespondencję 
ze Szwajcaram i, zwłaszcza z B ullin
gerem, który żywo interesow ał się 
ewangelicyzmem w Polsce, udaje się 
do Zurychu i Bazylei (1567), skąd 
w raca z listam i polecającym i do 
przywódców w  Polsce.

I znów ofiarna praca pedagogiczna 
i kościelna. Z polecenia wojewody 
krakowskiego, S tanisław a Myszkow
skiego, przebywa na dworze królew 
skim, uczestniczy w sejm ach. Nie 
zapom ina wszakże o swym m acie
rzystym  zborze krakow skim , uzysku
jąc dlań szereg przyw ilejów  kró lew 
skich (przywilej na założenie cm en
tarza — 1569, na budowę kościo
ła — 1572). Z nieznaną nam  m isją 
polityczną udaje się do P ala tynatu , 
później zaś na Węgry.

W naw ale pracy i w yjazdów ten 
„polski wół roboczy”, jak  go żarto 
bliwie określa serdeczny przyjaciel 
Ja n  Łasicki, niew iele czasu może 
poświęcić działalności literackiej, do 
której przecież rozległe przygotow a
nie posiada. Tłumaczy dzieło B ullin 
gera „K om pendium  religii chrześci
jańsk ie j” (1565), pomaga w w ydaw a
niu  dzieł swych współwyznawców, 
opatru je je  w łasnym i przedm owam i 
i kom entarzam i. W ydaje też, po ła 
cinie, prace wspom nianego już p e
dagoga sztrasbuskiego S turm a. Je d 
nak  najw ażniejszym  jego dziełem 
jest tłum aczenie i opracowanie II 
K onfesji Helweckiej Bullingera, k tó 
rej w ersja, znana pod nazwą K onfe
sji Sandom ierskiej (1570), nosi w y
raźne piętno redaktora (por. artyku ł 
o K onfesji w 4. num erze „Jedno- 
ty ”). Na synodzie generalnym  trzech 
w yznań protestanckich w Sandom ie
rzu (9-14 kw ietnia 1570 r.) — obok 
Glicznera i Turnowskiego — K rzy
sztof Trecy odgrywa najw yb itn ie j
szą rolę spośród duchownych. Jest 
też jednym  z współtwórców tekstu  
słynnej Ugody Sandom ierskiej.

Kolejne la ta  w życiu Trecego znów 
w ypełniają liczne w yjazdy za granicę 
w m isjach kościelnych i politycz
nych. U Bezy szuka poparcia dla 
M ałopolan — przeciwników H enry
ka Walezego, ubiegającego się o tron
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polski (1572). Praw dopodobnie jest 
on in icjatorem  akcji potępiających 
W alezjusza jako ty rana  i prześla
dowcę Chrystusa. W czasie bez
królewia, po ucieczce króla H enryka 
do Francji, Trecy udaje się z m isją 
polityczną do H eidelbergu, by tam  
szukać kandydata na tron  polski. Po 
obiorze S tefana Batorego (1576), je 
m u zostaje powierzona m isja zjed
nania książąt niem ieckich dla 
nowo obranego króla Polski. K ilka
kro tn ie wyjeżdża do Niemiec 
i Szw ajcarii, uczestniczy w licznych 
zjazdach i spotkaniach teologicz
nych, propagując idee Ugody Sando
m ierskiej, rzucając myśl zwołania 
międzynarodowego synodu wszy
stkich ewangelików. U teologów 
szw ajcarskich szuka poparcia i 
w skazów ek dla dalszej pracy 
kościelnej w Polsce. Zadziwiać nas 
może ta  energia i rzutkość Trece- 
go, ta  liczba dalekich wojaży, zw ła
szcza w czasie, gdy zdanym  się było 
jedynie na konie. Nic też dziwnego, 
że B ruckner nazyw a go „komiwo
jażerem  kalw inizm u polskiego”.

Działalność Krzysztofa Trecego 
w Polsce przyczynia się do konsoli
dacji małopolskiego Kościoła re fo r
mowanego. Na synodach Trecy jest 
rzecznikiem  w spółdziałania p ro te
stantów , zwłaszcza w obliczu nasi
lającej się kontrreform acji. Ze wszy
stkich znanych działaczy kościel
nych chyba on jeden m iałby praw o 
pretendow ać do m iana przywódcy 
reform owanych w Małopolsce. P ro 
wadzona przez niego szkoła k rakow 
ska stała się ostoją zagrożonego 
przez kontrreform ację Kościoła. Roz
liczne zajęcia i w yjazdy spowodo
w ały jednak, że od 1572 r. faktycz
nie szkołą k ieruje Ja n  Thenaudus, 
Francuz, doświadczony pedagog 
i w spółpracownik Trecego.

W 1580 r., w dowód uznania za dzia
łalność, Krzysztof Trecy otrzym uje 
z rąk  królew skich godność szlachec
ką i stanowisko sekretarza królew 
skiego. O statnie la ta  życia — a w ie
my o nich niewiele — w ypełnia p ra 
ca w gim nazjum  i zborze krakow 
skim, w alka (także sejmowa) z roz

w ija jącą się nietolerancją, kłopoty 
m ajątkow e i rodzinne. Trecy jest 
w łaścicielem  kam ienicy w K rakow ie 
i w ioski Pękowice pod K rakow em  
(od 1578), k tóra przysparza m u w ie
lu  trosk  finansowych w skutek za
targów  z sąsiadami. Oprócz w ła
snych dzieci opiekuje się m ałoletn i
m i współwyznawcami, dziećmi przy
jaciół, k tóre przygarnia pod swój 
dach. W ostatnich la tach  jego ży
cia i one są źródłem  w ielu zm ar
twień.

Krzysztof Trecy — jeden z najw y
bitniejszych przywódców p ro testan 
tyzm u polskiego doby Reform acji, 
teolog, pedagog i polityk, zm arł 20 
lutego 1591 roku w  Krakowie. Jesz
cze na łożu śmierci, w  ostatnim  dniu 
życia, dał w  testam encie, którego już 
nie m iał siły podpisać, w yraz swej 
gorącej w iary i „kalw ińskiej” żarli
wości.

«

O B I B L I I

Księga Pow tórzonego P r awa
(Odcinek 7)

Ostatnia księga Pięcioksięgu 
wygląda zupełnie inaczej niż 
cztery pierwsze, chociaż wyraź
nie się z nimi wiąże i powtarza 
fragmenty, które już w tamtych 
spotkaliśmy.
Nazwę tej księgi wyjaśnia frag
ment rozdziału 17, wiersz 18, 
gdzie mówi się o odpisie prawa 
przeznaczonym dla króla Izrae
la; nazwa Deuteronomium ozna
cza więc „drugie prawo”, „po
wtórzone prawo”. W chronolo
gii Pięcioksięgu przyjmuje się, 
że Deuteronomium powstało 
pod koniec czterdziestoletniego 
pobytu na pustyni, przed podbo
jem Kanaanu (por. 1:3-5); księ
ga kończy się opowiadaniem o 
śmierci Mojżesza i trzydziesto
dniową żałobą ludu, który od tej 
chwili będzie podlegał Jozuemu 
(34:8-9).

T R E S C

Główna część księgi (r. 12-26) 
zawiera kodeks prawny, nazwa
ny kodeksem deuteronomicz- 
nym. Podobnie jak inne kodek
sy Pięcioksięgu (kodeks przy
mierza — Ex. 20—23, kodeks 
świętości w Leviticus), odnosi 
się on do wszystkich dziedzin 
życia. Znajdujemy w nim prawa 
religijne, moralne, cywilne i 
społeczne. Prawa religijne (r.12- 
-16) kładą nacisk przede wszys
tkim na to, że naród izraelski 
ma mieć tylko jedną świątynię 
i na niebezpieczeństwo bałwo
chwalstwa w zetknięciu się z 
Kananejeżykami. Prawa cywil
ne podają przepisy odnoszące 
się do przywódców ludu (r.16 
—18): sędziów, królów, kapła
nów i proroków. Prawa moral

ne i społeczne dotyczą wielu 
problemów, jak wojna, zabójs
two, małżeństwo, rozwód, nie
wolnictwo itd.
Wiele tych praw zostało już za
mieszczonych w Exodus lub Le
viticus, a szczegółowe badanie 
różnych kodeksów pozwala 
wnosić, że pochodzą one — w 
redakcji pisanej — z różnych 
okresów, nawet jeżeli tradycją 
ustną sięgają epok o wiele daw
niejszych. Przez porównanie do
chodzimy do wniosku, że kodeks 
przymierza (Ex.20-23) ma pos
tać krótszą i dawniejszą; nastę
pnym z kolei jest kodeks deute- 
ronomiczny, o wiele bardziej ro
zwinięty, i — wreszcie — naj
młodszy: kodeks kapłański (Le
viticus), świadczący o organiza
cji i prawodawstwie bardzo po
suniętym, z epoki o wiele póź
niejszej.
Otaczające ten kodeks rozdziały 
wstępne i końcowe mają bogatą 
treść i budzą wielkie zaintereso
wanie.
W rozdziałach 1—11 znajduje
my, wydaje się, przynajmniej 
trzy różne wstępy do kodeksu. 
Pierwszy z nich (r.l-4:44), his
toryczny, przypomina najważ
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niejsze wydarzenia z okresu 
marszu przez pustynię. Drugi 
(r.4:45-5:33) ma charakter pra
wny i powtarza główne prawo 
synajskie, Dekalog. Trzeci, wre
szcie, ma charakter parenetycz- 
ny, to znaczy, że zredagowany 
jest w postaci napomnień mora
lnych, praktycznych rad, okreś
lonych wezwań do posłuszeń
stwa wobec Bożego prawa i ape
lu o wybranie drogi błogosła
wieństwa i życia, a nie prze
kleństwa i śmierci (por.r. 11).
Ostatnie rozdziały są bardziej 
zróżnicowane. Zawierają błogo
sławieństwa i przekleństwa 
(r.27-30), ostatnie słowa Mojże
sza, który mianuje Jozuego swo
im następcą (r.31), wygłasza 
hymn na chwałę Boga (r.32) i u- 
dziela błogosławieństwa dwuna
stu plemionom izraelskim (r.33). 
Ostatni, 34 rozdział opisuje 
śmierć Mojżesza na górze, z któ
rej podziwia on kraj, dokąd lud 
ma niedługo wejść.

O K O L I C Z N O Ś C I
H I S T O R Y C Z N E

Większość historyków już od 
dłuższego czasu uważa, że 
Deuteronomium jest właśnie tą 
księgą, którą znaleziono w cza
sie odnawiania świątyni jerozo
limskiej za panowania króla Jo- 
zjasza, w następstwie czego Jo- 
zjasz przeprowadził słynną re
formę religijną w roku 621 
przed Chrystusem, o czym mówi 
II Księga Królewska 22—23 
zwłaszcza 22:8, 23:1-3). To prze
konanie opiera się na uderzają
cym podobieństwie między pra
wem deuteronomicznym (r. 12 
i nast.) a reformą Jozjasza, któ
ra polegała na scentralizowaniu 
kultu w świątyni jerozolimskiej, 
zburzeniu innych świątyń na 
prowincji i oczyszczeniu kultu 
ze wszelkiego bałwochwalstwa. 
Treść tej księgi musiała zostać 
spisana w czasach dawniejszych. 
Prawdopodobnie ukryto ją za 
panowania bałwochwalczych 
królów, Manassesa i Amona, 
którzy jeżeli znali jej treść, to 
zupełnie się z nią nie liczyli. 
Przypomnijmy tutaj, że zreda
gowanie księgi na piśmie nie 
zbiega się z datą jej powstania. 
Prawa deuteronomiczne musia
ły istnieć o wiele dawniej i pra
wdopodobnie sięgają aż epoki 
Mojżesza, od kiedy były zacho
wywane przez całe pokolenia 
jako tradycja ustna.

C H A R A K T E R
K A Z N O D Z I E J S K I

W porównaniu z księgą Leviti- 
cus ukazuje się szczególny cha
rakter Deuteronomium, jako 
księgi o łatwym do rozpoznania 
stylu kaznodziejskim, pisanej w 
gorącym i żywym tonie. Zasad
nicza różnica między tą księgą 
a poprzednimi od razu rzuca się 
w oczy. Podczas gdy w księgach 
Exodus, Leviticus i Numeri pra
wa są przekazywane Mojżeszo
wi jako słowa Boże, to w Deute
ronomium słowa te są wypowia
dane przez Mojżesza do ludu. 
Mojżesz ukazuje się nam więc 
jako postać kaznodziei, proroka, 
który przekazuje ludowi to, co 
otrzymał od Boga. Przemawia 
bardzo mocno, z ogniem, z mi
łością, niekiedy z patosem, przy
pomina przeszłość i napomina 
naród do posłuszeństwa.
Przedmiotem tego kaznodziej
stwa jest miłość Boga do swego 
ludu. Wszystkie dzieła Boże 
dowodzą tej miłości (wybranie, 
przymierze, prawo), a wszystko, 
czego Bóg wymaga, sprowadza 
się do tego, żeby lud Go kochał 
z całego serca i z całej duszy 
swojej (r.6:5, 10:12, 11:1 itd). 
Tak samo każdy powinien ko
chać swego bliźniego — prawa 
cywilne i społeczne noszą na so
bie piętno humanitaryzmu i do
brej woli, są przeniknięte pro
roczym duchem moralności.

W kaznodziejstwie tym nietru
dno dostrzec pewien schemat, 
który można określić przy pomo
cy trzech następujących słów: 
pamiętaj, słuchaj, wybieraj!

P a m i ę t a j !  (4:32-33, 4:9, 8:2, 
9:7 itd.). Przeszłość jest historią, 
którą kieruje Bóg według swego 
planu. Teraz należy z niej wy

ciągać określone wnioski. Do
brodziejstwa Boga i niewierność 
ludu nie mogą zginąć w zapom
nieniu; mają stale przypominać 
o przymierzu, a także zrywaniu 
go przez grzeszny lud.
S ł u c h a j !  (4:1, 5:1, 6:4, 9:1 
itd.). Chwila obecna jest czasem 
posłuszeństwa prawu Bożemu. 
Przestrzeganie prawa należy do 
podstawowych obowiązków lu
du, a prawo to podkreśla przede 
wszystkim, że nie ma żadnego 
kompromisu między Bogiem a 
bóstwami, między prawdziwym 
kultem a bałwochwalstwem.
W y b i e r a j !  (11:26, 30:15-20 
itd.). Lud stoi na rozdrożu i je
go przyszłość zależy od wyboru. 
Bóg nie zadaje gwałtu, tylko 
wzywa do dokonania wyboru 
między życiem a śmiercią, do
brem a złem, błogosławieństwem 
a przekleństwem. Namiętnie na
pomina, aby wybrać życie.
W tym prostym kaznodziejstwie 
wyraźnie ukazuje się szereg 
punktów widzenia, z których je
den, najbardziej chyba typowy, 
można nazwać pedagogiką deu- 
teronomiczną. Posłuszeństwo 
prowadzi do szczęścia, błogosła
wieństwa i życia.
Nieposłuszeństwo zaś prowadzi 
do nieszczęścia, kary i śmierci. 
Przejawia się w tym doktryna 
odpłaty niejako automatycznej, 
co w rzeczywistości nie przed
stawia się tak prosto ani w życiu 
ludu, ani jednostki. Tym nie
mniej kryje się w niej wielka 
prawda, o której lepiej nie zapo
minać, nawet jeśli — jak powie 
apostoł Paweł — nie jesteśmy 
już pod prawem, tylko pod łas
ką.

F rank  M i c h a e l i :  „39 livrerj en un 
seul”.

Tłum. B.Tr.

UWAGA!

Wkrótce ukaże się w druku książka Denise Hourticą - „Materiały 
pomocnicze dla nauczycieli Szkół Niedzielnych”, przetłumaczona, 
opracowana i dostosowana do warunków polskich przez Wandę 
Trandową. Książka zawiera programy lekcji biblijnych i uwagi po
żyteczne tak dla nauczycieli, jak i rodziców.

W przyszłym numerze zamieścimy krótkie omówienie i przykła
dową lekcję.
Zamówienia przyjmuje administracja „Jednoty”.
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Ten Człowiek z kart Ewangelii

Szukamy Boga na świecie i odnajdujemy Go 
ludziach i przyrodzie — Jego dziełach. Przema
wia do nas z Pisma świętego i zmusza do bez
ustannego wertowania tej jedynej na świecie 
Księgi, która w kolejnych etapach naszego ży
cia wzywa nas w coraz to inny sposób. Nie po
trafimy przejść obok niej obojętnie. Musiał to 
odczuwać także i Renan, który z takim zachwy
tem pisze o Jezusie, odmawiając Mu zresztą bo- 
skości, jak pisze się jedynie o Bogu. Stąd też 
mówi się o nim, iż ,,zaprzeczając potwierdzał” 
(boskość Chrystusa).

W ankiecie „Tygodnika Powszechnego” pt. 
„Kim jest dla mnie Jezus Chrystus” pisze stu
dent (1.22): „Ale było coś, co mi towarzyszyło 
przez cały ten okres. Było coś, do czego usta
wicznie myśl moja się uciekała. Ten Człowiek 
z kart Ewangelii. Nie istniał dla mnie Bóg, ale 
nie mogłem wymazać z pamięci tej postaci”.

Prawda psychologiczna może smutna, ale bar
dzo prawdziwa — a mianowicie ta, że z trzech 
osób Trójcy Świętej większości ludziom najbliż
szy jest Chrystus. Nasz Brat.

Poszukujem y więc bezustannie Boga i w tych 
poszukiwaniach może się zdarzyć, iż sama lek
tura Biblii jakoś nie wystarcza człowiekowi. 
Jest naszym normalnym ludzkim pragnieniem, 
potrzebującym konkretów, że chcielibyśmy się 
dowiedzieć czegoś więcej o Chrystusie, jakoś Go 
sobie „urealnić”, sprowadzić z nieba na ziemię. 
Zastanawiamy się, jak mógł On wyglądać wtedy, 
kiedy zamieszkiwał, podobne do naszego, swoje 
ludzkie ciało, pragniemy wyobrazić sobie ów
czesną Palestynę, ludzi, ich obyczaje — cały ten 
„koloryt lokalny”, tak nam drogi właśnie ze 

'Względu ma osobę Jezusa i Jego bliskich. Wszak
że najpiękniejsze pomniki sztuki wszystkich 
czasów — dzieła architektury, poezja i muzyka 
— wyrosły na gruncie tęsknot religijnych.

O tyle będziemy szczęśliwsi tu, na ziemi, a po
tem w niebie, o ile potrafimy realizować jak 
najbliższy i jak najserdeczniejszy kontakt z Bo- 
giem-Człowiekiem. Kiedyś, za radą ks. sup. Ka
zimierza Ostachiewicza, przeczytałam książkę 
Freddy Diirrlemana Initiation protestante. Wy
pisałam sobie z niej m.in. taki urywek:,,... chrze
ścijaństwo to Osoba, i to Osoba Chrystusa”. Nie 
było to stwierdzenie dla mnie wówczas zbyt ja
sne, gdyż byłam raczej na etapie różnic doktry
nalnych. Podobną myśl zawarł ks. Mieczysław 
Maliński w książce Aby nie ustać w drodze: 
„Chrześcijaństwo to przyjaźń z Chrystusem”. 
Właśnie o to chodzi, abyśmy potrafili odczuwać

Jego bliskość i obecność w każdym momencie 
zabieganego dnia, w pracy, na przystanku tram
wajowym, na zabawie i w strapieniu.
Do zacieśnienia tego kontaktu i przyjaźni dopo
mogła mi bardzo wydana ostatnio czterotomo
wa biografia Chrystusa, napisana przez Romana 
Brandstaettera — Jezus z Nazarethu *).

Napisanie książki o Chrystusie jest chyba ogro
mnie trudnym i ważkim przedsięwzięciem. Tak 
trudno pisać o Bogu. Wspomina o tym sam au
tor w artykule Jak pisałem »Jezusa z Nazare
thu« („Tygoidnik OPowiSzechny” 1973, nr 51/52): 
„uświadomiłem sobie jedno: że dopóki nie uda 
mi się postaci Chrystusa umiejscowić w ściśle 
określonym czasie, w ściśle określonym miejscu 
i jeżeli tego środowiska, w którym Chrystus 
działał, nie zdołam w pełnym tego słowa zna
czeniu wyeksponować, to plastyczność Jego po
staci niewątpliwie na tym ucierpi”. I dalej: „Ja 
bym w samego Chrystusa wiary, gdyby On nie 
był dla mnie równocześnie Chrystusem histo
rycznym, nigdy nie uwierzył. Dla mnie istnieje 
historyczny Chrystus, postać Boga-Człowieka, 
postać ściśle określona ramami historycznymi 
i dlatego w Niego wierzę”.

Chrystus w dziele Brandstaettera jest niesły
chanie plastyczny i sugestywny. W trakcie czy
tania mamy niekiedy wrażenie, iż sami znajdu
jemy się w Ziemi Świętej, wśród wszystkich 
tych osób i że uczestniczymy w rozgrywających 
się wydarzeniach. Drobiazgowe opisy miast i 
przyrody Palestyny, zwyczaje, sposób mówie
nia i bycia Żydów tych czasów — powodują ja
kieś wyjątkowe zbliżenie i autentyczność.

Trudno jest pisać o Jezusie z Nazarethu, te czte
ry tomy trzeba przeczytać. Lekturę uzupełnia 
słowniczek nazw hebrajskich i aramejskich oraz 
mapy. Podobnie autentyczny i naukowy chara
kter posiada książka Daniela Ropsa Dzieje 
Chrystusa. Ciekawy styl Brandstaettera — cza
sem bardzo długie zdania, czasem znów ogrom
nie lapidarne — zmusza czytelnika do dużego 
skupienia. Scharakteryzowanie Piotra tak krót
kie, a dosadne: „Siedział pogrążony w zadumie, 
zwalisty o szerokich barach. Olbrzym i kamień 
o twarzy dziecka” (t.4, s.112). Tak właśnie wy
obrażam sobie galilejskiego rybaka gwałtowni- 
ka, jednego z tych, którzy „porywają Królestwo 
Niebieskie”.

*) R. B randstae tte r: Jezus z Nazarethu, t. 1-4, W ar
szawa 1967-1973, W ydawnictwo „PAX”.
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Najciekawsze są te miejsca tekstu, kiedy to au
tor niejako przymierza różne słowa, mające naj
lepiej wyrazić jego myśl, zestawia je 
razem, przeciwstawia i porównuje, ażeby wresz
cie z gęstwiny ludzkiego języka wyłuskać to je
dyne w danym kontekście słowo. Opis Przemie
nienia Jezusa (t.3, s.132)) jest przykładem takich 
właśnie przeciwstawnych słów, które najpełniej 
oddają piękno i potęgę tego momentu: „Stali 
więc obok siebie w Chwale trzej Mężowie — Je
zus, Mojżesz i Elijahu, związani wybraństwem 
śmierci nie będącej śmiercią i rozmawiali z so
bą niewysłowidnym wnętrzem słów, głosami 
oczyszczonymi z głosów, samym płonącym rdze
niem mowy, a jej doskonała pełnia układała się 
w wyraźny obraz, tak wyraźny, że apostołowie 
ujrzeli zarysy jakiegoś miasta — było to nie
wątpliwie Święte Miasto — wyłaniające się spo
za łuny milczenia, a ze środka tego miasta po
częły wyrastać olbrzymie ramiona krzyża z 
przybitym do niego Chlebem...”.
Nie ma tu już nic do dodania. Stoimy razem 
z apostołami na szczycie Hermonu, przejęci gro
zą, w oczekiwaniu na spełnienie się czegoś Nie
pojętego.
Chrystusa widzimy nieraz jako groźnego Jah
we, czasem znów jako łagodnego, pełnego miło
ści Baranka. Ma On w książce Brandstaettera 
często postać jahwiczną; szczególnie w momen
cie wyganiania kupców ze świątyni. Jest także 
tak bardzo ludzki, kiedy się modli w Geth Sze- 
manim:

„Jezus przywarł spoconą twarzą do trawy jak 
do matczynego ramienia, kurczowo objął ręka
mi ziemię i zrównał się z ziemią; był niemal 
prochem, gliną zmieszaną z wodą, umęczonym 
biednym człowiekiem, czekającym na zbawienie 
od śmierci. Leżał przytulony do ziemi, nieskoń
czoność wtopiona w skończoność, i pogrążony w 
niej żarliwie i całkowicie, krzyczał z jej głębo
kości do Elohim, a to samo słowo, wychodzące 
z Jego wołających ust, było błaganiem o ratu
nek, a zarazem przypieczętowaniem wyroku” 
(t.4, s.161).

Wiara nasza musi być stale zasilana. Bez nasze
go wysiłku zaczyna obumierać. Czasem będą to 
modlitwy, szukanie ciszy i skupienia, czasem 
znów lektura i rozmowy z ludźmi. Wprawdzie 
w sprawach wiary własne doświadczenie jest 
niezastąpione, lecz doświadczenie innych może 
być bardzo przydatne. Mnie osobiście najwięcej 
w tej dziedzinie dały książki — to dyskretne 
drukowane słowo, podane bez komentarzy i 
przeczytane w samotności. Dzięki żarliwości 
promieniującej z Brandstaetterowskiej mono
grafii Jezusa możemy znów nawiązać ja
kiś nowy, osobisty kontakt z Chrystusem.

Pragnęłabym jeszcze zwrócić uwagę na pogłę
bienie psychologiczne występujących w tej 
książce postaci. Prawie wszystkie, z nielicznymi 
wyjątkami, są raczej postaciami dodatnimi — 
i Juda, i Kajafa, strażnik czystości nauki i mąż 
czujący się odpowiedzialnym za swój lud. W 
tym właśnie tkwi ich tragizm.

Juda z Kerijoth budzi w nas wyraźne współczu
cie. On, człowiek przeznaczony przed wiekami, 
aby przezeń wypełniły się Pisma, poszedł za 
Chrystusem z wielką radością i miłością, gdyż 
wierzył, że oto dane mu jest oglądanie Mesja
sza. Lecz z czasem wiara jego zaczyna słabnąć, 
ponieważ obraz Mesjasza tak bardzo różni się 
od tego, jaki sobie wymarzył (zgodnie zresztą 
z powszechnym mniemaniem współczesnych 
Izraelitów). Tak pisze autor w t.3, na s. 262: 
„Juda objął głowę rękami i cicho zapłakał nad 
swoją smutną dolą, bo coraz bardziej nienawi
dził Człowieka, którego chciał kochać”.
Jan Chrzciciel, nazwany przez autora Nieostrzy- 
żonym, zbliża się radośnie ku swojemu końcowi: 
„Był smutny smutkiem radosnego milczenia i 
wypełnionej pełni swojego posłannictwa, a prze
czuwając bliskość owej granicy, do której nie
uchronnie się zbliżał, coraz bystrzej w swoim 
widzeniu widział siebie idącego ku minionej 
przyszłości. Wreszcie, pomniejszony do rozmia
rów przemijającego cienia, podniósł głowę a na 
jego chudej twarzy, zarośniętej burzą nie strzy
żonych włosów, ukazał się pierwszy w jego ży
ciu — uśmiech” (t.2, s.121).
Wspomniałam już raz, że niełatwo jest pisać o 
dziele Romana Brandstaettera, dlatego też po
daję raczej cytaty tej jedynej w swoim rodzaju 
księgi, poświęconej życiu Chrystusa, ponieważ 
one mówią same za siebie.

Wśród wielu przeciwstawnych słów, używanych 
przez autora, napotykamy dość często pojęcia 
„cienia i światła”. Myślę, że dzięki swej głębo
kiej wymowie (także i jako symboli) oraz wraże
niu, jakie wywołują budząc w naszej wyobraźni 
sugestywne obrazy, stosowanie ich w problema
tyce religijnej jest wyjątkowo potrzebne. Tak 
pisze Brandstaetter o Zwiastowaniu: „Wyszła 
przed dom. Usiadła przy drodze na ziemi, w peł
nym słońcu, na podwiniętych nogach (...). Otwo
rzyła oczy i spostrzegła, że pada na nią cienista 
smuga, chociaż na rozżarzonym niebie nie było 
ani jednego obłoku, gdyż cień był obłokiem, a 
obłok cieniem, a razem byli Szechiną, obecnością 
Jahwe, Jego mieszkaniem i objawieniem, cieni- 
sto-obłocznym Jestem...” (t.l, s.26).

W naszym trudnym, codziennym życiu potrze
bujemy uśmiechu, jakiegoś ciepła, poczucia, że 
Bóg jest blisko i że nas miłuje. W książce, o któ
rej piszę, jest takie jedno zdanie, które nieraz 
sobie powtarzam, ponieważ pomaga mi żyć. Jest 
takie proste i zachwycające właśnie tą prostotą: 
jest w nim mowa o Jezusie, który zmęczony po
stem i kuszeniem, schodzi z góry i spieszy się, 
ażeby zacząć swą trzyletnią działalność: „Szedł 
teraz szybko w dół i radośnie się uśmiechał, i 
tym uśmiechem powitał u podnóża góry obojęt
nie mijających Go przechodniów ” (t.l, s.364).

To przecież wszystko dzieje się i dziś, aktualnie 
teraz i będzie się działo przez całą wieczność. 
Uśmiech Boga, który nam towarzyszy i który 
musimy dostrzec.

Alina Werner
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P O R O Z M A W I A J M Y
Przypom inam y: nasza nowa ru b ry 
ka, k tórą chcemy redagować w spól
nie z Czytelnikam i, poświęcona jest 
k rótk im  pytaniom  i odpowiedziom 
dotyczącym najbardziej życiowych, 
codziennych, a zarazem  najbardziej 
drażliw ych spraw.
P y t a n i e :  Jestem  ew angelikiem , 
m oja żona i troje dzieci są ka to lika
mi. Bardzo się kocham y. Obecnie 
dzieci podrastają i coraz częściej p y 
tają m nie: — Tato, dlaczego nie 
chcesz przystępow ać z nam i do K o
m unii, być napraw dę zaw sze z nami? 
Czy jest coś ta k  istotnie nas różnią
cego, czem u warto by poświęcić jed 
ność naszej rodziny?
O d p o w i e d ź :  Nie można w  takim  
przypadku podać odpowiedzi un iw er
salnej, gdyż sform ułow anie i dobra
nie odpowiednich zdań jest tu  sp ra
w ą pierw szorzędnej wagi i bardzo 
zależy od specyfiki k lim atu  danej ro 
dziny. Sądzimy jednak, że każda od
powiedź m usi zaw ierać w  sobie n a 
stępujące elementy.
Wierzę, że jesteśm y razem  i stano
wim y jedno, gdyż wszyscy praw dzi
wie gorąco w ierzący w  Chrystusa są 
z Nim zjednoczeni w  Jego Kościele, 
stanow ią społeczność Jego uczniów. 
To, że nie możemy razem  przystąpić

do Komunii, że należym y do różnych 
wyznań, je s t skutkiem  ludzkiej sła
bości, k tóra spowodowała ta k  ostry 
podział między w yznawcam i C hrys
tusa. Wiele postępowych społecznoś
ci, k ierujących się silną w iarą, prze
zwyciężyło już w  znacznej m ierze 
skutki podziału, co m.in. w yraża się 
wspólnym przystępow aniem  do Ko
m unii ludzi różnych wyznań. Być 
może i u nas czas tego nie je s t d a
leki. A zostać rzym skim  katolikiem  
byłoby mi bardzo trudno, gdyż 
poznawszy zasady w yznania ew an
gelickiego, którym  ślubow ałem  w ie
rność, wiem, że pozw alają one 
uniknąć wielu niebezpieczeństw , gro
żących osłabieniem  w iary członkom 
innych w yznań chrześcijańskich. 
Jeśli będziecie chcieli, zapoznam was 
z tym i zasadam i dokładnie, a teraz 
chcę tylko powiedzieć, że istotą ew an- 
gelicyzmu jest przyjęcie za pew nik 
tego, co o Chrystusie m ówili Jego 
najbliżsi uczniowie i co zostało spi
sane w Biblii, zaś odrzucenie tego 
wszystkiego, co z zapisam i w  Biblii 
jest sprzeczne, choćby uśw ięcała je 
wielowiekowa tradycja. Pozwala to 
nam, ewangelikom, postawić ponad 
wszystkim i przepisam i szczegółowy
mi jeden podstaw owy „przepis”

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

■  W Rzymie odbyło się drugie po
siedzenie W spólnej G rupy Roboczej 
K ato licko-L uterańsk iej, powołanej 
do życia przez Światow ą Federację 
L u terańską i w atykański S ekreta
r ia t do Spraw  Jedności Chrześcijan 
(1973). G rupa kontynuuje pracę 
W spólnej K om isji S tudyjnej, k tóra 
przez kilka la t pracow ała nad te 
m atem  „Ewangelia a Kościół”. 
W 1972 r. zakończyła działalność 
i w ydała wspólne sprawozdanie. 
Podczas tegorocznego spotkania za
jęto  się następującym i spraw am i: 
„Zbór w czesnochrześcijański i jego 
znaczenie dla dzisiejszej stru k tu ry  
Kościoła”, „Problem  urzędu kościel
nego w  dzisiejszym spotkaniu lu te - 
rańsko-kato lick im ”, „Przyszłość m ię
dzywyznaniowej dyskusji na tem at 
urzędu kościelnego”. W najbliższej 
przyszłości G rupa pragnie rozważyć 
ak tualne możliwości porozum ienia 
w  spraw ie Eucharystii, zwłaszcza

w świetle w zrastających kontaktów  
ekum enicznych. Jednocześnie prze
w iduje się dalsze studia nad zagad
nieniem  urzędu kościelnego, ze 
szczególnym uw zględnieniem  urzędu 
biskupiego. Najbliższe posiedzenie 
przewidziane jest jesienią 1975 r. Do 
tego czasu pracowTać będą mniejsze, 
wyspecjalizowane podkomisje. Z 
Polski członkiem Wspólnej G rupy 
Roboczej jest ks. S tanisław  Nagy 
z Katolickiego U niw ersytetu L ubel
skiego. Nie wziął on jednak  udzia
łu  w tegorocznym posiedzeniu.
B W dniach 23-30 stycznia br. ob
radow ał w Bukareszcie K om itet 
Przygotowawczy VII Zgrom adzenia 
Ogólnego K onferencji Kościołów 
Europejskich, które odbędzie się 
w dniach 16-23 w rześnia br. w En- 
gelbergu (Szwajcaria). Z Polski 
w posiedzeniu wziął udział ks. Adam 
Kuczma — zastępca superin tenden- 
ta  generalnego Kościoła M etody- 
stycznego i skarbnik  Polskiej Rady 
Ekum enicznej.

ogólny — przykazanie miłości. To 
przykazanie jest nam  drogowskazem 
w postępow aniu i tarczą przed zw ą
tpieniem, tarczą, która zapewnia 
nam  pociechę, że mimo naszych sła
bości Bóg nas kocha, a w  swej ła s
ce gotów jest nas zawsze uratow ać, 
gdy się do Niego schronimy.

Skoro Bóg pozwolił mi wychować 
się i trw ać dotąd w tych zasadach, 
być może chce, bym wam  lub m o
że innym  potrzebującym , przyszedł 
kiedyś z pomocą i pomógł wrócić do 
Niego w chwilach słabości, k tóra tak  
często byw a spowodowana ułomną, 
ludzką in te rp re tac ją  tego, co proste 
i jasne może być tylko w  świetle 
miłości.

*

Drodzy Czytelnicy, napiszcie, co są
dzicie o takiej odpowiedzi, zapropo
nujcie w łasne sform ułowania. Do 
spraw y tej jeszcze powrócimy w 
przyszłości. Za miesiąc natom iast 
chcemy się wspólnie zastanowić nad 
innym  pytaniem , postawionym  nam  
przez Czytelnika w yznania rzym sko
katolickiego:
„Znam ewangelików, którzy rozesz
li się ze swymi współmałżonkami, a 
mimo to nadal uczęszczają do kościo
ła, przystępują do Komunii. Czyżby 
Kościoły ewangelickie nie uznaw ały 
nierozerwalności m ałżeństw a?”

R edakcja

B W dniach 22-25 stycznia br. 
w  miejscowości Bucków (NRD) to 
czyły się obrady W ydziału Studiów  
Chrześcijańskiej K onferencji Poko
jowej z udziałem  ok. 20 osób. Z P ol
ski obecni byli: Jan  A nchim iuk — 
pracow nik naukow y C hrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej, i K a
rol K arski — pracow nik Polskiej 
Rady Ekumenicznej.
B Kierownictwo Komisji do Spraw  
Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju 
Światowej Rady Kościołów i Kościo
ła Rzymskokatolickiego (SODEPAX) 
wyraziło podziękowanie ŚRK i P a 
pieskiej Komisji Ju stitia  et Pax za 
przedłużenie m andatu  Komisji do 
końca 1975 r., dzięki czemu będzie 
można dokonać oceny dotychczaso
wej działalności SODEPAX. K ierow 
nictwo zleciło sekrataria tow i SODE
PAX przeprow adzenie analizy dzia
łalności od 1968 r., kontynuow anie 
refleksji, rozpoczętej przez ekum e
niczną grupę teologów z Paryża nad 
teologiczną rolą SODEPAX, ocenie
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nie znaczenia studiów  Wspólnej 
G rupy Roboczej ŚRK i Kościoła 
Rzym skokatolickiego dla przyszłej 
pracy SODEPAX.
B Indonezyjska Rada Kościołów, 
k tóra na przełomie lipca i sierpnia 
1975 r. będzie gospodarzem V Zgro
m adzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów, powołała własny, 50-oso- 
bowy komitet, k tóry  będzie k iero
w ał przygotowaniam i. Na czele ko
m itetu  stoi przewodniczący Indone
zyjskiej Rady Kościołów, dr T. B. 
Sim atupang, członek K om itetu Wy
konawczego i Naczelnego ŚRK.
B K om itet Naczelny Światowej R a
dy Kościołów, który  zbierze się la 
tem  br. w Berlinie Zachodnim, za j
mie się m. in. spraw ą kontynuow a
nia Program u Zwalczania Rasizmu 
i powiększeniem funduszu specjalne
go, przeznaczonego na ten  cel. 
Oświadczenie tej treści złożył J u r 
gen Hilke, dyrek tor W ydziału do 
Spraw  Inform acji ŚRK. Ja k  ośw iad
czył Hilke, w chwili obecnej spoty
kam y się „z godną uw agi gotowo
ścią” poparcia funduszu specjalnego 
przez Kościoły członkowskie ŚRK, 
a także poszczególne grupy kościel
ne.
Przypom inam y, że program  Zwalcza
n ia Rasizmu został wprowadzony 
w  1969 r. na pięć lat. W jego r a 
m ach utworzono fundusz specjalny, 
w artości 500 000 dolarów, pow ięk
szony potem  do m iliona dolarów. 
B „Chwała Boga i przyszłość czło
w ieka” — ta k  brzm i tem at najb liż
szego Zgrom adzenia Generalnego 
Światowego A liansu Reform ow ane
go, które zbierze się w St. Andrews 
(Szkocja) w  1977 r. i będzie połą
czone z obchodami setnej rocznicy 
istnienia Aliansu. W prawdzie Alians, 
w swej pierw otnej postaci, pow stał 
już w 1875 r., ale I Zgrom adzenie 
G eneralne odbył dopiero w 1877 r. 
w Edynburgu (Szkocja). A lians w  o- 
becnej form ie pow stał w  1970 r. 
w skutek  połączenia byłego Św iato
wego A liansu Kościołów Reform o
w anych z M iędzynarodową Radą 
K ongregacjonalną (założoną w 
1891 r.). Miało to m iejsce na zjed
noczeniowym Zgrom adzeniu Gene
ralnym  w Nairobi (Kenia).
B Pod koniec lutego br. w  Bad Sa
arów  obradow ał K om itet W ykonaw
czy Światowej Rady Kościołów. By
ła to najw ażniejsza z odbytych do
tychczas na teren ie Niemieckiej Re
publiki Dem okratycznej konferencji 
ekum enicznych. Na obrady przyby
li m.in.: W.A. V isser’t Hooft — ho
norowy prezydent ŚRK, E. Payne — 
jeden z prezydentów , M.M. Thomas 
przewodniczący K om itetu Naczel

nego i W ykonawczego oraz F. P o
tte r  — sekretarz generalny. Filip Po
tte r  złożył spraw ozdanie z pracy 
ŚRK od chwili posiedzenia K om ite
tu  Naczelnego w  Genewie, czyli od 
sierpnia 1973 r. S ekretarz general
ny przedstaw ił stan prac prowadzo
nych w trzech zespołach program o
wych: „W iara i św iadectw o”, „Spra
wiedliwość i służba”, „Kształcenie i 
odnow a”. K om itet W ykonawczy pod
ją ł kilka istotnych uchwał. Już po 
raz czw arty rozdano pieniądze orga
nizacjom  walczącym z rasizmem. 
Tym razem  jest to sum a 450 000 do
larów, k tórą rozdzielono wśród 29 
organizacji. Uczestnicy posiedzenia 
dali w yraz poważnej trosce z powo
du wzmożonych rep resji stosowa
nych wobec przeciw ników  aparthe i
du w  Afryce Południow ej i Namibii. 
W ydano oświadczenie, że ŚRK bę
dzie nadal „popierać w szystkie oso
by i grupy w tych krajach, sk łada
jące św iadectwo o chrześcijańskiej 
spraw iedliw ości i po jednaniu”. In 
ne QŚwiadczenie dotyczyło sytuacji 
na Bliskim  Wschodzie. Stwierdzono 
w nim, że w arunkiem  w stępnym  u- 
stanow ienia trw ałego i spraw iedli
wego pokoju w  tym  rejonie św iata 
jest m.in. „uznanie należnych P ale
styńczykom  p raw ” ; należy więc czy
nić wszystko, aby praw a te zostały 
w krótce zrealizowane. Dr. P o ttero 
wi powierzono zadanie naw iązania 
kontaktów  z Kościołami, k tóre w 
Jerozolim ie pełnią adm inistrację nad 
św iętym i dla chrześcijan miejscami, 
i zajęcie się problem am i, jak ie mogą 
wyłonić się w  trakcie m iędzynarodo
wych rokow ań nad rozwiązaniem  
konflik tu  bliskowschodniego.
Zajęto się również sytuacją w Chile 
i św iatow ym  kryzysem  żywnościo
wym. Z dużą troską stwierdzono, że 
jeśli zużycie żywności i energii we 
w szystkich k ra jach  bogatych nie zo
stanie zredukow ane tak, aby nas tą
pił spraw iedliw y podział zasobów dla 
całej ludzkości, wówczas biedni bę
dą narażeni na coraz większą nędzę. 
Kościoły zobowiązane są do służby 
biednym  i do sprzyjania ustanow ie
n iu  spraw iedliw ych stosunków w 
świecie. D okum ent w  tej spraw ie 
przedstaw iony zostanie na najb liż
szym posiedzeniu K om itetu Naczel
nego.
Uzgodniono też spraw ę powołania, 
pod patronatem  ŚRK, tow arzystw a 
kredytów  na rzecz rozwoju, k tó re  u - 
dzielałoby najbiedniejszym  grupom  
ludności pomocy finansowej dla 
przeprow adzenia projektów  rozw oju 
ekonomicznego. Także w tej spraw ie 
ostateczną decyzję podejm ie Kom itet 
Naczelny. #

Dużo uw agi K om itet W ykonawczy 
poświęcił przygotowaniom  do Zgro
m adzenia Ogólnego ŚRK, które zbie
rze się w  D żakarcie (Indonezja), la 
tem  1975 r. Żywo dyskutow ano nad 
program em  i m etodą pracy podczas 
posiedzeń plenarnych i w  grupach 
roboczych Zgrom adzenia Ogólnego. 
Propozycje przedstaw ione w Bad S a
arow  m ają być jeszcze opracowane 
przez specjalny kom itet ekspertów . 
O stateczną decyzję w spraw ie tych 
propozycji podejm ie K om itet Naczel
ny na posiedzeniu w sierpniu br. w  
Berlinie Zachodnim.
Podczas pobytu w  NRD członkowie 
K om itetu W ykonawczego spotkali 
się z prezesem Rady M inistrów  NRD 
H. Sinderm annem  oraz dyrektorem  
Urzędu do Spraw  W yznań, H. Seige- 
wasserem. Ponadto złożyli w izyty w 
różnych parafiach ewangelickich.
B W dniach 18—23 lutego br., w  
miejscowości Zeist (Holandia) odby
ła się czw arta tu ra  oficjalnego dialo
gu reform ow ano-rzym skokatolic- 
kiego na płaszczyźnie św iatowej, w 
którym  wzięło udział szesnastu teo
logów. Uczestnicy, m ianow ani przez 
w atykański S ekretaria t do Spraw  
Jedności Chrześcijan i Światowy 
Alians Reformowany, spotkali się, 
aby kontynuow ać rozpoczęte w 
1970 r. rozmowy pod hasłem : „Obec
ność Chrystusa w Kościele i św iecie” 
Tym razem  zajęto się szczegółowo 
tem atem : „Rozumienie Eucharystii 
w  naszych Kościołach”. W prow adze
niem do dyskusji były cztery re fe ra 
ty: „Eucharystia w  Nowym T esta
m encie” (rektor G.B. Caird, reform o
wany), „Eucharystia (ofiara i realna 
obecność) z perspektyw y kato lick iej” 
(o. Jam es Quinn, rzym skokatolik), 
„M isterium  pasyjne Chrystusa a E u
charystia” (prof. Thomas F. T orran - 
ce, reform owany), „Eucharystia a 
Kościół” (prof.J.F. Lescauwaet, rzym 
skokatolik). Dzięki dogłębnej dys
kusji, koncentrującej się wokół refe
ratów , przedstaw iciele obu stron 
osiągnęli w yraźne zbliżenie stano
wisk i porozumienie w  istotnych 
sprawach, k tóre w  przeszłości były 
przyczyną podziału. Podstaw ą tego 
nowego zbliżenia teologicznego było 
uzyskanie nowej świadomości o 
świadectwie biblijnym  i św iadec
tw ie ojców Kościoła. W yniki dysku
sji w skazują na nową perspektyw ę w  
rozum ieniu Wieczerzy Pańskiej i jej 
istotnych elementów, jak  np. znacze
nie ofiary, realnej obecności C hrys
tusa, stosunku między Eucharystią a 
Kościołem. O publikow ane spraw oz
danie stw ierdza m.in.: „Z wdzięcz
nością przyznajem y, że zarówno w  
tradycji reform ow anej, ja k  rzym sko-
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katolickiej w ierzy się w realną 
obecność Chrystusa w  Wieczerzy 
Pańskiej i panuje zgoda p rzynaj
mniej co do tego, że Wieczerza P ań 
ska jest, między innymi, pam iątką 
śmierci i zm artw ychw stania Pana, 
źródłem wspólnoty miłości z Nim w  
mocy Ducha Św., źródłem  eschato
logicznej nadziei na Jego powrót. 
Ale jesteśm y też w  pełni świadomi 
tego, że między naszą m yślą teolo
giczną i prak tykam i istnieje zasad
nicza rozbieżność”. P iąte  spotkanie 
odbędzie się w 1975 r. i będzie po
święcone urzędowi duchownemu.

B Pod koniec lutego br. zebrał się 
po raz pierwszy w Genewie K om itet 
Przygotowawczy do VI Zgrom adze
nia Ogólnego Światowej Federacji 
L uterańskiej, k tóre obradować bę
dzie w  Tanzanii w 1977 r. P odkre
ślano konieczność aktywnego w spół
działania w szystkich Kościołów czło
nkowskich (89) przy wyborze tem a
tów i określeniu stylu pracy VI 
Zgrom adzenia Ogólnego. W najb liż
szym czasie rozesłane zostanie od
powiednie pismo w  tej sprawie. 
Zgrom adzenie w Tanzanii będzie 
pierwszą tego typu im prezą na te re 
nie k ra ju  rozwijającego się ekono
micznie. Poprzednie Zgrom adzenie 
Ogólne (1970) miało się najp ierw  od
być w Porto Alegre (Brazylia), lecz w 
ostatnim  momencie przeniesiono ob
rady do E vian-les-B ains (Francja), 
gdyż okazało się, że sytuacja w B ra
zylii była niesprzyjająca. W posie
dzeniu w  Genewie wziął też udział 
ks. Elizana Sendoro, przewodniczący 
lokalnego K om itetu Przygotow aw 
czego w Tanzanii. „

B „Uczyń z nas budowniczych po
ko ju” — tak  brzm iał tem at tegoro
cznego Światowego Dnia M odlitwy 
Kobiet, k tóry  1 m arca zgromadził 
na wspólnej m odlitw ie m iliony ko
biet ze 170 krajów . Tem at i porzą
dek nabożeństw a opracowała ekum e
niczna grupa, złożona z p rzedstaw i
cielek różnych Kościołów w Japonii. 
Przygotow any tekst podjął próbę 
szerokiego w ykładu pojęcia „pokój”

i zaw ierał m odlitw y poświęcone 
młodzieży, głodującym , dyskrym ino
wanym, ofiarom  zanieczyszczenia 
środowiska, żyjącym  ofiarom eksplo
zji bom by atom owej i ludziom oboję
tnym. Światow y Dzień Modlitwy 
Kobiet zapoczątkowały p ro testan tk i 
z A m eryki Północnej, w 1887 r.

B D r M ichael Ramsey, ' arcybiskup 
C anterbury  i prym as wspólnoty Ko
ściołów A nglikańskich, ma nadzieję 
na ponowne zjednoczenie Kościoła 
rzym skokatolickiego i anglikańskie
go. Podczas konferencji prasowej w 
Nowym Jo rk u  abp Ramsey stw ier
dził, że już w  roku 2000 stworzone 
będą podw aliny pod ponowne zjed
noczenie. W stosunkach między 
Rzymem i C anterbury  nastąpił, od 
zakończenia II Soboru W atykańskie
go, znaczny postęp, zwłaszcza w  dzie
dzinie teologii. Szczególne znaczenie 
m ają tu ta j wspólne deklaracje obu 
Kościołów na tem at Eucharystii i 
urzędu kościelnego. Postęp ten  — 
powiedział abp Ramsey — odzwier
ciedla się też w  kontaktach ekum e
nicznych na płaszczyźnie lokalnej. 
„N iektóre ruchy ostatniego dziesię
ciolecia graniczyły z cudem i jest cał
kiem  możliwe, że jeszcze przed koń
cem tego stulecia przeżyjem y p raw 
dziwy cud”.

B Zgrom adzenie Federacji P ro testan 
ckiej F rancji, zrzeszającej cztery 
Kościoły reform ow ane i luterańskie, 
rozważało sytuację protestantyzm u 
we Francji. Podczas obrad podkre
ślono, że stosunki między lu te ran a
mi i reform ow anym i uk ładają się w 
tym  k ra ju  bardzo dobrze. Dużo uw a
gi poświęcono projektow i K onkordii 
Leuenberskiej.

B Zakończony został ekum eniczny 
przekład Nowego T estam entu na ję 
zyk hiszpański. P rzekład Nowego 
Testam entu, k tóry  ma ukazać się 
d rukiem  jeszcze w końcu bieżącego 
roku, pow stał przy współpracy trzech 
ekspertów  rzym skokatolickich i 
dwóch protestanckich.

B Dr W illiam P. Thompson, sekretarz 
generalny Zjednoczonego Kościoła 
Prezbiteriańskiego w USA i prezy
dent Światowego A liansu Reform o
wanego, został w ybrany do 18-oso- 
bowej delegacji Narodowej Rady 
Kościołów USA, k tóra w  sierpniu  br. 
m a złożyć oficjalną w izytę w Zw ią
zku Radzieckim. Przew idziane są ro 
zmowy z rosyjskim i przywódcam i 
kościelnymi, których treścią będzie 
tem at V Zgrom adzenia Ogólnego 
Światowej Rady Kościołów w  Dża
karcie (1975): „Chrystus wyzwala i 
jednoczy”.

Z K R A J U

B Polska Rada Ekum eniczna i Pol
ski Oddział Chrześcijańskiej K onfe
rencji Pokojowej zorganizowały 
wspólnie 15 lutego br. posiedzenie 
poświęcone m iędzynarodowej ochro
nie praw  człowieka. R eferat na ten  
tem at wygłosił prof. Remigiusz 
B ierzanek z Insty tu tu  Spraw  Mię
dzynarodowych. W spotkaniu wzięło 
udział dwadzieścia kilka osób z Ko
ściołów zrzeszonych w PRE.

B Polska Rada Ekum eniczna, p ra 
gnąc włączyć się w ogólnonarodową 
akcję niesienia pomocy finansowej 
na rzecz budowy Pom nika-Szpitala 
Centrum  Zdrowia Dziecka, przekaza
ła 1.507 dolarów  na ten  cel. Ks.bp 
Jan  Niewieczerzał, prezes Polskiej 
Rady Ekum enicznej, i red. Andrzej 
Wojtowicz, kierow nik W ydziału Za
granicznego i P rasy  Rady, zostali 
przyjęci w dniu 1 m arca 1974 r. przez 
m inistra Janusza Wieczorka, prze
wodniczącego K om itetu Budowy Cen
trum  Zdrow ia Dziecka. Podczas w i
zyty m inister W ieczorek poinform o
w ał przedstaw icieli Rady o planach 
budowy oraz o społecznych akcjach 
niesienia pomocy finansow ej, w  k ra 
ju  jak  i za granicą, na ten  cel. Pol
ska Rada Ekum eniczna przekazaną 
sumę otrzym ała do swojej dyspozycji 
od Europejskiego Zrzeszenia Dzien
nikarzy do Spraw  Inform acji Eku
menicznej, które w październiku ub. 
r. obradowało w W arszawie.
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