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Przedmowa 

Lektura tej ksi^zki byla dla mnie doznaniem wielce radosnym, lecz i smutnym zarazem. 
Radosc budzilo obecne w kazdym rozdziale przypomnienie, czym jest prawdziwe chrzesci- 
janstwo. W Pierwszym Liscie do Koryntian 15,3-4 apostol Pawel ukazuje smierc i zrnar- 
twychwstanie Jezusa Chrystusa jako fundamenty wiary. Chrzescijaninem jest zatem ten, 
kto rozumie sens smierci, jak^, poniosl w jego miejsce Clirystus, i kto zarazem poznal Chry- 
stusa jako zyj^cego Zbawc§. Krolestwo Boze nie jest stanem, do ktorego przechodzi si§ po 
smierci, ale - jak uczy sam Chrystus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana — wchodzimy 
do niego w chwili, gdy rodzimy si§ na nowo i po raz pierwszy zaczynamy „widziec” sprawy 
duchowe. Ksi^zka zawiera swiadectwa wielu ludzi, w przewazaj^cej mierze nie znaj^cych 
si§ nawzajem, zyj^cych z dala od siebie, ktorzy dzi§ki lasce Bozej poznali zywego Chry- 
stusa. Mowi^, o tym nie w celu pozyskania zwolennikow, czy to swojej osoby, czy jakiejs 
organizacji, czy tez konkretnego kosciola. Pragn^,, aby to sam Chrystus dawal si§ poznawac 
i aby inni ludzie w kazdym miejscu swiata mogli zaznac tej samej radosci, jaka stala si§ 
ich udzialem. Zarazem jest to jednak ksi^zka smutna, pokazuje bowiern, ze uwazaj^c si§ za 
chrzescijanina, a nawet angazuj^c si§ w prac§ w zywych wspolnotaclr koscielnych, bywamy 
nieraz jak Nikodem z trzeciego rozdzialu Ewangelii Jana: nie rnamy poj^cia o prawdziwym 
zbawieniu. Skladaj^ tu swiadectwa ludzie, ktorzy spostrzegli, ze kosciol rzymskokatolicki nie 
jest wcale pewnym przewodnikiem ku Chrystusowi, co wi^cej, ze odwodzi ich od Niego. Na 
lozu smierci kardynal Heenan wyznal: „Kosciol dal mi wszystko”. swiadectwo bohaterow 
tej ksi^zki postawi Czytelnika przed pytaniem: Czy kosciol rzymskokatolicki rzeczywiscie 
daje czlowiekowi to, co twierdzi, ze daje? Na pytanie to zdolamy odpowiedziec tylko wtedy, 
jesli za probierz przyjmiemy Bibli§. A gdy skierujemy do Boga szczer^ modlitw§ o swiatlo 
i pomoc, skutki b§d^, podobne jak w zyciu autorow tych swiadectw. Lecz pamigtajmy, ze 
zejscie na manowce moze grozic czlonkowi kazdego kosciola, nie tylko rzymskokatolickiego. 
Kazdy kosciol, ktory nie wpaja swoim czlonkom, aby pokladali ufnosc nie w czlowieku, 
ale w sarnym Clirystusie, ulegnie temu samemu zaslepieniu. Wierz§, ze slow spisanych na 
kolejnych stronicach uzyje Bog ku swojemu uwielbieniu. Nie s^ to bowiern slowa osob po- 
szukuj^cych wlasnego rozglosu, ale swiadectwa ludzi spragnionych chwaly Chrystusa i Jego 
Slowa. Chrzescijanin to grzesznik, n^dzny wprawdzie, ale oclkupiony, dla ktorego Chrystus 
poswi^cil wszystko. Oby ksi^zka ta rozglosila takie swiadectwo po calyrn swiecie! 

Iain H. Murray, Edynburg 18 VIII1993 
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Wst^p 

Richard Bennett (jeden z pi^cdziesi^ciu osmiu) 
Nietrudno dostrzec w^tek biegn^cy przez doswiadczenia tych blisko szescdziesi^ciu by- 

lych ksi§zy: Kierowalo narni silne pragnienie odroznienia si§ od otoczenia. Chcielismy bye 
czystsi, blizsi Bogu, miec przed Nim nieskalane sumienie. Wybralismy kaplanstwo, licz^c, 
iz pozwoli nam to krok po kroku udzielac zbawienia bliznim. Fascynowaly nas szacunek 
spoleczny i romantyzm tego powolania; znani nam ksi§za cieszyli si§ powazaniem i szcze- 
golnymi przywilejami. Wysluchiwanie spowiedzi, odpuszczanie grzechow, sprowadzanie na 
oltarz Chrystusa, niezwyklosc roli „zast§pcy Chrystusa” — to nas poci^galo. Mowiq,c slowa- 
rni Grahama Greena z jego powiesci poswi^conej tej tematyce, poci^gala nas „moc i chwala”. 
Nasze doznania zwi^zane z pelnieniem roli kaplana s^ roznorakie, lecz glowny w^tek jest 
wspolny. Dobrze oddaje go Jose Fernandez: „Chwala kaplanskiego zycia, tajemniezose klasz- 
toru i roztaczana przede mnq, perspektywa zbawienia duszy przytlumily naturalny srnutek, 
jaki budzil si§ w sercu na mysli o opuszczeniu rodziny i dziecinnego domu”. Celso Muniz 
wspomina: 

Od dziecinstwa gl^boko pragn^lem tego, co rzeczywiste i pewne. Jako rnlody chlopak 
doszedlem do wniosku, ze kaplanstwo to najlepszy sposob, aby doswiadezye prawdy i uzyskac 
zbawienie duszy. Nauczyciel w szkole powiedzial mi kiedys: „Pr§dzej kamien plywalby po 
powierzchni wody, niz ksi^dz mialby znalezc si§ w piekle”. 

Decyzja o kaplanstwie wi^zala si§ tez z przywilejami przynaleznymi ksi^dzu rzymskokato- 
lickiemu — z nadziej^ na „moc i chwal§” systemu sakramentalnego, ktorego najoczywistszym 
szafarzem jest wlasnie kaplan miejscowej parafii. Jako dzieci i nastoletni chlopcy, a nawet 
juz jako mlodzi kaplani, nie zastanawialismy si§ natomiast nad pewnymi podstawowymi 
tezami, ktorych nikt nigdy nie wyjasnial, ale i nikt nigdy nie kwestionowal. A byly to tezy 
nast^puj^ce: 

1. W Nowym Testamencie istnieje taki wlasnie urz^d kaplana skladaj^cego ofiary, 
2. Zycie kaplana obraca si§ wokol sakramentow, 
3. Jestesmy godni tego zaszczytu. 

Mocno trudzilismy si§, aby bye „swi§tymi”, totez uznajemy, ze zasluzylismy sobie na 
nasz niepodwazalny status przed Bogiem. 

Urzqd kaplanski 

Czyz rnozna wi§c wyobrazic sobie szok, jaki przezyl kazdy z nas — zaszczycony hono- 
rem urz^du kaplanskiego - kiedy na pocz^tku lat siedemdziesi^tych poznal opini§ jednego 
z najlepszych biblistow katolickich Raymonda E. Browna? 

Przejscie z Testamentu Starego do Nowego zadziwia nas faktem, ze choc na arenie pozo- 
stajq. kaplani poganscy i zydowscy, to zaden pojedynezy chrzescijanin nie otrzymuje wyl^cz- 
nie dla siebie tytulu kaplana. List do Hebrajczykow mowi o arcykaplanstwie Jezusa, porow- 
nuj^c Jego smierc i wst^pienie do nieba z czynnosciami zydowskiego arcykaplana, ktory raz 
w roku wchodzil do Miejsca Najswi^tszego w Przybytku z ofiary krwi za siebie i za grzechy 
ludu (Hbr 9,6-7). Zauwazmy, ze autor nie kojarzy kaplanstwa Jezusa z poj^ciem Eucharystii 
czy Ostatniej Wieczerzy, nie sugeruje tez, ze chrzescijanie sq, kaplanami na podobienstwo 
Jezusa. Wrazenie jedynosci i ostatecznosci znamionuj^cych kaplanstwo Jezusa, jakie emanuje 
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z Listu do Hebrajczykow 10,12-14, wyjasnia, dlaczego w okresie nowotestamentowym nie 
ma kaplanow chrzescijanskich.1 

W dalszej cz^sci tego samego rozdzialu Brown opowiada si§ za kaplanstwem na wzor 
klasy lewickiej w Starym Testamencie. Argumentacj§ na rzecz takiego stanowiska doktrynal- 
nego opiera jednak wyl^cznie na poj^ciu tradycji. Nawet jesli o Biblii wiedzielismy niewiele, 
pami^talismy, ze to faryzeusze stawiali tradycji ponad Slowem Bozym. Brown wi§c rniast 
ukoic nasze wzburzone rnysli, zachwial pewnoscig,, iz istotnie jestesmy kaplanami. Dzis wiem, 
ze jego twierdzenia zarowno z biblijnego punktu widzenia jak i bezwzgl^dnie prawdziwe. 
W Nowym Testamencie poza krolewskim kaplanstwem, obejmuj^cym wszystkich prawdziwie 
wierz^cych, nie ma miejsca na urz^d kaplana. Jakze trafnie glosi List do Hebrajczykow: 

„Wi§c tez onych wiele bywalo kaplanow dlatego, iz im smierc nie dopuscila zawsze trwac. 
Ale ten, iz na wieki zostaje, wieczne ma kaplanstwo, Przetoz i doskonale zbawic moze tych, 
ktorzy przez niego przyst^pujq do Boga, zawsze zyj^c, aby or^dowal za nimi” (Hbr 7,23-25). 

Wspomniane tu „kaplanstwo nieprzechodnie” okreslono po grecku slowem aparabatos, 
„nieprzekazywalne”. Nie moze bye ono przekazane ludziom, bo w swej istocie nalezy do 
Pana, zgodnie z kolejnym wersetem: 

„Takiegoc zaiste przystalo nam miec najwyzszego kaplana, swi^tego, niewinnego, niepo- 
kalanego, odl^czonego od grzesznikow i ktory by si§ stal wyzszy nad niebiosa”. 

Zycie kaplana obraca si§ wokol sakramentow 

Wedlug drugiego zalozenia katolickie sakramenty to jak glosily nasze katechizmy — 
„zewn§trzne znaki wewn^trznej laski”. Zgodnie wi§c z kanonem 840 wierzylismy, iz sakra- 
menty, w najwi^kszym stopniu przyczyniajq. si§ do wprowadzenia „umocnienia i zamanifesto- 
wania koscielnej wspolnoty”.2 Staly one dla nas w centrum kwestii zbawienia i uswi^cenia. 
Kanon 960 uezyl, ze spowiedz i rozgrzeszenie to „jedyny zwyczajny sposob, przez ktory 
wierny, swiadomy grzechu ci^zkiego, dostgpuje pojednania z Bogiem”. Miast glosic dokona- 
ne dzielo Chrystusa Jezusa, jedynego Leku na problem naszej grzesznej natury i nagminnych 
upadkow, zniewolono nas przekonaniem, iz kazdy dzien ma si§ obracac wokol tych fizyez- 
nych znakow. Doznawalismy wstrz3.su, czytaj^c u Dollingera, najznakomitszego historyka 
rzymskokatolickiego, iz spowiedz nie byla znana w kosciele zachodnim przez cale 1100 lat, 
a w kosciele wschodnim nie wyst^powala nigdy: „Podobnie z pokutg,. To, co uchodzi za 
zasadnicz^ form§ tego sakramentu, nie bylo znane w kosciele zachodnim przez jedenascie 
stuleci, w greckim zas nigdy”.3 Jak to? Przeciez arcykaplanami zostali ogloszeni „najpierw 
biskupi!” (kanon 835). Czyz wi§c i my jako kaplani nie jestesmy szafarzami sakramentow? 
Niestety, w swietle Slowa Bozego pogl^d taki to raezej magia niz ewangeliezne poselstwo. 
W Nowym Testamencie znajdujemy dwa znaki ustanowione przez Pana; czolowe miejsce 
w Biblii zajrnujc], jednak nie one, lecz gloszone poselstwo. Dla nas sakramenty rnialy wag§ 
kardynalnq.; przeciez kazdy dzieii rozpoczynal si§ msz^,. W^tpliwosci co do tak wiclkiej wagi 
fizycznych znakow w zyciu z Bogiem rodzily si§ z osobistych doswiadezen. Przez lata pracy 
kaplahskiej ochrzcilismy rzesze niemowlqt, a slowa: „Przez poslug§ Kosciola ja odpuszczam 
tobie grzechy” wypowiadalismy nad tysi^cami glow. Namaszczalismy dlonie starych, cho- 
rych i ofiar wypadkow, rnowi^c: „Niech Pan, ktory odpuszcza ci grzechy, b^dzie ci ratunkiem 
i podzwignie ci§”. Rok po roku patrzylismy, jak ochrzczone przez nas dzieci wyrastaj^ na 
takich samych pogan, jakich mozna spotkac na najodleglejszej misji. Ludzie, ktorym udzie- 
lalismy rozgrzeszenia, podnosili si§ z kl^czek jako tacy sarni grzesznicy jak dot^d. Gdy zas 
chorzy i starzy nie zostawali ani zbawieni, ani „podzwigni§ci”, niektorzy z nas decydowali 
si§ w koncu zajrzec do Biblii. A tarn odkrywalismy, ze: 

„Duchci jest, ktory ozywia, cialo nic nie pomaga; slowa, ktore ja warn mowi§, duch S3 
i zywot S3” (J 6,63). 

„Odpowiedzial Jezus i rzekl mu: Zaprawd^, zaprawd§ powiadam ci: Jezli si§ kto nie 
narodzi znowu, nie moze widziec krolestwa Bozego” (J 3,3). 

1 Raymond E. Brown, Priest and Bishop: Biblical Reflections, Paulist Press, New York 1970, s. 13. 
2 Kodeks prawa kanonieznego, Pallottinum, 1984. Wszystkie cytaty z prawa kanonieznego pochodz^ 

z tego wydania; chyba ze zaznaezono inaezej. 
3 Ignaz von Dollinger, The Pope and the Council by Janus (autoryzowany przeklad z niemieckiego 

„Janus”: Der Papst und das Concil), Roberts Brothers, Boston 1870, s. 50. 
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„Albowiem laskq, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Najwi^kszym zaskoczeniem byly slowa z Listu do Efezjan. Glowne definicje okreslaly 
przeciez sakrament jako „uczynek”, jak chocby kanon 8 soboru trydenckiego o sakramen- 
tach w ogolnosci: „Jesli ktos twierdzi, ze sakramenty Nowego Przymierza nie udzielaj^. laski 
moc^ samego aktu (ex opere operato), ale ze wystarcza wiara w obietnic§ Boz^ do uzyskania 
laski, niech b^dzie wylqczony ze spolecznosci wiernych” .4 Z trudem przycliodzila nam proba 
podwazenia wagi sakramentow — sprawowanie tych i innych fizycznych znakow zajmowalo 
przeciez wi^kszosc naszego czasu. Oto w czasie Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia mu- 
sielismy dbac o nabycie i przygotowanie nowo poswi^conych olejow, paschalu, palm, popiolu 
z palm z ubieglego roku, krzyza noszonego podczas procesji, kadzielnicy, w§gli i kadzidla, 
szkarlatnych, czerwonych i bialycli szat itd. Jakzeby ktos z nas mogl zdobyc si§ w tych 
okolicznosciacli na posluszenstwo slowom Pana, brzmi^cym tak jednoznacznie w Ewangelii 
Jana 6,63? 

Duch daje zycie; cialo na nic si§ nie przyda. Slowa, ktore Ja warn powiedzialem, s^ 
duchem i s^ zyciem (J 6,63). 

Lecz trudno bylo zatykac uszy na ich dzwi^k — co potwierdza ponad pi^cdziesiq-t swia- 
dectw w tej ksi^zce. Ojciec poci^gn^l nas ku Sobie, obnazaj^c naszq, niegodnosc i objawiajge 
Sw^ wystarczaj^c^ prawd§, zawartg, w slowach: 

Poswi^c je w prawdzie twojej; slowo twoje jest prawdq (J 17,17). 

Niegodni czci 

Ostatnia z zasad byla najdonioslejsz^, i najgl^biej w nas zakorzenion^,. Juz jako dziecko, 
nim jeszcze pomyslalem o kaplanstwie, staralem si§ bye „swi§tym”. W Wielkim Poscie rezy- 
gnowalem ze slodyczy i slodkich napojow, pragn^c bye lepszym katolikiem. W ci^gu jednego 
dnia odwiedzalem dziewi^c kosciolow, w kazdym odmawiaj^c po szesc „Ojcze nasz”, szesc 
„Zdrowas Mario” i szesc „Chwala Ojcu”; w tym samym czasie moi rowiesnicy czynili ze 
„swi§tosci” przedmiot zabawy, wkladaj^c do ust kl^czgeym kolegom biale mi^towki, tak 
jak ksi^dz rozdaje komunikanty. Juz jako ksi^za, przyj^lismy w wi^kszosci z entuzjazmem 
II sobor watykanski. Po ukazaniu si§ drukiem jego dokumentow wielu z nas glosilo na ich 
podstawie kazania. Do najpopularniejszych nalezala Konstytucja Duszpasterska o Kosciele 
w swiecie Wspolczesnym. Ale gdy emocje nieco opadly, niejeden z nas spostrzegl, ze posel- 
stwo Vaticanum II jest tym samym, czym od lat zylismy i czego od lat nauczalismy: 

Ale czlowiek zraniony przez grzech [... ] wraca do tych wewn^trznych gl^bi, gdy zwraca 
si§ do swego serca, gdzie oczekuje go Bog, ktory bada serce, i gdzie on sam pod okiem Boga 
decyduje o wlasnym losie... [par. 14]. Wolnosc ludzka, zraniona grzecliem, jedynie z pomoc^ 
laski Bozej rnoze to nastawienie ku Bogu uczynic w pelni skuteeznym [par. 17].5 

Nowe nauezanie mocno przypominalo stare poselstwo. Moglismy je rowniez odnalezc 
w nieco mniej znanyrn dokumencie numer 6: Indulgentiarum Doctrina. Jego paragraf 6 glosi: 
Od najdawniejszyeh czasow w kosciele dobre uezynki byly takze ofiarowywane Bogu dla 
zbawienia grzesznikow, zwlaszcza zas uezynki trudne dla ludzkiej slabosci [... ] modlitwom 
i dobrym uezynkom ludzi swi^tych przypisywano wartosc tak wielkq, iz mozna przyj^c, ze 
grzesznik bywal obrnyty, oczyszczony i odkupiony z pornoc^, calego ludu chrzescijanskiego. 

Nauki te znalazly potwierdzenie w poselstwach z Lourdes i Fatimy. W ramach trze- 
ciej, najwazniejszej zasady miescila si§ wiara, ze wiele dusz idzie do piekla tylko dlatego, 
iz nikt nie modli si§ za nie i nie czyni pokuty. Nie zapominalismy o lasce, ale jednak to 
czlowiek przez cierpienia i dobre uezynki mial wysluzyc zbawienie sobie i innym. W tej 
to, drogi Czytelniku, sieci zaci^gni^tej mocno przez rzymski katolicyzm tkwilismy, zyjg,c 
podlug ewangelii uczynkow. Przeswiadczenie, iz z jakiejs raeji jestesmy swi^ci i sprawiedliwi 
w oczach swi^tego Boga, bo modlimy si§ i cierpimy, i ze jako sprawiedliwi i swi§ci b^dziemy 

4 XIX Sobor Powszechny, Trydencki, VII sesja (1547). O sakramentach: [w:] Breviarium Fidei, Ksi^gar- 

nia sw. Wojciecha, Poznan 1964, s. 435. 
5 Dokumenty II soboru watykanskiego, nr 64 Gaudium et Spes, Wydawnictwo Wroclawskiej Ksi^garni 

Archidiecezjalnej, 1986. 
6 Tlumaczenie wlasne na podstawie Documents of Vatican II, Vatican Collection, t. 1, red. Austin 

P. Flannery, O. P., Eerdmans, Grand Rapids 1984. (Choc nr 6, Indulgentiarum Doctrina z dnia 111967, jest 

jak najbardziej oficjalnym podstawowym dokumentem zrodlowym i bywa czasem zaliczany do dokumentow 

Vaticanum II, to scisle rzecz bior^c jest to dokument posoborowy, autorstwa Pawla VI). 
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nadal praktykowac nasz^ religi§, stalo si§ nasz^, najwi^ksz^, zgub^,. Jesli bowiem uwazanr 
si§ za sprawiedliwego i dobrego, tyle tylko ze „zranionego”, powinienem przypomniec sobie 
wersety 7,20-23 z Ewangelii Marka: 

„I powiedzial, ze co pochodzi z czlowieka, to pokala czlowieka. Bo z wn^trznosci serca 
ludzkiego pochodz^ zle mysli, cudzolostwa, wszeteczenstwa, m^zobojstwa, Kradzieze, la- 
komstwa, zlosci, zdrada, niewstyd, oko zle, bluznierstwo, pycha, glupstwo. Wszystkie te zle 
rzeczy pochodz^ z wngtrznosci, i pokalaj^, czlowieka. A stamt^d wstawszy, poszedl na granice 
Tyru i Sydonu, a wszedlszy w dom, nie chcial, aby kto wiedzial; lecz si§ utaic nie mogl”. 

Trudno pogodzic tak diametralnie rozne podejscia; slowa z Ksi^gi Jeremiasza 17,9: 
„Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, ktoz je pozna?, 
proponujq, nam bowiem zupelnie inne od katolickiego rozumienie ludzkiej natury”. 

Czlowiek w oczach Bozych 

Jesli uswiadamiamy sobie wlasne zmagania duchowe i pojmujemy, ze skutkiem grzechu 
Adamowego bylo nie tyle „zranienie”, co smierc wszystkich ludzi — jak wyraznie wynika 
z Ksi^gi Rodzaju 2,17 - - to zaczynamy calkiem inaczej rozumiec wlasne polozenie w oczach 
Bozych. Czytaj^c Ksi§g§ Ezechiela 18,20: 

Dusza, ktora grzeszy, ta umrze; i List do Rzymian 6,23: 
... zaplat^ za grzech jest smierc, 
stajemy wobec dylematu. Dylemat ten musialem rozstrzygn^c i ja: albo prawd^, jest moja 

katolicka nauka, albo tez prawd^ jest Biblia. Jedno nie da si§ pogodzic z drugim. 

Biblijne poselstwo o zbawieniu 

Ust^py takie jak IList Piotra 1,18-19: 
Wiedz^c, iz nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo zlotem, wykupieni jestescie od mar- 

nego obcowania waszego, od ojcow podanego. Ale drog^ krwi^,, jako baranka niewinnego 
i niepokalanego, Chrystusa; 

Ksi^ga Izajasza 53,5-6: 
Lecz on zraniony jest dla wyst^pkow naszych, starty jest dla nieprawosci naszyclr; kazii 

pokoju naszego jest na nim, a sinosciq, jego jestesmy uzdrowieni. Wszyscysmy jako owce 
zbl^dzili, kazdy na drog§ sw^, obrocilismy si§, a Pan wlozyl nan nieprawosc wszystkich nas. 

oraz IList Jana 2,2: 
A on jest ublaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale tez za grzechy wszystkiego 

swiata, 
pozwolily mi poj^c, iz wedlug Biblii zbawienie jest bezsprzecznie dzielem samego Jezusa 

i tylko Jego. List do Hebrajczykow 1,3 podsumowuje: 
... oczyszczenie grzeclrow naszych przez samego siebie uczyniwszy... 
Wersety te otworzyly mi oczy na prawdziw^, istot§ zbawienia i odkupienia: dokonczone 

dzielo Chrystusa Jezusa. Drogi Czytelniku, wedlug Listu do Rzymian 3,26 Bog jest 
„sprawiedliwym i usprawiedliwiaj^cynr tego, ktory jest z wiary Jezusowej”. 
Zbawienie czlowieka to dzielo tylko samego Boga, dzielo niepoj^te, lecz dokonczone. 

Swiadectwo temu daje tych z gor^ pi^cdziesi^ciu m^zczyzn, ktorzy tylko Jenru zawierzyli. 
Odslonili oni przed nami materi§ calego swojego zycia, przetykan^, w kazdym przypadku 
szkarlatn^, nici^ laski Bozej. Dla Boga kazdy czlowiek jest martwy w swoich grzechach. Laskq, 
jestesmy zbawieni, przez wiar§. Jako katoliccy ksi^za, bylismy w tej posludze szczerzy, po- 
bozni i z serca oddani kosciolowi rzymskiemu. I wtedy wlasnie —jak mowi Robert Julien 
uslyszelismy, Jego cicliy „lagodny glos”. Serdecznie zacli^cam do lektury swiadectw o dziele 
laski Bozej w zyciu czlowieka - gdyz w tym wlasnie tkwi sedno ksi^zki. Stosunek biblijnej 
nauki o kaplanstwie do naszego dawniejszego rozumienia poj^cia „kaplahstwo” stanie si§ ja- 
sny w miar§ lektury osobistycli swiadectw, zlozonych przez ludzi, ktorzy doswiadczyli zarow- 
no kaplanstwa falszywego, jak i kaplahstwa prawdziwego: kaplanstwa wszystkich wierz^cych 
w ofiaiy Chrystusa Jezusa, zlozon^ raz na zawsze. Najlepsze podsumowanie doswiadczen, 
przez jakie bohaterowie tej ksi^zki przechodzili jako kaplani kosciola rzymskokatolickiego, 
znajdziemy w slowacli Drugiego Listu do Koryntian 4,1-2: 
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„Dlatego maj^c to uslugiwanie, tak jakosmy milosierdzie otrzymali, nie slabiejemy. 2 
Alesmy si§ odrzekli skrytej sromoty, nie obchodz^c si§ chytrze, ani falszuj^c slowa Bozego; ale 
objawieniem prawdy zalecaj^c samych siebie u kazdego sumienia ludzkiego przed obliczem 
Bozem”. 

Richard M. Bennett, Portland, Oregon 7 VIII1995 roka 
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Podzi^kowania 

Same swiadectwa s^ dzi^kczynieniem Bogu i oddaniem Mu chwaly za laski, dzi^ki kto- 
rej nast^pily opisane wydarzenia. Dzi^kuj^c Bogu, chcemy tez wyrazic uznanie Jego slu- 
gom, ktorzy trudzili si§ nad niniejszym zbiorem. Jest wsrod nich Janice Buckingham, zona 
Martina, od pocz^tku prac nad ksi^zkq, bid^ca dla niego ogromnym pokrzepieniem. Bez 
jej wytrwalosci ksi^zki po prostu by nie bylo. Takze przygotowania prowadzone w Sta- 
nach Zjednoczonych to dzielo zbiorowe, ze szczegolnym jednak wkladem Carolyn Bennett. 
Sprawy wydawnicze, gospodarcze i fmansowe spocz^ly na barkach J. A. Tony’ego Tostie- 
go (P. O. Box 2396 Vancouver, WA 98 668, USA), ktoremu jestesmy gl^boko wdzi^czni 
w Panu. Za przeklady z innych j^zykow, dokonane z takim zapalem, dzi^kujemy Michaelowi 
i Chris Reynoldsom z Wielkiej Brytanii. Gdy pikaty maszynopis byl gotow do wpisania 
do komputera, Pan dal nam pomoc w Ameryce: oddanych, niestrudzonych Johna i Bonnie 
Tantanellow. Od pocz^tku az dot^d, do drugiego wydania, wiernie wykonujq. oni t§ prac§ 
w Panu. Niech Pan blogoslawi Sylvii Thompson i Denise Hiller za ich oddanie w pracy 
nad drugim wydaniem. Starann^ korekti wykonal pastor Ed Bauer, ktoremu najszczerzej 
dzi^kujemy. Szereg swiadectw opublikowano po raz pierwszy; inne ukazaly sii juz w posta- 
ci broszur, bez zastrzezenia praw autorskich. Cz§sc drukowano wczesniej w czasopismach, 
jeszcze inne s^, wyj^tkami z wczesniej wydanych ksi^zek. Za mozliwosc druku wyj^tkow 
z ksi^zki-swiadectwa Romana Mazierskiego A Light Shines in Poland dzi^kujemy Ksiigarni 
Chrzescijanskiej Mayflower z Southampton (Wielka Brytania). Za pozwolenie na wykorzy- 
stanie swiadectwa Johna Prestona skladamy podzi^kowania pismu The Reformer, publikacji 
Przymierza Protestanckiego (Protestant Alliance) z Bedford w Wielkiej Brytanii, i Towa- 
rzystwu Prawdy Protestanckiej (The Protestant Truth Society) z Londynu. Dzi^kujemy 
Wydawnictwu Uniwersytetu Boba Jonesa za mozliwosc reprodukcji okladki ksi^zki Pilgri- 
mage from Rome [tytul polski: Pielgrzymka z Rzyrnu], a takze samemu Bartowi Brewerowi 
za swiadectwo i za przekazane nam zdjicia. Nawrocony ksi^dz Henry Gregory Adams wielce 
nas ublogoslawil, zezwalaj^c na druk swego swiadectwa i zdjic oraz daj^c znac o siedmiu 
innych swiadectwach zamieszczonyclr w pismie Josepha Zachella The Converted Catholic. 
Podzi^kowac za to mozerny tylko Panu, gdyz Brat Zachello jest juz u Niego, a praw autorskich 
tych swiadectw nie zastrzezono. Przybytkowi Metropolitalnemu (Metropolitan Tabernacle) 
z Londynu, wydawcom publikacji How Real Is Your Religion, pragniemy podzi^kowac za 
szesc swiadectw. Dzi^kujemy Rolandowi Hallowi i Wloskiej Wspolnocie Misyjnej (Italian 
Missionary Fellowship) z Londynu za kontakt z Salvatorem Gargiulem i Edoardem Laban- 
chirn i uzyskanie pozwolenia w sprawie swiadectw i zdjic tych Braci. Wloska Wspolnota 
Misyjna jest fili^, WEC International. Dzi^kujemy Loizeaux Brothers z New Jersey za po- 
zwolenie na publikacji okladek ksi^zek Josepha Zachella: Secrets of Romanism i The Ins and 
Outs of Romanism. Wielebnemu Donaldowi Maconagliie z Osrodka Nawrocen (Conversion 
Center) w Havertown (Pennsylvania) dzi^kiijemy za mozliwosc druku swiadectwa i zdj^c Jose 
A. Fernandeza. Wielk^ pomocg, byl Frank Eberhardt z Misji Ewangelii (Gospel Outreach). 
Jestesmy mu wdziiczni za pozwolenie na wykorzystanie swiadectw Charlesa Mrzeny, Char- 
lesa Boltona i Charlesa Chiniquy. Prawdziwq radosciq byl kontakt z Sandym Carsonem. 
Dzi^krijemy mu za przeredagowanie swiadectwa „Rzeczywiscie wolny”, jego wydawcy zas 
za pozwolenie na publikacji- Dziikujemy tez Huntington House z Florydy za pozwolenie 
na reprodukcji okladki ksi^zki Free Indeed. Wielk^, pociechq w pracy byl Cornelius Bas, 
ktorego drobiazgowa dokladnosc i oddanie w dziele tlumaczenia swiadectw braci z Holandii 
byly szczegolnie cenne. Mike Stevens okazal nam tak cennt], w ostatnich chwilach pomoc. 
Niech sam Pan go wynagrodzi, jak i wszystkich, ktorzy w jakiejkolwiek mierze trudzili sii 
przy tej ksi^zce. 
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Podzi^kowania do wydania polskiego 

Z gl^bok^ bojazni^ i sercem przepelnionym wdzi^cznosciq, przychodz§ przed naszego 
Pana i przed Tron Jego laski, bo zatroszczyl siq On o to, aby przedsi§wzi§cie si§ powiodlo. 
swiadectwa zawarte w tej ksi^zce s^ relacj^, o niepoj^tej milosci i lasce Boga, jak^, okazuje On 
dzis grzesznym ludziom. Dzi^ki niech b^d^, Bogu za Jego niewyobrazalny dar (2Kor 9,15). 
Dzi^kuj^c Bogu, chc§ tez wyrazic wdzi^cznosc wielu Braciom oraz Siostrom, ktorzy wspomo- 
gli nas w tej pracy. Dzi§kuj§ panu Martinowi Buckinghamowi i panu Richardowi Bennettowi, 
redaktorom angielskiego oryginalu ksig,zki, za ch^tne udzielenie mi praw wydawniczych do 
polskiej edycji. Zwlaszcza pan Bennett od sarnego poczEjtku az dotqd sluzyl mi pornoc^ 
i rad% jako miluj^cy Brat i Wspolbojownik w Chrystusie, pelen troski o zgubione dusze 
i o dzielo Chrystusowe. Dziqkuj§ rowniez wszystkim 58 bylym ksi^zom katolickim, ktorzy 
zechcieli podziclic si§ doswiadczeniami swojego zycia. Niektorzy z nich wprawdzie juz ode- 
szli do Pana, ale ich swiadectwa nadal zyjg,, bo uwierzyli oni w Jezusa Chrystusa, ktory jest 
Zmartwychwstaniem i Zyciem. Prace nad polskim przekladem ksi^zki nie posun^lyby si§ tak 
daleko, gdyby nie cenny czas i wysilek wszystkich, ktorzy trudzili si§ nad wersj^ oryginaln^,. 
Choc nie wymieniq Was tutaj z nazwiska, przyjmijcie najserdeczniejsze podzi^kowania. Nie 
pomog§ tez nie wspomniec o pomocy, jakiej udzielil mi pan Gilbert Geraldo w chwili, gdy 
idea wydania ksiqzki po polsku byla dopiero w zarodku. To on zaufal mi i skontaktowal nmie 
z Oficyn^ WydawniczEj, Tiqva. Podzi§kowania w Panu kieruj§ tez do naszego Brata Adama 
Czwojdraka z Oficyny Wydawniczej Tiqva i jego zony Siostry Oli za ich smialosc i podj^cie 
si§ dziela przygotowania polskiej wersji ksig,zki pomimo trudnosci, jakie musieli przezwy- 
ci^zyc, i wielu innych prac w sluzbie Panu. Chc§ podzi^kowac innym Siostrom i Braciom, 
ktorzy pomagali Oficynie Wydawniczej Tiqva: Magdalenie za doskonal^ okladk§, Elzbiecie, 
Jarkowi, a zwlaszcza Tomkowi za konsultacj^ merytoryczn^, oraz Jarkowi za porad§ prawnq. 
Dzi§kuj§ duhskim wierz^cym: panu Nielsowi Olsenowi i panu Finnowi Nielsenowi, za pomoc 
w przygotowaniu komputerowym, oraz wiernej Siostrze w Panu Hanne Carstensen. Mojej 
zonie Evie dzi§kuj§ za niestrudzonq wspolprac^ przy realizacji calego przedsi§wzi§cia i za 
poslug§ w moirn zyciu; za zawsze wytrwalq dla mnie pomoc w sluzbie Panu, za bycie wiern^ 
zon^, i matk^,, troszcz^c^, si§ o codzienne potrzeby, i za niezliczone godziny modlitwy i wspol- 
noty. Ci wymienieni, jak i wielu, wielu innych pomagali w miar§ swoiclr mozliwosci i modlili 
si§ wytrwale caly czas. Dzi§kuj§ Warn wszystkim raz jeszcze i niech Was Pan blogoslawi. 
Mikolaj Rej powiedzial, ze Polacy nie g§si i swoj j§zyk maj^. Chwal§ Boga za to, ze Polacy 
poszukuj^cy prawdy mog^ dzis swobodnie czytac prawd§ zawart^ w Slowie Bozym, Biblii, 
a takze swiadectwa o niej zawarte w niniejszej ksi^zce, i czynic to W SWOIM WLASNYM 
J^ZYKU. 

BOGU NIECH B^DZIE WSZELKA CHWALA ZA JEGO WIERNOSC! 

Suresh Jeyasingham 

A MISSION TO POLAND, Bredagerl kken 239, 5220 Odense S, DANIA. Tel./fax: 
(0-045) 65 932 463; e-mail: jeyasing@post9. tele, dk 
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Gdy znalazlem Chrystusa, znalaztem wszystko 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Anthony’ego Pezzotty 

Anthony Pezzotta, urodzony na polnocy Wioch, od najmlodszych lat pragn^l bye misjo- 
narzem. Aby zrealizowac ten zamysl, w wieku 11 lat wst^pil do seminarium duchownego. Po 
12 latach otrzymal tytul magistra greki i bakalaureat z filozofii. Potem odbywal magisterskie 
studia teologiczne w Anglii, Niemczech, Hiszpanii, wreszeie w Rzymie, gdzie przyj^l swi^ce- 
nia kaplanskie. Wyslany na misje na Filipiny, pracowal tam 15 lat, pelni^c funkcj§ dyrektora 
szkol technicznych oraz rektora nizszego i wyzszego seminarium duchownego. W chwili swego 
nawrocenia byl tam wykladowc^, teologii. 

Praca lekarstwem na wqtpliwosci 

Na studiach teologicznych w Anglii zacz^lem zywic powazne wqlpliwosci co do pewnych 
nauk mojego kosciola, ktorych nie umialem pogodzic z Pismem. W^tpliwosci clr^czyly mnie 
nawet po swi^ceniach, ale tlumilem je, zaj^ty studiami i prac% wykladowcz^. Plan zaj^c 
mialem tak napi^ty, iz niewiele czasu zostalo na zgl^bianie roznych spraw i na modlitw§. Po 
dziesi^ciu latach wyczerpuj^cego trudu pojechalem na rok do domu, do Wioch, aby odpocz^c 
i podreperowac zdrowie. Tam w^tpliwosci odzyly i roznmozyly si§ jeszcze bardziej, umoc- 
nilern si§ tez w postanowieniu, by szukac zadowalaj^cej odpowiedzi na niepokoj^ce mnie 
kwestie. Bez przerwy czytalem, wnikalem w slowa naszyeh wielkich teologow, w^tpliwosci 
jednak nie znikaly, ci^z^c coraz dotkliwiej. 

Ksi^zki i Ksi^ga 

Po powrocie na Filipiny postanowilem odlozyc na bok cal^, moj% bibliotek^ teologiczn^ 
i poswi^cic si§ studiowaniu jednej tylko Ksi^gi: Slowa Bozego, w szczegolnosci zas Nowego 
Testamentu. We wszystkich praktycznych sprawach Biblia stala si§ jedynym moim przewod- 
nikiem; to do niej odwolywalem si§ w ewangelizacji, nauezaniu, rozmyslaniach i lekturze. 
Niebawem czasie w^tpliwosci zacz^ly znikac: jedna po drugiej znajdowaly bowiem rozwi%- 
zanie w moim studium Pisma. 

Poczqtek drogi krzyzowej 

Pod koniec styeznia 1974 roku udalem si§ do Santa Cruz, na poludnie od Manili. Natkn%- 
lem si§ tam na bardzo eleganckq, nowq, kaplic§ Konserwatywnego Kosciola Baptystycznego. 
Nigdy dot^d nie bylem w kosciele protestanckim, postanowilem wi§c wslizn^c si§ do srodka 
i rozejrzec si§. Ledwie znalazlem si§ wewn^trz, przywital mnie jakis sympatyezny wierz%- 
cy, nalegaj^c, ze przedstawi mnie pastorowi. Pastorem tym okazal si§ Ernesto Montalegre, 
wspanialy m^z Bozy. Rozmawialismy paiy godzin. Ja staralem si§ z calych sil zrobic z niego 
dobrego katolika, on zas spokojnie odpowiadal na moje pytania. Nie zdolalem nawrocic go 
na katolicyzm, ale i on nie przerobil mnie na protestanta. Mirno to wiele jego wypowiedzi 
uderzylo mnie, tak ze po dwoch godzinach rozmowy mialem w sercu natlok w^tpliwosci. 
Zaczq.1 si§ dla mnie czas gehenny: bezsenne noce, bezradnosc i przerazaj^cy brak odwagi, 
aby opowiedziec si§ za prawd^ Pisma. Powoli zaczynalem pojmowac Prawd§, nie wiedzialem 
jednak, co mam pocz^c. Az nadeszla noc 20 lutego 1974 roku. 
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Moc laski Bozej 

Bylern w domu sam - i pierwszy raz w zyciu szczerze si§ modlilem. Prosilem Chrystusa, 
aby przej^l panowanie nad moim zyciem. Czulern si§ jak najwi^kszy z grzesznikow. Ktos bye 
rnoze spyta: Jaki tam ze mnie mogl bye grzesznik? Fakt, nigdy nie palilem, nie pilern, nie 
zlamalem slubow czystosci. Nie mialem na koncie zadnych wyst^pkow, za to wiele zaslug 
w roli proboszcza. Lecz moim grzechem byia... pycha. To ona nie pozwalala Chrystusowi 
zagoscic w moim zyciu, bo balern si§ reakcji biskupa. Myslalem: „Jesli uznam Chrystusa 
za swego Zbawiciela, co na to powiedz^ przelozeni? Co sobie pomysl^ koledzy, studenci? 
Szanuj^ mnie; nie wolno icli zawiesc!” Brakowalo mi odwagi na szczerosc; szacunek ludzi 
ceniiem wyzej niz umilowanie Prawdy. W t§ jednak noc podezas modlitwy wzrok moj pad! 
na taki oto fragment z Ewangelii Jana: 

.. Wszakze jednak i z ksi^z^t wiele ich wen uwierzylo; ale dla Faryzeuszow nie wyznali, 
aby z boznicy nie byli wylgezeni” (J 12,42). 

Te slowa przeszyly mi serce jak miecz obosieezny, ale dodaly sily i odwagi. Bylern wolny! 
Tej nocy nie m^czyl mnie juz bol i dojmuj^ca niepewnosc strasznyclr ostatnich tygodni. Gdy 
obudzilem si§ nazajutrz, w glowie pojawil mi si§ obraz przyjacielskiego pastora baptystow. 
Ubralem si§ szybko i pojechalem do jego kosciola. Rozmawialismy. Dal mi broszury i ulotki, 
ktore ch^tnie wzi^lem. Juz przy wyjsciu odwrocilem si§ i spytalem: „Gdybym opuscil swoj 
kosciol, moglbym zamieszkac zwami? Przyj^libyscie mnie?” Usmiechntj,! si§ i odparl: „Mamy 
wolny pokoj, wierz^cy si§ tob^, zaopiekuj^”. 

Prawda zwyci^za 

Pi§c dni zwlekalem z decyzjg, modl^c si§ i czytaj^c Pisrno. 261utego uznalem Chrystusa 
za swego Zbawc§ i Pana. Poprosilem, aby przej^l wladanie nad moim zyciem, mialem bo- 
wiern zarniar zostawic wszystko: samochod, bibliotek^, maj^tnosci. Napisalem do biskupa 
list z rezygnacj^ i zamieszkalem wsrod rnoich nowych duchowych przyjaciol w Santa Cruz. 
3 rnarca o jedenastej publieznie wyznalem wiar§ w Ewangeli§ i zostalem ochrzczony w rzece 
Santa Cruz, plyn^cej tuz za budynkiem koscielnym. Musz§ konieeznie napomkn^c, ze od 
dnia, gdy przyjtjlerri Chrystusa, nigdy nie pozalowalem tego kroku i nie odczulem t^sknoty 
za dawnym zyciem. Doslownie przepelniony radoscig,, poznalem nieopisany srnak wolnosci 
od zw^tpien. Paiy dni po tym wydarzeniu odwiedzil mnie pewien ksi^dz, pytaj^c: „Tony, 
jak rnogles w ci^gu zaledwie pi^ciu dni podj^c tak^, decyzj§? Porzuciles kosciol katolicki: 
dwadziescia stuleci kultury, papiezy, swiytych, wszystkiego, czego si§ uczyles, co zawsze 
kochales!” Odrzeklem mu prosto z serca:, Nie czuj§ siy tak, jakbym cos porzucil; to jest, 
raezej tak, ze gdy znalazlem Chrystusa, znalazlem wszystko”. Katolik, ktory przyjmuje 
Chrystusa jako Zbawc§ i Pana, opusci swoj kosciol, gdyz nie jest juz rzymskim katolikiem. 
Jesli wierzysz, ze zostales zbawiony przez wiar§ w Chrystusa, i jesli uznales Jego Slowo za 
ostateezny autorytet, to nie jestes rzymskim katolikiem, ale protestantem, nawet jesli slowo 
„protestant” zle ci si§ kojarzy. Zbawienie przez wiaiy i wyl^czny autorytet Pisma to funda- 
rnenty protestantyzmu, przeciwstawne idei zbawienia dzi^ki uezynkom i sakramentom oraz 
autorytetowi tradycji, za ktorymi opowiada si§ katolicyzm. Na koniec chcialbym zauwazyc, 
ze wielu katolikow zywi do swego kosciola gl^boki sentyment, nazywaj^c go cz^sto „Matkg,”. 
Taka postawa i takie uczucia znamionujq, osob§, ktora za dawc§ zycia duchowego uwaza 
kosciol, czyni^cy jq, wierzEjc^, przez chrzest i utrzymuj^cy j% przy zyciu duchowym dziyki 
pozostalym sakramentom. Z Biblii wynika jednak, ze to nie kosciol tworzy wierz^cych, ale 
wierz^cy tworzy kosciol. A poniewaz to lask^, przez wiaiy stajemy si§ zywyrni kamieniami 
Chrystusowego kosciola, to prawdziwym jego budowniezym jest Chrystus. 

Anthony Pezzotta, Nawrocony ksiqdz 

Pastor Tony Pezzotta jest obecnie misjonarzem w Konserwatywnym Baptystycznym To- 
warzystwie Misji Zagranicznych (CBFMS). Wyktada w Azjatyckim Seminarium Teologicznym 
w Quezon City. Mozna do niego pisac na adres: Rev. Tony Pezzotta, CBAP, P. 0. Box 1594, 
1099 Manila, Filipiny. 
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Woda zywa i pokoj z Bogiem 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Mariana Rughiego 

Wierz§, ze Bog pragnie, aby ci, ktorzy znalezli w Clirystusie duchowe uzdrowienie, podnie- 
sli glos i zaswiadczyli o tym wobec innych, azeby ludzie doswiadczali Jego dotkni^cia za 
posrednictwem tych, ktorzy juz wczesniej go doznali. 

Dylemat z herezj^ 

Moje przejscie od rzymskiego katolicyzmu do Chrystusa nie nast^pilo nagle; byi to dlugi 
i niestety bolesny proces, rozpocz^ty jeszcze na studiach w Asyzu. Raz na wykladzie z historii 
kosciola profesor omawiai sylwetkq; Honoriusza I (626-638), jednego z wielu papiezy, ktorzy 
wedlug kosciola katolickiego glosili bl^dn^, nauk§. Honoriusz I wdal si§ w spor co do herezji 
monotelityzmu, za ktor^ sam si§ opowiadal, a wedle ktorej Chrystus mial jednq, wol§: swoj% 
osobistcp Roznilo si§ to od stanowiska Biblii, z ktorej wynika, iz posiadal On wol§ i ludzkq,, 
i bosk^,. Trzeci sobor w Konstantynopolu (680-681 po Chr.) pot^pil wszystkich, ktorzy 
opowiedzieli si§ za monotelityzmem, a zatem takze papieza Honoriusza I. Przezylem wstrz^s 
na mysl o tym, ze kosciol rzymski wiedz^c o heretyckim zdaniu Honoriusza I sformulowal 
mirno to na I soborze watykanskim w 1870 roku dogmat o nieomylnosci papieza i glosi, 
iz papiez jest calkowicie nieomylny w definicjach i dekretach wyglaszanych ex cathedra 
w sprawach wiary i obyczajow. Dowiedzialem si§, ze wedle jasnego orzeczenia ojcow tego 
soboru ten niedawno ogloszony dogmat obowi^zywal zawsze, nieomylni byli wi§c wszyscy 
papieze, od sw. Piotra po owczesnego Piusa IX. Wszyscy oni mieli bye natchnieni przez 
Boga, a ich sukcesja miala pochodzic z tego samego boskiego zrodla. Spytalem profesora, 
jak pogodzic z tym fakt, ze pogl^dy Honoriusza I klocily si§ z nauk^ kosciola. Odparl, ze 
Honoriusz I istotnie glosil bl^d, ale czyni^c to przemawial nie ex cathedra jako papiez, lecz 
jako prywatny teolog. 

Rzym nie daje pewnosci 

W seminarium nie wiedlismy scisle zakonnego trybu zycia, choc musielismy podejmowac 
pewne pokuty i ofiary. Nalezaly do nich post i powstrzymywanie si§ od roznych rzeezy; 
musielismy tez spowiadac si§, praktykowac medytacj§ i uezestniezye w rekolekcjach ducho- 
wych. Mirno to uezono nas, ze nie mozerny bye pewni zbawienia; jeden bowiem z dogmatow 
kosciola glosi, iz ten, kto twierdzi, ze jest pewien zbawienia, jest bezsprzecznie zgubiony. 

Wqtpliwosci 

Widzialem, iz kosciol przeezy sam sobie; ale przez jakis czas zmagalem si§ z w^tpliwo- 
sciami samotnie. Wreszcie, udr^ezony, postanowilem zwierzyc si§ spowiednikowi. Odpowiedz 
byla krotka i sucha: „Synu, te mysli to diabelska pokusa”. Poj^lem, ze kosciol katolicki dice 
przekiycic prawd§, przekonanie plyn^ce od Ducha Swi^tego zwg,c dzielem diabla. Ale do pel- 
nego przekonania bylo mi daleko. Wiedzialem co prawda, ze werset 3,16 z Ewangelii Jana, 
ktory podalem na poparcie mych w^tpliwosci, to moeny fundament, a jednak przyj^lem ko- 
lejn% lekcj§ pokory i slepego posluszehstwa wobec kosciola. Zalecano mi slope posluszenstwo, 
ale nie Panu Jezusowi Chrystusowi, tylko kosciolowi. 
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Konfesjonal 

Zaprzestalem juz wtedy regularnego spowiadania si§. Prawd§ rnowi^c, nigdy nie przepa- 
dalem za praktyk^,, odbywaj^c j^, bardziej z przymusu niz z wewngtrznego przekonania. 
Czasami wizyta w konfesjonale okazywala si§ dokuczliwym brzemieniem i okrutn^ torture 
sumienia. To wazne. Zdaniem Rzymu spowiedz daje grzesznikowi komfort psychiczny, bo 
wyrzuca on z siebie winy w obecnosci ksi^dza, ten zas rozgrzeszeniem uwalnia go od wy- 
rzutow sumienia. Prawd^, jest, ze pociecha tego typu moze nast^pic, ale nie trwa ona dlugo 
b§d%c tylko ulotnym uczuciem. Pi§c lat bylem ksi^dzem. Moze si§ wydac, ze to niedlugo; 
wystarczy jednak, by dowiedziec si§ sporo o spowiedzi ikonfesjonale. Wysluchalem spowie- 
dzi wielu ludzi; w tym niemalo znajomych. W niektorych widzialem szczerosc i pragnienie 
uwolnienia od tego lub innego dokuczliwego grzechu czy wady, mimo to zrozpaczeni musieli 
do mnie wracac tydzien w tydzien, wyznaj^c wci^z te same grzechy, nieraz wstydliwe i dla 
nich samycli wstr^tne. „Czemu nie zaznam wyzwolenia?” — pytano mnie z bolesci^. Jako 
spowiednik mialem zadanie uspokajac ich, nigdy jednak nie potrafilem dac im pewnosci; nie 
potrafil tego zreszt^ nikt na moim miejscu. Ksi^dz moze powiedziec grzesznikowi, ze brak 
mu szczerosci bq,dz ze nie spelnia on warunkow waznej spowiedzi. Czasami moze zagrozic 
odrnow^ sakramentalnego rozgrzeszenia za uporczywie popelniane grzechy. Nietrudno sobie 
wyobrazic skutki, jakie ta tyranska metoda moze wywrzec na spragnionych, choc slepych 
duszach. 

Wo da zywa 

Przypomina mi si§ przepi^kne wydarzenie z zycia Jezusa: spotkanie z Samarytank^, 
u studni Jakuba. Oto jest odpowiedz dla spragnionych dusz, ale ludzie zmuszani, aby u ksi§- 
dza szukac ugaszenia duchowego pragnienia, odpowiedzi tej nie znajduj^. 

„... rzekl do niej Jezus: Kazdy, kto pije t§ wod§, zasi§ b^dzie pragn^l”. Rzymskokatolicka 
spowiedz jest jak woda ze studni Jakuba: jesli ugasi pragnienie, to tylko na chwil§. Jezus 
natomiast rnowi: 

„Odpowiedzial Jezus i rzekl jej: Kazdy, kto pije t§ wod§, zasi§ b^dzie pragnt]!; Lecz kto 
by pil on§ wod§, ktorq, ja mu dam, nie b^dzie pragn^l na wieki; ale ta woda, ktorg, ja mu 
dam, stanie si§ w nim studni^, wody wyskakuj^cej ku zywotowi wiecznemu.” (J 4,13-14). 

Oto prawdziwe zrodlo wiecznego zaspokojenia: Jezus Clirystus. On zna ukryt^ potrzeb^ 
grzesznika, jest wod^, dla kazdego z nas. On rzekl: 

„Pojdzcie do Mnie wszyscy, ktorzy jestescie spracowani i obci^zeni, a Ja warn dam uko- 
jenie” (Mt 11,28; BW). 

Wezwanie to plynie prosto zBozego serca; zaden ksi^dz, biskup, papiez nie da nam tego 
wewn^trznego pokoju, ktorego sam nie posiada. Czlowiek b^dzie spragniony, przytloczony 
i bezradny dopoty, dopoki sam Bog go nie napoi. A wtedy, jak strumien wypelniaj^cy 
studni^, dar Bozy stanie si§ zrodlem licznych blogoslawiehstw i obietnicy zycia wiecznego. 

Bolesne swi^cenia 

W swych poszukiwaniach stan^lem przed osobistym problemem. Nieraz juz chodzila mi 
po glowie mysl o porzuceniu kaplanstwa, ale odpyclialem j% jak ohydn^, pokus§. Konczylem 
akurat studia i szykowalem si§ do swi^ceh. Wiedzialem, ze b^dzie honor to dla bliskich, bo 
w kraju katolickim ksic^dz w rodzinie to powod do wielkiej clumy. Wyobrazalem sobie, jak 
bardzo rodzice i przyjaciele wyczekujq, dnia prymicji. Wiem, ze mialkie byly to argumenty; 
ale wtedy nie znalern jeszcze Jezusa Chrystusa jako Zbawcy i Pana i nie czulern si§ na 
silach, by pod^zyc za glosem sumienia. Przyjqlem swi^cenia i zostalem ksi^dzem. Poslano 
mnie na wikariat do jednej parafii. Prac§ zacz^lem zzapalem; nowe sukcesy przycmily stare 
zw^tpienie. Cieszylem si§ atmosfer^ pracy parafialnej, a nowe otoczenie dawalo swobod§, 
jakiej nie mialem w latach studiow. Zacz^lem smielej si^gac po Bibli§ oraz inne ksi^zki, 
zabronione przez kosciol. Potem, juz jako proboszcz, mialem kontakt z roznymi ludzmi 
inieraz wdawalem si§ z nirni w dyskusje na tematy religijne. 
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Boza Opatrznosc 

Raz, podczas szczerej rozmowy z pewnym franciszkaninem, cloznalem wstrz^su: Roz- 
rnowca moj przechodzil podobny do mojego bolesny proces wqlpliwosci co do zbawienia. 
Zaczqlem si§ zastanawiac: „ Jesli kosciol rzymski to jedyny prawdziwy kosciol Chrystusa, to 
jak to mozliwe, ze jeden z jego najznakomitszych wyznawcow, czlowiek uczciwy i wstrzemi^z- 
liwy, w^tpi w swe zbawienie i cierpi duchowe udr^ki?” W^tpliwosci ozyly. Wpadlem w kolejny 
kryzys duchowy; tym razem rnial on jednak doprowadzic do wyzwolenia. Bezposrednim jego 
skutkiem bylo jednak to, ze msza, konfesjonal i inne obowi^zki kaplahskie staly si§ dla mnie 
dotkliwym brzemieniem. 

Swiatlosc z Bozej laski 

Jakis czas szukalem zapomnienia w rozrywce. Zacz^lem trade poczucie obowi^zku i ze 
wstydem patrzylem, jak sklaniam si§ ku zwyczajom tego swiata. A przeciez potrzebowalem 
nie rozrywki, tylko oczyszczenia, nie przyjemnosci, lecz odnowy duchowej. Potrzebowalem 
po prostu Jezusa Chrystusa. Czy kosciol byl w stanie zaprowadzic mnie do Tego, Ktory 
wyzwoli mnie z tej straszliwej sytuacji? Nie, Rzyrn potrafil tylko wymierzyc odpowiedni^ 
kaiy kanoniezng, — zeslano mnie na tydzien do klasztoru. Nie byla to jednak wlasciwa 
kuraeja na m^ dolegliwosc. Nadal samotnie zmagalem si§ w bitwie, ktora z gory wygl^dala na 
przegrantj,. Lecz jednego dnia blysk Bozej swiatlosci obnazyl ciemnosc mej duszy. Po namysle 
postanowilem opuscic parafi§ i rodzicow i jechac do Rzymu. Nie mialem zadnego planu, 
nie mialem tez w Rzymie nikogo, kogo moglbym prosic opomoc. Ale juz pierwszego dnia 
rnoja determinaeja zostala nagrodzona: nieoczekiwanie natknqlem si§ na episkopalny kosciol 
metodystyezny. Dane mi bylo od razu porozmawiac zpastorem, przed ktorym otworzylem 
serce i zwierzylem si§ z rozpaezliwego polozenia. Wkrotce jednak mialem si§ przekonac, ze 
opuszczenie kosciola rzymskiego nie jest proste. 

Rzym przeklina nawroconych ksi^zy 

Uklady Lateranskie z 1929 roku staly si§ wielk^ przeszkodcj, na mej drodze. Punkt 2 
artykulu 5 glosi: „Kaplanow-odst§pcow oraz osob poddanyclr cenzurze nie mozna pod zad- 
nym pozorem wyznaczac na nauczycieli ani dozwalac, aby nadal prowadzili t§ prac§; nie 
wolno im piastowac urz^dow ani tez zatrudniac ich jako urz^dnikow w miejscach, gdzie 
majq, bezposredni kontakt z ludnosciq,”. Znaczylo to, ze musz§ wybierac mi^dzy rezygnacj^ 
z wszelkiego zycia publieznego a opuszczeniem kraju, rodzicow, wszystkiego, co mi drogie. 
Wyjscie drugie bylo bolesny ofiar^, ale otrzymalem dose sily, by je wybrac, Bog zas w prze- 
dziwny sposob otworzyl przede mn^ drzwi. Pastor metodystow przedstawil mnie profesorowi 
E. Buonaiutiemu, bylernu ksi^dzu, ktory na mocy Ukladow Lateranskich musial opuscic 
stanowisko wykladowcy religioznawstwa i zostal poddany cenzurze kanonieznej. Czlowiek 
ow porozumial si§ w moim imieniu z towarzystwami protestanckimi w Szwajcarii, Francji 
i Niemczech, usiluj^c znalezc miejsce, gdzie moglbym si§ udac na wygnanie z Rzymu. 

W swiatlosci Jego widzimy 

Mijaly tygodnie i miesi^ce, i wydawalo si§, ze nie ma szans. Ale Bog postawil na mej 
drodze bylego ksi^dza, pastora M. Cascll§, pracuj^cego wtedy w jednej z parafii Irlandii 
Polnocnej. Bylo to zaiste zrz^dzenie Boze. Doktor Casella pisal do profesora Buonaiutie- 
go o jakiejs ksi^zee, napomkn^l jednak i o tym, jak z pomoc^ dublinskiego towarzystwa 
ewangelikalnego, zwanego Towarzystwem Ochrony Ksi^zy (The Priests’ Protection Society), 
zdolal opuscic kosciol rzymski. Odpowiadaj^c na jego list, Buonaiuti opisal moj% historic 
Tak rozpocz^l si§ ostatni etap mej w^drowki. Towarzystwo Ochrony Ksi^zy zapewnilo mi 
gruntowny kurs z zakresu teologii reformowanej w Trinity College w Dublinie, oplacony 
przez Irlandzkq, Misj§ Koscieln^, (Irish Church Missions). Chc§ wyrazic najgl^bsz^ wdzi^cz- 
nosc Towarzystwu Ochrony Ksi^zy, bo pomoglo mi wyjsc z ciemnosci Rzymu ku swiatlosci 
Ewangelii. Opuszczenie Wloch, a zatem rodzicow, przyjaciol i wszystkiego, co mi drogie, 
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wiele mnie kosztowalo; skoro jednak postanowilem sluchac przede wszystkim glosu Boga, 
a nie glosu ciala i swiata, cierpienia przemienily si§ w radosc. Zwlaszcza ze skonczyla si§ moja 
duchowa w^drowka od zycia grzesznego ku osobistemu poznaniu Zywego Chrystusa. Chc§ 
podzi^kowac Irlandzkiej Misji Koscielnej, bo w jej dublinskich progach uczono mnie czytac 
Slowo Boze, a me oczy otwarly si§ na swiatlo Ewangelii. Prorok Izajasz opisal wlasciw^ 
postaw§ przed Bogiem: 

„Jedynie u Jahwe jest sprawiedliwosc i moc” (Iz 45,42); %nie ma takiego wersetuHj 
apostol Pawel wyjasnia, ze sprawiedliwosc Bozg, otrzymuje wierz^cy przez wiar§: 

.. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwosc Boza objawiona jest, maj^ca swiadectwo z za- 
konu i z prorokow; Sprawiedliwosc, mowi§, Boza przez wiar§ Jezusa Chrystusa ku wszystkim 
i na wszystkie wierz^ce; boc roznosci nie masz.” (Rz 3,21-22). 

Pawel ukazal jasno grzeszny stan czlowieka, glosz£j,c nauk§ o lasce Bozej, dawanej darmo, 
bez wzgl^du na zaslugi, 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im cliwaly Bozej. A bywaj^ usprawiedliwieni 
darmo z laski jego przez odkupienie, ktore si§ stalo w Clirystusie Jezusie.” (Rz 3,23-24). 

Dzi^ki lasce przez wiar§ dokonala si§ mi^dzy Bogiem a mn^ niezwykla transakcja. Mog§ 
bez walrania rzec: 

„... Owszern i wszystko poczytam sobie za szkod§ dla zacnosci znajomosci Chrystusa 
Jezusa, Pana rnojego, dla ktoregom wszystko utracil i mam to sobie za gnoj, abyrn Chrystusa 
zyskal, I byl znaleziony w nim, nie maj^c sprawiedliwosci mojej, tej ktorajest z zakonu, ale 
t§, ktora jest przez wiar§ Clrrystusow^,, to jest sprawiedliwosc z Boga, ktora jest przez wiar§.” 
(Flp 3,8-9). 

Bog nienawidzi balwochwalstwa 

„Tak zglupial kazdy czlowiek, ze tego nie zna, iz pohanbiony bywa kazdy rzemieslnik 
dla balwana; bo falszem jest to, co ulal, i niemasz ducha w nich. Marnosci^ s%, a dzielem 
bl^dow; czasu nawiedzenia swego poginq,.” (Jer 10,14-15). 

Z bolern wspomn§ tu o czyms, co wypada mi nazwac wielkim rozczarowaniem. Po przy- 
jezdzie do Anglii, zawsze uwazanej przeze mnie za „krain§ Biblii”, dostrzeglem, ze ostalo si§ 
tu niewiele prawdy biblijnej. Nauka Rzymu wkrada si§ wszelkimi sposobami, a otwieraj^ jej 
drzwi tak zwane koscioly biblijne. Praktyki katolickie rozgoscily si§ w kosciolach, a ludzie 
nie dostrzegaj^, swej grzesznosci, zasmucaj^c Boga. Duch Swi^ty srnuci si§ z powodu rzym- 
skiej czci dla obrazow, tak latwo przejmowanej przez koscioly biblijne. Jakze wielka jest dzis 
potrzeba swiadectwa protestanckicli chrzescijan, ktorzy wskazaliby na grzesznosc tego kultu! 
Wierz§, ze poki czlonkowie kosciolow nie zniszczg, swoich bozkow, poty nie doswiadczymy 
prawdziwego biblijnego przebudzenia. 

„A nie spolkujcie z uczynkami niepozytecznemi ciemnosci, ale je raczej strofujcie.” sEf 

5,11). 

Mariano Rughi, nawrocony ksiqdz 

Po nawroceniu Wloch Mariano Rughi stuzytjuz Panu w Irlandii, Anglii, Stanach Zjednoczo- 
nych, a ostatnio w Kanadzie. 
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Ksiqdz katolicki ewangelist^. radiowym 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Manuela Garrida Aldamy 

.. Musicie si§ znowu narodzic.” (J 3,7). 
„Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 

wen wierzy, nie zgin^l, ale mial zywot wieczny.” (J 3,16). 

Bog zaplanowal to ku dobremu 

Nieraz spogl^daj^c na swe zycie, zastanawiamy si§, dlaczego przydarzylo nam si§ to czy 
tamto. Slowo Boze mowi: 

„Ale jako wyzsze s^ niebiosa niz ziemia, tak przewyzszaj^ drogi moje drogi wasze, a mysli 
moje mysli wasze.” (Iz 55,9). 

Dzis widz§, ze lata dziecinstwa, kaplanstwo, liczne w^tpliwosci i ciemnosc duchowa przy- 
gotowywaly mnie do sluzby Ewangelii, a zwlaszcza do pracy przy ewangelizacji radiowej. 
Lubimy slucliac, co Bog czyni w zyciu innych; wrazenie robi opowiesc kogos, kogo zbawila 
laska Boza na podstawie doskonalego dziela Pana Jezusa i kto dzi^ki mocy Bozej wiedzie 
nowe zycie. W Hiszpanii mawiamy: „Las palabras mueven, el ejemplo arrastra” (Slowa 
wzruszajq,, przyklad poci^ga). To, ze bylem ksi^dzem katolickim, nadaje memu swiadectwu 
charakter szczegolny. Ufam, ze pokrzepi ono wierz^cych, innych zas doprowadzi do wiary 
w Jezusa Chrystusa, ktoremu sluz§. 

Ze wzgl^du na rnarriQ 

Urodzilem si§ w typowej katolickiej rodzinie na polnocy Hiszpanii, w domu o trady- 
cjach baskijskich, uchodz^cyclr za najsurowsze i najpobozniejsze w calej Hiszpanii. Rodzice 
mieli szesciu synow i jedn^, cork§, najmlodszEj, z nas. Ojciec - prawnik postanowil dac nam 
najlepsze wyksztalcenie akademickie; matka zas, zarliwa katoliczka, clbala o nasze zycie 
duchowe. Regularnie odwiedzaj^c mam§ pewien ksi^dz przypominal jej, ze otrzymala od 
Boga az szesciu synow i powinna okazac wdzi^cznosc oddaj^c co najmniej jednego do sluzby 
przy oltarzu. „Jesli icli pani kocha, niech irn pani ofiaruje najwyzszy zaszczyt, jaki matka 
rnoze zapewnic dziecku. A zaszczytem tym jest kaplanstwo” — mawial. Nic dziwnego, ze 
kobieta o tak religijnym usposobieniu i tak pobozna uznala, iz istotnie jej obowi^zkiem jest 
przeznaczyc niektorych synow w sluzby Bogu. Ojciec, wcale nie ateista, nie przejmowal si§ 
az tak radami ksi^dza, a nawet byl calkiem innego zdania: Zaplanowal, ze jego chlopcy 
zdob^d^ solidne swieckie wyksztalcenie. I nie dopuscilby do tego, bym zostal ksi^dzem, 
lecz... zmarl, gdy mialem zaledwie dziesi^c lat. Nie rnin^lo wiele czasu, a matka zalatwila 
niezb^dne sprawy, i po kilku miesi^cach niespelna jedenastoletni chlopiec przekroczyl progi 
madryckiego seminarium duchownego. Obiecalem mamie, ze b§d§ si§ bardzo staral; za nic 
bowiem w swiecie nie chcialem jej zawiesc. Jak jedenastoletni chlopiec moglby poj^c sens 
kaplanstwa? Rzym twierdzi, ze, kto raz zostal ksi^dzem „na zawsze nim pozostanie”. Taki 
oto los narzucono sil^, wrazliwemu chlopcu z postanowienia kochaj^cej rnatki. 
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Niesprawiedliwy Bog? 

Przez pierwsze szesc, siedem lat wszystko szlo mi dose gladko; zacz^lo si§ to zmieniac, 
gdy nadszedl czas zgl^biania dogmatow kosciola. Zaj^cia z teologii prowadzono po lacinie; 
wykladowca, ktory doktoryzowal si§ w Rzymie, dawal nam zawsze pod koniec czas na py- 
tania i w^tpliwosci oraz prosby o lepsze wyjasnienie spraw poruszonych na wykladzie. Gdy 
nadszedl czas na clogmat o nieomylnosci papieza, zadalem pytanie. Nie chcialem niczego 
kwestionowac, licz^c tylko na to, ze wykladowca pomoze mi pogodzic prawde o Bozej spra- 
wiedliwosci z dogmatem nieomylnosci papieza, ogloszonym przez kosciol nie tak dawno. Nie 
rozumialem, dlaczego zbiegiem dziejow Bog coraz bardziej utrudnia czlowiekowi zbawienie; 
a nie jest to sprawiedliwe. Dlaczego przed rokiem 1870 mozna bylo uzyskac zbawienie i isc 
do nieba bez wiary w ten dogmat, skoro zyj^c dzis nie mam szans na zbawienie, jesli wen 
nie uwierz§? Czy nie dowodzi niesprawiedliwosci Boga to, ze co par§ lat clodaje On kolejn^, 
przeszkod^ na naszej drodze do zbawienia i z^da od nas przezwyci^zenia wi^kszej liezby trud- 
nosci doktrynalnych niz od naszyeh przodkow? Pytania nie przypadly wykladowcy do gustu. 
Kiedy innym razern poprosilem go o lepsze naswietlenie innej kwestii, odparl rozgniewany: 
„ Jesli nie porzucisz tak niebezpiecznego sposobu myslenia, to jeszcze zostaniesz heretykiem!” 
Inny za to nasz wykladowca cz^sto spacerowal po korytarzu z Nowym Testamentem w r^ku, 
czytaj^c go i rozwazaj^c. Na kazaniach zawsze glosil Chrystusa, nigdy nie wspominaj^c swi§- 
tych. Raz na zaj^ciach stwierdzil paiy razy: „ Obawiam si§, ze gdzies tu zblqdzilismy. Nasz 
Chrystus nie jest tym sarnym, ktorego ukazano w Nowym Testamencie. Bye moze dlatego 
wlasnie nasze nauezanie znajduje oddzwi^k glownie w sentymentach kobiet, a m^zczyzni 
raezej trzynraj^ si§ z clala”. Bez w^tpienia czlowiek ow wiedzial cos o prawdzie, ktora jest 
w Chrystusie Jezusie, bal si§ jednak mowic o niej glosniej. 

Swi^cenia i radosc matki 

Przyszedl czas swi^cen kaplanskich. Nie czulem wcale radosci, choc sprawa byla wielkiej 
wagi i czekaly mnie rozmaite zaszczyty. Moja wiara w kosciol, a nawet w Boga, topniala. 
Uroczystosc odbyla si§ w Madrycie; przybyli mama i inni czlonkowie rodziny. Przyjmowalem 
swi^cenia wraz z innymi studentami, przeclrodz^c przez wymyslne rytualy posrod niezwy- 
klej pompy, jak^, rzymscy eksperci obmyslili dla takich sytuaeji. Kilka dni po swi^ceniaclr 
odprawilem pierwsz^ msz§, udzielaj^c komunii wlasnej matce i siostrze. Widzialem Izy na 
matczynyclr policzkach i sam ledwie opanowalem przyplyw uczuc, jakie ceremonia ta ma 
budzic w uczestnikach. 

Ludzie jak myszy 

Po kilku miesi^cach odpoczynku i beztroski w domowym zaciszu znalazlem sobie posad§ 
na pewnej uczelni na polnocy Hiszpanii, w prowineji Santander. Wykladalem literature 
hiszpansk^,; poza tym co dzien rzecz jasna odprawialem msz§, nieraz wysluchiwalem spo- 
wiedzi. Wiedz^c, ze wedlug dogmatu o Przeistoczeniu codziennie dzierze w dloniach sanrego 
Boga, i sluchaj^c ludzi spowiadaj^cych si§ z grzechow, coraz bardziej oddalalem si§ od Boga. 
M^zczyzni silni jak d§by kornie kl^kali w konfesjonale, trz^s^c si§ ze strachu jak myszy. Nie 
nrieli wcale ochoty wyznawac grzechow i nie wiedzieli, jak to robic, ale bali si§ wieeznego 
potepienia, ktoryrn im grozono, jesli co najmniej raz w roku nie wyspowiadaj^, si§. Ludzie 
pracy, ludzie czynu nie umiej^c si§ zabrac do tej procedury prosili: „Niech mi ksi^dz po- 
moze i zada pytania”. Musialem zatem wymyslac, o jakiez to grzeszne czyny podejrzewanr 
tego czy owego. Choc nie wierzylem w ludzk^ moc ich odpuszczania, nigdy nie odmowilem 
wypowiedzenia slow rozgrzeszenia nad tyrni, ktorzy przyehodzili do mnie w dobrej wierze. 

Niewygodne polozenie 

Na uczelni byli i inni ksi^za, z ktorymi silg, rzeezy dose blisko si§ przyjaznilem. Nieraz py- 
talern iclr:, Czy naprawde wierzyeie, ze gdy mowimy kawalkowi chleba: „To jest cialo moje”, 
a grzesznikowi: „Twe grzechy sq, ci odpuszczone”, to chleb zmienia si§ w cialo, a grzesznik 
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otrzymuje odpuszczenie grzecliow?” Raz ktorys odparl: „Co si§ tak gryziesz? Jestesmy w ta- 
kim polozeniu i nic tu juz nie zmienisz. Nie ma rady”. Wtedy zdecydowalem juz, iz porzuc§ 
kaplanstwo; ale nie mialem odwagi stawic czola reakcji na ten krok i publicznemu pot§- 
pieniu, jakie czekalo mnie w Hiszpanii; wiedzialem, ze zagrozone b^dzie nawet moje zycie. 
Postanowilem wi§c, ze aby swobodnie wyznawac swe przekonania, wyjad§ z Hiszpanii. Jakis 
czas sp^dzilem jeszcze jako wykladowca na jednej uczelni w Ameryce i po powrocie do kraju 
mocno odczulem, jak nieznosnie przytlacza mnie tutejsza atmosfera religijna. Pojechalem 
do Londynu i stwierdzilem, ze to najlepsze miejsce, aby opuscic kosciol bez halasu; niezle 
zarabialem jako nauczyciel i wsparcie fmansowe nie bylo mi potrzebne. Postanowilem zatem: 
tu i teraz. Zawiadomilem o swej decyzji wladze rzymskokatolickie w Londynie, prosz^c, by 
wyznaczyly kogos na moje miejsce. W ten oto dose prosty sposob urzeczywistnilem pra- 
gnienie, jakie tkwilo we mnie od kilku lat: Zdecydowalem raz na zawsze zerwac z wszelk^ 
religijrioscifj.. Nie tak jednak mialo bye. Bog postanowil przyci^gn^c mnie do Siebie. 

Wiara tylko w Chrystusa 

Jeden pastor anglikanski, prawdziwy m^z Bozy, uslyszawszy o moim stanie duchowym, 
zaprosil mnie do rozmowy na tematy religijne. Odwazyl si§ ukazac mi prawd§, i to nie 
dlatego, ze opuscilem kosciol rzymski, ale dlatego, ze czyni^c to chcialem na dobre uciec od 
religii, a zwlaszcza od Boga. Rozmowy zawsze konezyl wnioskiem: „Pomimo calego panskiego 
wyksztalcenia o jednyrn nie ma pan poj^cia, jednego panu brak: Nie zna pan Chrystusa jako 
swego Zbawcy, nie ma Go pan w sercu”. Nie moglem si§ nadziwic jego szczerosci i gorliwosci, 
przyznawalem tez, iz istotnie nigdy nie slyszalem o Bozym planie zbawienia, o jakim on 
opowiada. Nie moglem takze zaprzeczyc, ze potrzebuj^ poznac Jezusa Chrystusa i zywic 
serdeczn^ wiar§, ze to On w pelni zaplacil cen§ za moj grzech i ze jest to dzielo dokonezone: 
usprawiedliwienie dost^pne dla kazdego grzesznika poprzez wiar§ w Chrystusa. Otoz temu, 
ktory pracuje, poczytuje si§ zaplat§ nie tytulem laski, lecz naleznosci. Temu jednak, ktory 
nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiar§ jego poczytuje 
si§ za tytul do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwal^,, jakq, Dawid wypowiada o czlowieku, 
ktorego Bog usprawiedliwia niezaleznie od uezynkow: 

„Blogoslawieni, ktorych odpuszczone s^ nieprawosci, a ktorych zakryte sq, grzecliy.” (Rz 
4,4-7). 

Dzentelmen ow wiele razy mowil mi o Bozym planie zbawienia, az w koncu poj^lem; 
laskawy Bog udzielil memu duchowi swiatlosci. Poczulem laknienie Boga, nie wiedz^c, skq,d 
tez si§ ono wzi^lo. Sam Bog mnie dotykal i poci^gal ku Sobie. 

Skuteczna modlitwa 

Raz w sobotnie popoludnie pastor zaprosil mnie do siebie. Po kolejnej rozmowie o tym 
sarnym zaprowadzil mnie do pokoju obok, gdzie modlilo si§ par§ osob z jego kosciola. Zdu- 
mialern si§, slysz£j,c, ze modl^, si§ za mnie, zarliwie zatroskani o moj^, dusz§. Poruszeni opo- 
wiesci^, pastora, zebrali si§ specjalnie ze wzglgdu na mnie. Jak wszedlem, tak stan^lem, a oni 
modlili si§. Naprawd§ wierzyli, iz Chrystus jest wsrod nich obeeny; czegos takiego jeszcze 
nie widzialem. Nie s^dzilem, ze mozna modlic si§ z takim zapalem, tak szczerze; modlitwa 
katolika, takze ksi^dza, polega niernal zawsze na recytowaniu formul ulozonych przez kosciol 
bq,dz osob§, ktora poczula pragnienie przelania na papier swych uczuc do Boga lub swi^tych 
z mysl% o uzytku przez innych. Zostalem poruszony do gl§bi; Bog dal mi wiar§ w Chrystusa 
i wol§ skrucliy. Modlitwa nasuwala si§ sarna: „Boze, jesli prawd^ jest, ze Jezus zbawia i daje 
pokoj duszy, to pragn§, aby do mnie przyszedl i dal mi ten pokoj”. Nie wiedzialem, co si§ ze 
mn^ dzieje, lecz w^tpliwosci i ciemnosc duchowa, dr^cz^ce mnie od dawna, znikly; doznalem 
pokoju i ukojenia, o jakich nie marzylem. Pan spelnil swoj zamiar: Przeszedlem ze smierci 
do zycia wieeznego. 

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj marny z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry- 
stusa” (Rz 5,1). 

„W ktorym marny odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechow, wedlug 
bogactwa laski jego” (Ef 1,7). 
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„Nie jest dobrze, zeby m^zczyzna byl sam. . . ” 

Wkrotce potem spotkalem pani^, ktora pozniej miala zostac moj^ zon^,, uczennicy jednej 
z hiszpahskoj^zycznych grup, jakie prowadzilem. Gdy poprosilem jq o r§k§, zrazu odrzucila 
oswiadczyny, przekonana, ze, kto raz zostal ksi^dzem „na zawsze nim pozostanie”. Byla 
katoliczkq,, choc w praktyce zerwala wi^zy z kosciolem. W kohcu przyj^la oswiadczyny, 
stawiaj^c warunek, bym nigdy nie probowal nawracac jej na protestantyzm. „Nie przejd§ 
do obozu przeciwnika!” powtarzala. Ale ja wiedzialem, ze jesli laska Chrystusa byla tak 
wszechpot^zna, iz zdolala mnie do Niego przyci^gn^c, to zbawi i moj% zoney Tak si§ stalo. 
Wyprowadzenie jej z bl^dow Rzymu nie okazalo si§ ci^zkim zadaniem, a Pan przyci^gn^l jq 
do Siebie. 

Potrzeba Ewangelii 

Pan polozyl mi na sercu wielk^ trosk§ o Hiszpani^ i o swiat hiszpanskoj^zyczny; wreszcie 
powierzyl mi prac§ ewangelisty radiowego w poludniowoamerykanskiej misji radiowej „Glos 
Andow”. Dzi^ki jej pracy wielu katolikow poznalo Chrystusa. Wierz§, ze powinnismy na jak 
najszerszg, skal§ glosic Ewangeli§, gdyz 

„jest ona moc% Bozq ku zbawieniu” (Rz 1,16), i wykorzystac kazdy mozliwy srodek do 
jej propagowania, zaspokajaj^c potrzeby duchowe naszego konaj^cego swiata. 

„Wiara tedy jest z sluchania, a sluchanie przez slowo Boze.” (Rz 10,17). 

Manuel Garrido Aldama, nawrocony ksiqdz 

W 1925 roku Manuel Garrido Aldama odszedt z katolickiego kaplanstwa ku biblijnemu chrzesci- 
janstwu. Jak Miguel Carvajal, stuzyt Panu wiele lat w radio HCJV w Quito w Ekwadorze. Teraz 
jest juz u Pana. 
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Z gl^bi piekla i czyscca 

Swiadectwo nawroconego ksiqdza Petera Alphonsusa Sequina 

Urodzilem si§ w Kanadzie, w hrabstwie Rigand (prowincja Vaudreuil w Quebecu). Ro- 
dzice moi, francuskiego pochodzenia, byli katolikami. Przyszedlem na swiat jako dziewi^te 
sposrod dziesi^ciorga ich dzieci: osmiu chlopcow i dwoch dziewczynek. Rodzice, ludzie poboz- 
ni, poczciwi, trzezwo mysl^cy iprzedsi^biorczy, bardzo starali si§ dobrze wychowac dzieci: dla 
Boga i dla ojczyzny. Lecz jak bardzo tkwili w niewiedzy, poprzestaj^c na liczeniu paciorkow 
rozanca, chodzeniu do spowiedzi, ucz^szczaniu na msz§ i wypelnianiu polecen ksi§zy. Nie 
oskarzam tu pojedynczych katolikow, ale system rzymskokatolicki i ludzi, ktorzy dogl^daj^, 
jego dzialania. Juz w dniu rnoich narodzin przyniesiono mnie do miejscowego kosciola do 
chrztu. W wieku siedmiu lat zaprowadzono mnie do spowiedzi. Ksi^za zadawali mi pyta- 
nia tak nieprzyzwoite, iz nie odwaz§ si§ przytoczyc ich na pismie. Potem przyst^pilem do 
pierwszej komunii, a nast^pnie zostalem bierzmowany przez biskupa Montrealu. Po okolo 
dziesi^ciu latach sp^dzonych w Kolegium Bourget z ust ksi^dza kanonika Charlesa Edouar- 
da, wowczas doradcy starego biskupa Bourgeta, uslyszalem, ze Bog oraz on sam powolali 
mnie na ksi^dza. Postanowilem bye poslusznym przelozonemu i udalem si§ do wyzszego 
seminarium duchownego w Montrealu. Sp^dzilem tarn cztery dlugie lata: od roku 1862 do 
1866. Na ten czas urwal si§ zupelnie moj kontakt ze swiatem zewn^trznym. Dzien po dniu 
oddawalem si§ studiom nad teologiami Liguoriego i Perrone’a. Jako student bylem bardzo 
skrupulatny, a jako seminarzysta uwazny w wypelnianiu moich powinnosci. 22 grudnia 1866 
roku przyjqJem swi^cenia kaplahskie z r^k biskupa Bourgeta, w obecnosci 60 kaplanow. 
W ciqgu 14 lat poslugi ujrzalem wiele rzeezy niepokoj^cych. W koncu tak bardzo przybily 
nmie grzech i niegodziwosc, zjakimi stykalem si§ w mych parafiach w Montrealu, Nowyrn 
Brunszwiku, Massachusetts, Nowyrn Jorku i Minnesocie, ze zestawiwszy 150-stronicowy do- 
kurnent, przeslalem go na r§ce papieza Leona XIII, wykazuj^c, jak tragieznie chory jest krqg 
jego przedstawicieli na kontynencie amerykanskim. Lecz w koncu opuscilem kosciol rzymski. 
Stalo si§ to podezas tygodniowej wizyty w Detroit. Po raz pierwszy, we francuskoj^zycznym 
kosciele baptystow, przemawialem tarn przeciw naukom Rzymu. Kazanie poswi^cilem no- 
wemu dogmatowi z 1870 roku, wedle ktorego papiez mial bye nieomylny. Nie bylem jeszcze 
nawrocony. W tym czasie dotarla do mnie wiesc o Charlesie Chiniquy, ktory po 25 latach ka- 
planstwa stal si§ Bozym narz^dziem, wiod^c do Chrystusa wiele zabl^kanych dusz z kosciola 
rzymskokatolickiego. Dowiedzialem si§, ze Chiniquy gosci w u siebie w domu ksi^zy, ktorzy 
jak ja zaczynaj^ dostrzegac swiatlosc i ktorzy nie s% w stanie dalej dzwigac ciezkiego jarzma 
rzymskiego papieza. Napisalem do Charlesa Chiniquy, prosz^c o goscin§ i o podzielenie siq 
ze mn^ bogactwem swoich doswiadezeh — gdyz nie wiedzialem, jak radzic sobie z naglym 
ogromem trudnosci. W odpowiedzi napisal: „Przybywaj, drogi bracie Sequin, zaopiekuj§ si§ 
tob^”. 

I zaopiekowal si§ mnq bardzo szlachetnie, jak przystalo na prawdziwego slug§ Chrystusa. 
Procz nmie w jego domu mieszkalo jeszcze dwoch ksi§zy, ktorzy jak ja szukali pokoju prze- 
wyzszaj^cego wszelkie zrozumienie. Staruszek Chiniquy... Jakze rnodlil si§ do Boga, aby 
dal mi do serca szczere przekonanie o tym, ze jestern zgubiony, poki si§ nie nawroc§ i nie 
oddam Temu, ktory przyszedl zbawic grzesznikow. Pewnego dnia po obiedzie, gdy jak zwyklc 
czytalismy rozdzial z Pisma swi^tego i modlilismy si§, pierwszy raz w zyciu spostrzeglem, jak 
bardzo jestern wstr^tny i brudny w oczach Bozych wskutek moich grzechow. Na kolanach, 
ze Izami w oczach zawolalem do Boga: „Co mam czynic?” Przez reszt§ dnia na kl^czkach 
blagalem Boga, aby w imieniu swego drogiego Syna ukazal mi drog§ do Siebie. Otworzylem 
Nowy Testament i przeczytalem: 
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„Albowiem laskq jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil.” (Ef 2,8-9). 

Nagle pojqlem, ze zbawienie to dar Bozy, i spojrzalem ku Panu Jezusowi Chrystuso- 
wi. I Bog mnie zbawil. W niezwyklej chwili mego nawrocenia do Boga, gdy rozproszyly 
siq chmury i padly na mnie promienie slonca, wylalem wiele lez. Lecz jak w przypadku 
niewiast opisanych w Ewangelii, nie byly to Izy goryczy, ale radosci. Pobieglem do mego 
przyjaciela Chiniquy i powiedzialem mu o wszystkim, zawolalem tez przyjaciol i sqsiadow, 
rnowi^c: „Radujcie siq ze mnq bo dzisiaj znalazlem pokoj, klcjnot, perlq, ktorq, zagubilem. 
Znalazlem dar”. Zapanowala radosc w calyrn domu. 

„Zasiq podobne jest krolestwo niebieskie czlowiekowi kupcowi, szukajcjeemu piqknych 
perel; Ktory znalazlszy jedn§ perlq bardzo drogcg odszedl, i posprzedawal wszystko, co 
rnial, i kupil jq,.” (Mt 13,45-46) 

Zbawienie jest tylko w Chrystusie. 

Peter Alphonsus Sequin, nawrocony ksiqdz 

Kanadyjczyk Peter Alphonsus Sequin odszedl juz do Pana. Zamiescilismy jego swiadectwo 
jako bezcennq perl§ odbijaj^cq blask swiatlosci Pana. 
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Moja historia 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Henry’ego Gregory’ego Adamsa 

Jakiej ulgi i niebieskiego pokoju doznala moja dusza, kiedy mnie, zgubionego grzeszni- 
ka, znalazl Chrystus. Oto moja historia. Urodzilem si§ w rodzinie katolickiej w Wolseley 
(Saskatchewan w Kanadzie), wychowano mnie w scislej zgodzie z religi^ rzymskokatolick^,. 
Choc od najmlodszych lat staralem si§ bye dobrym, coraz bardziej popadalem w grzech. 
Jak wszyscy wokol, zmierzalem prosto do zguby. Powiedziano mi, ze zakonnik i kaplan mog3 
uciec od grzechu i zyskac wi^ksz^ pewnosc zbawienia. Z serca pragn^c zbawienia, wst^pi- 
lem do Zakonu Benedyktynow, przywdzialem czarn^, szat§, przyjqlem imi§ po sw. Hilarym 
zPoitiers i zlozylem sluby zakonne. Na studiacli zwracano si§ do mnie „ bracie Hilary”, 
po swi^ceniach zas „ojcze Hilary”. Bardzo pragn^lenr sluzyc Panu Jezusowi. Wiod^c zycie 
zakonne, bylern pewien, ze robi§ wlasnie to, co potrzeba. Wypelnialem wszystkie klasztorne 
obowi^zki w najdrobniejszym szczegole. W kazd^ srod§ i kazdy pi^tek wieezorem biezowa- 
lem si§, az nieraz plecy splywaly krwi^, za pokut§ cz^stokroc calowalem podlog§, nieraz 
spozywalem skromniutkie posilki kl^cz^c na posadzee bqdz zupelnie z nich rezygnowalem. 
Stosowalem wiele wyrzeczen i umartwien, gdyz naprawd^ pragn^lem zbawienia, a uezono 
mnie, ze niebo mog§ sobie w koncu wysluzyc. Nie wiedzialem, ze Slowo Boze rnowi: 

„Albowiem lask^ jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil.”(Ef 2,8-9). 

Po latach studiow i ci^zkiej fizyeznej pracy w klasztorze przyjqlem swi^cenia kaplah- 
skie. Pelnilem poslug§ w pi^ciu parafiach w Lamont na terenie Alberty, co dzien odpra- 
wialem msze, spowiadalem, odmawialem rozaniec oraz wiele nrodlitw do roznych swi^tych, 
codziennie odmawialem tez brewiarz, a jako zakonnik gorliwiej niz zwykle umartwialem 
si§. Jednakze moja udr^ezona dusza nie doznawala wcale pokrzepienia; wi^cej, cierpialem 
jeszcze wi^ksz^ rozterk^ niz w mlodych latach. Chrystus jednak wiernie nade mn^ czuwal. 
Na studiaclr przygotowuj^cych nas do kaplanstwa poslugiwalismy si§ trzerna podr^eznikami 
na temat Biblii, nigdy jednak sam^, Bibliq,. Po swi^ceniach zapoznalem si§ z katolickim 
przekladem Biblii i natrafilem tarn na pewne zaskakuj3.ee wersety, ktore przeezyly sluszno- 
sci moich wierzen ipraktyk. Boza Ksi^ga mowila jedno, moj kosciol drugie. Kto mial racj§: 
kosciol rzymski czy Bog? W koncu uwierzylem Slowu Bozemu. Zycie klasztorne i sakramenty 
zalecane przez kosciol rzymskokatolicki nie ponrogly mi osobiscie poznac Chrystusa i znalezc 
zbawienia. Po dwunastu i pol dlugich latach ucieklem zklasztoru, zgubiony grzesznik, bez 
pokoju w duszy. Wci^z byla we mnie stara natura „dawnego czlowieka”; potrzebowalem 
nowej natury, nowego serca.,.. .zgodnie z prawd^, jaka jest w Jezusie [...] trzeba porzucic 
dawnego czlowieka, ktory ulega zepsuciu na skutek zwodniezyeh z^dz, odnawiac si§ duchern 
w waszym mysleniu i przyoblec czlowieka nowego, stworzonego wedlug Boga 

„w sprawiedliwosci i w swi^tobliwosci prawdy”(Ef 4,21-24). 
To rnoze si§ dokonac tylko w nowyrn narodzeniu z Ducha Bozego, tylko przez wiar§ 

w Jezusa Chrystusa, nie zas przez nronotonne powtorzenia nrodlitw, pokut, ofiar, dobrych 
uezynkow. 

„... Jezli si§ kto nie narodzi znowu, nie moze widziec krolestwa Bozego.” (J 3,3). 
„Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a b^dziesz zbawiony, ty i dom twoj.”(Dz 16,31). 
Zrozumialem, ze wynryslone przez czlowieka sakramenty mojego kosciola i moje dobre 

uezynki nie maj^ wartosci, jesli idzie o zbawienie; daj% zludne poczucie bezpieczenstwa. Nie- 
bawenr uwierzylem, ze Chrystus umarl za mnie, gdyz sam nie moglbym zbawic swej duszy. 
W sprawie zbawienia zaufalenr tylko Jemu. Kiedy odwrocilem si§ od grzechow i przyj^lenr 
Go do serca, wierz^c, ze na krzyzu poniosl za mnie peln^ kar§, wiedzialem, ze moje grzechy 
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zostaly nie tylko odpuszczone, ale i zapomniane; zostalem usprawiedliwiony przed obliczem 
Bozym. 

.. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej.”(Rz 3,23). 
„Albowiem zaplata za grzech jest srnierc; ale dar z laski Bozej jest zywot wieczny, w Cliry- 

stusie Jezusie, Panu naszym.”(Rz 6,23). 
Krew Chrystusa obmyla mnie ze wszystkich grzechow: 
„... krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1J 1,7). 
Teraz zas mam pokoj Bozy. 
„... B^d^c tedy usprawiedliwieni z wiary, pokoj mamy z Bogiem przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa”(Rz 5,1). 
Przyjacielu, jesli i Ty usilujesz zyskac niebo po swojemu, to chcialbym, abys zapami^tal 

slowa: „nie z uczynkow, aby si§ nikt nie chlubil”. Niebo to cos nieskonczonego, i nie rnozna 
sobie na nie nijak zarobic. Jestesmy ograniczeni igrzeszni. Tylko Chrystus jest drog^,, tylko 
On jest odpowiedzi^,. 

„Boc jeden jest Bog, jeden takze posrednik mi^dzy Bogiem i ludzmi, czlowiek Chry- 
stus Jezus. Ktory dal samego siebie na okup za wszystkich, co jest swiadectwem czasow 
jego.” (lTm 2,5-6). 

Przyjdz do Niego takim, jakim jestes, nie ukrywajg,c swoich grzechow. Popros o przeba- 
czenie iprzyjmij Go jako Zbawc§ i Pana. Zaufaj Mu w sprawie swego wiecznego losu, bo to 
On nabyl dla Ciebie zbawienie. A dzis wzywa: 

„Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzyscie spracowani i obci^zeni, a Ja warn sprawi§ odpocz- 
nienie”(Mt 11,28). 

Wtedy i Ty rozradujesz si§ wraz ze mn^ z powodu swego nowego Przyjaciela i Zbawcy, 
zywego Chrystusa. 

Henry Gregory Adams, nawrocony ksiqdz 

Od czasu swego nawrocenia Henry Gregory Adams czynnie udziela si§ na polu chrzescijanskiej 

apologetyki oraz ewangelizacji. Mieszka w Oshawie w Kanadzie, przewodzqc Misji Ewangelicznej. 

Adres: H. G. Adams, Evangelical Mission, 149 Springdale Crescent, Oshawa, Ontario L1H7B9, 

Kanada. 
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Nawrocenie ksi^dza 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Charlesa Berry’ego 

Jako praktykuj^cy katolicy, poswi^calismy w niedziele przynajmniej pol godziny na 
udzial we mszy; poza tym religia nie odgrywala w naszej rodzinie wi^kszej roli. W mlodych 
latach wstydzilem si§ wiary i pod byle pretekstem unikalem kosciola. Lecz stalo si§ cos, co 
calkiem odmienilo moje zycie. 

Do nieba przez cierpienie 

Pilnujqc raz dziecka u s^siada-protestanta przeczytalem mimochodem broszurkg „Pieklo 
i kara wieczna” i uswiadomilem sobie — czego jestem swiadom po dzis dzien — straszliw^ 
rzeczywistosc piekla. Odt^d, zdecydowany za wszelk^ cen§ zblizyc si§ do Boga, oddalem si§ 
gorliwie wszelkim praktykom katolickim i katolickiej drodze zbawienia. Zacz^lem chodzic 
na msz§ i co dzien odmawiac rozaniec, nosilem szkaplerz i medaliki. Powiedziano mi, ze 
chc^c wiedziec, jak dostac si§ do nieba, musz§ czytac zyciorysy katolickich swi^tych i uczyc 
si§ na ich przykiadzie. Z czasem wywnioskowalem wi§c, ze najpewniejsz^ drog^ do nieba 
st] cierpienia. Bol stal si§ mym nieodl^cznym towarzyszem, ale dbalem o to, by nie dac 
po sobie poznac, jak cierpi§. W wieku 19 lat zostalem augustianinem i przez 17 lat zylern 
wedlug reguly sw. Augustyna, przechodz^c szczeble od postulanta, przez nowicjusza i ojca 
zakonnego, po kaplana. Przez pierwsze dziesi^c lat (bylo to jeszcze przed II soborem watykan- 
skim) nie ujrzalem nawet wn^trza normalnego klasztoru, nie mialem tez okazji przebywania 
i szczerej rozmowy z mnichami i kaplanami; przygotowuj^cym si§ do kaplanstwa nie wolno 
bylo bowiem przebywac w gronie przelozonych i nauczycicli. Ci^zkich prob nie brakowalo, 
ale w miaiy uplywu lat i zblizania si§ swi^cen ich uci^zliwosc nralala. Niewielu skarzylo si§ 
na kiepskie jedzenie, malt], ilosc snu czy upokarzaj^ce, nieludzkie formy dyscypliny, gdyz 
czulismy, iz za status m§za Bozego cen§ t&kq, warto zaplacic. Posluszenstwo wladzy bylo 
w^tkiem dominuj^cym w naszyrn zyciu. Nie tylko zrzeklismy si§ prawa do wszelkiej wlasno- 
sci, anrbicji i prywatnosci, ale i do umyslu, intelektu i prywatnych mysli. Powiedziano nam, 
ze Bog przemawia do nas bezposrednio ustami przelozonych i ze kazda w^tpliwosc i wahanie 
w uznaniu ich pelnej wladzy nad nami to grzecli ci^zki przeciwko Bogu. 

Swi^tymi bqdzcie, jak Ja jestem Swi^ty 

Moje pierwsze zadanie jako ksi^dza katolickiego roznilo si§ nieco od przeci^tnych. Zamiast 
poslac nrnie do jakiegos klasztoru do pomocy w pracy parafialnej czy nauce, polecono mi 
kontynuowac studia az do uzyskania doktoratu z chemii, tak abym mogl wykladac na uni- 
wersytecie katolickim. Klasztor, gdzie mnie poslano, byl luksusowo wyposazony we wszelkie 
wygody i szczycil si§ najwysmienitsz^ kuchnig,. Nie po to jednak poswi^calem si§ przez tyle 
lat, by teraz oplywac w dostatki lecz po to, aby stac si§ prawdziwym m§zem Bozym, swi§- 
tym. Wielce mnie rozczarowalo wejscie w kiygi duchowienstwa, bo spostrzeglem, ze u tych, 
ktorzy uchodzili za przyklady swi^tosci i milosci do Boga, Bog wcale si§ nie liczyl. Cz§sc 
dnia poswi^cona pracy dla Pana uchodzila za nader nieprzyjemn^,. Zauwazylem (nie tylko 
tarn, ale wsz^dzie, gdziekolwiek udawalem si§ pozniej), ze jedynymi duchownymi, ktorzy 
szli do kosciola, by odprawic nabozenstwo, byli kaplani do tego wyznaczeni, a dyzur wypel- 
niali z prawdziw^ przykrosci^. Poprosilem, zeby wyslano mnie gdzie indziej, i ucieszylem 
si§ z przenosin do opactwa Zakonu Augustianow w Stanach Zjednoczonych. Ale na miejscu 



10. Charles Berry 27 

wcale nie znalazlem „duchowej elektrowni”, tylko „przechowalni§”, gdzie sprowadzano ksi^zy 
prowadz^cych si§ tak skandalicznie, iz przynosili kosciolowi wstyd. Zastanawialem si§: 

„Gdziez jest ow kosciol, ktory mi opisywano i ktoremu oddalem zycie przez wzglqd na 
jego czystosc i pi§kno? Bye moze w Ameryce nie istnieje on w ogole wskutek zlycli wplywow 
protestanckich? Chyba w pelni swej czystosci dziala tylko w krajach katolickich, gdzie cieszy 
si§ peln^ swobod^ wyrazu i wolnoscig, od ograniczen?” 

Uslyszalem wtedy o uniwersytecie katolickim w pewnym katolickim kraju, gdzie po- 
trzebowano uezonego, ktory zaj^lby si§ ulozeniem programu studiow nauk przyrodniezyeh 
i technicznych. Z zapalem zglosilem si§ i wkrotce zostalem dziekanem wydzialu inzynierii 
chemicznej Katolickiego Uniwersytetu Kubanskiego. Nie musz§ mowic, ze i tam nie znala- 
zlem kosciola, jakiego pragrifjlem. Amerykanski katolik udaj^cy si§ do kraju stricte katolic- 
kiego jest zazenowany i zdumiony tym, co widzi. Atakowany przez licznych przeciwnikow 
i krytykq;, kosciol rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych sprawuje si§ wyj^tkowo dobrze, 
prezentuj^c, co ma najlepszego. Ale w krajach katolickich, gdzie rna niewielu krytykow, sy- 
tuaeja wygl^da inaezej. Panuje niewiedza, przes^d, balwochwalstwo, i czyni si§ niewiele bqdz, 

zgola nic, aby to zmienic. Zamiast stosowac si§ do chrzescijanstwa ukazanego w Biblii, wierni 
koncentrujg, si§ na kulcie obrazow miejscowych patronow. Przez wiele lat gorliwie zwalczalem 
pogl^d, ze katolicy oddaj^, czesc balwanom — ale oto na wlasne oezy ujrzalem, ze nie ma roz- 
nicy rni^dzy katolikiem i jego obrazami a poganinem i balwochwalstwem. Gdy natknqlem si§ 
na Kubie na autentyeznego poganina oddaj^cego czesc bozkom (religi§ t§ przywiezli z Afryki 
przoclkowie Kubanczykow), spytalem, dlaczego uwaza, ze gipsowe bostwo moze mu pornoc. 
Odparl, iz nie oczekuje pomocy od samego posgiku, gdyz ten tylko reprezentuje pewn^, moc 
niebieskq,. Przerazil nmie fakt, ze jego odpowiedz pokrywala si§ idealnie z wyjasnieniem, 
jakirn katolicy usprawiedliwiajq, czesc oddawan^ wizerunkom swi^tych. 

Uczynki bez wiary 

Coraz bardziej pochlaniala mnie praca na uczelni. Pod moim kierownictwem zbudowa- 
lismy i wyposazyli zespol przestronnych budynkow, mieszcz^cych katedry inzynierii che- 
micznej, inzynierii mechanicznej, architektury, farmaeji i psychologii. Po rozruchu kolejnych 
katedr oddawalem je pod kierownictwo dziekanow wyspecjalizowanych w tych dziedzinach, 
ja zas zostalem prorektorem do spraw nauk przyrodniezyeh oraz czlonkiem czteroosobowego 
zarzEj/lu czuwaj^cego nad calosci^ uniwersytetu. Najwi^kszym moim sukcesem bylo zapewne 
utworzenie Biura Norm Jakosci. Pod jego wplywem przedstawiciele przemyslu dobrowolnie 
zgodzili si§ respektowac pewne minimalne normy i wspolpracowac z naszymi laboratoria- 
rni, ktore mialy prowadzic ci^gl^, kontrol§ ich wyrobow, aby dbac o utrzymanie wysokiej 
jakosci. Najpot^zniejsi, najbogatsi ludzie — od prezydenta kraju poczynajgp — obsypywali 
mnie zaszczytami i podarunkami, by zapewnic sobie m^ zyezliwose i poparcie przy reali- 
zacji swych planow i ambieji. Lecz w gl§bi serca wiedzialem, ze bez wzgl^du na wszystkie 
zaszczyty nie osi^gn^lem wcale celu, ktory sobie wytyczylem. Niegdys Augustyn wyrazil to 
tak trafnie: „Dla siebie uezyniles nasze serca, Boze, i nie zaznaj^ spokoju, poki nie spoczn^ 
w Tobie”. Diyczyly mnie w^tpliwosci. Zdawalem sobie spraw§, ze wiele naszyeh nauk, wiele 
powierzchownych odpowiedzi, jakich udzielamy ludziom, jest przedmiotem zazartych pole- 
mik mi^dzy teologami, a zarazem smiechu i szyderstw wsrod znaeznej cz^sci duchowienstwa. 
Wstydzilem si§ za tych wszystkich ksi^zy, ktorzy przez stulecia okradali ludzi, pogardzali 
ubogimi, wspierali moznych ciemi^zcow i wslawili si§ dlug^, list^, skandalicznych zachowan. 
Postanowilem nie tracic reszty zycia i opuscic kaplanstwo i kosciol, gdy tylko otrzymam 
doktorat z fizyki i chemii. Mysl§, ze kazdy kaplan w pewnym momencie zycia staje przed 
tak^ decyzj^. Kosciol obiecal, ze uezyni nas m^zami Bozymi, a mimo to wczesniej czy pozniej 
kazdy rnusi si§ zmierzyc ze swym sumieniem i dokonac bilansu. I uswiadamia sobie, ze jest 
w stanie gorszym, niz kiedy zaczynal, i to pomimo clost^pu do wszystkich srodkow, jakie 
moze zaoferowac kosciol. 

Cena opuszczenia kosciola 

Opuszczenie kosciola oznaeza rozstanie z wieloma, a moze i wszystkimi tymi, ktorzy 
nas kochali i szanowali, a nadto, co gorsza, takze tymi, ktorych sami koclialismy i ktoryrn 
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sluzylismy. Kazdy ksi^dz na pewno zna ksi^zy, ktorzy probowali odejsc, ale z tej czy innej 
przyczyny decydowali si§ na powrot. Ja znalem. Opowiadali mi o tych powrotacli — nast§- 
puj^cych nie z milosci ku kosciolowi, lecz rni^dzy innymi przez wzgl^d na „trzy porzg,dne 
posilki dziennie i przyzwoity pochowek”. Starannie zaplanowalem odejscie, wpierw prosz^c 
przelozonych o urlop w Europie. Potem, po otrzymaniu doktoratu, kupilem w Miami uzy- 
wany woz z zamiarem zaszycia si§ w jakiejs miescinie, gdzie nikt mnie nie zna. Nie czulern 
radosci z wyzwolenia. Wszyscy znajomi byli daleko — bo pozostali w kosciele. Bylem obcym, 
przybl^d^, na tym swiecie i bardziej niz kiedykolwiek czuiem si§ obey Bogu. Poszukuj^c 
w myslach kogos, kto pomoglby mi znalezc prac§, przypomnialem sobie chemiczk^, ktora 
pracowala ze mnq, w Biurze Norm, a teraz mieszkaia w Meksyku. Gdy upewnilem si§, ze b§dq 
na mnie czekac zyczliwe dusze, spakowalem si§ i pojeclralem na poludnie od Rio Grande. 
Martha, moja znajoma, mieszkaia z ciotk^ z Hiszpanii. Obie byly dla mnie bardzo mile, 
a ja nie zdawalem sobie sprawy, jak wielki wplyw wywr^ na moje zycie. W koheu Martha 
i ja pobralismy si§. Jej ciotka bardzo si§ starala o pojednanie z rn^zern, ktory zszedl na 
zlq, drog§. Wrocil do niej; ale wkrotce potem znaleziono j^, martw^, w lozku. Wiele poszlak 
wskazywalo na jego win£ i circle nie chc^c zostalismy wci^gni^ci w jeden z najbardziej sensa- 
cyjnych procesow kryminalnych w dziejaclr Meksyku. Poniewaz moje nazwisko stalo si§ z tej 
raeji powszechnie znane, kilku katolickich dziennikarzy z czolowych gazet meksykanskich 
przypuscilo atak na mnie jako na kaplana-zdrajc§. Pracodawca w obawie o dobro firmy 
zwolnil mnie. Mirno klod rzucanych nam pod nogi zdolalismy przeniesc si§ do San Die- 
go. Po kilku miesi^cach pracy w Convair Astronautics dowiedzialem si§, ze maj^ dla mnie 
kierownicze stanowisko w korporaeji-matee General Dynamics. Sp^dzilem kilka tygodni na 
konferencjach i wywiadach. Musialem oczywiscie podac szczegolowy zyciorys, wyksztalce- 
nie, przebieg kariery zawodowej oraz refereneje. Wszystko to opisalem w najdrobniejszych 
szczegolach, pomijaj^c jeden fakt: iz bylem ksi^dzem katolickim. I nagle, moze dzien czy dwa 
przed terminem rozpocz^cia pracy, otrzymalem telegram, ze wszystko odwolane. Nigdy nie 
dowiedzialem si§ oficjalnie, jak closzlo do dymisji; ale kilka dni po wszystkim otrzymalem 
od wladz koscielnych list z ostrzezeniem, bym nigdy wi^cej nie staral si§ o rekomendacj^ 
ze zrodel kontrolowanych przez kosciol, gdyz zawsze zaprzecz^,, ze w ogole mnie znali. Juz 
nigdy nie trafilem na stanowisko godne rnego wyksztalcenia i doswiadezenia. 

Dar zbawienia 

Przez cale zycie wpajano mi l§k i nieufnosc do pastorow protestanckich. Mowiono, ze 
poluj^, zwlaszcza na bylych ksi^zy, aby wykorzystac iclr do propagowania swych niecnych 
celow. Mimo wszystkich uprzedzen w akeie rozpaezy postanowilem zaryzykowac — i prze- 
konalem si§, ze na calyrn swiecie juz od czasow Jezusa byli i sq ludzie, ktorych nalezaloby 
okreslic jako chrzescijan biblijnych. Ludzie, ktorzy nie tylko wierz^, ze Biblia jest ksi§g^ 
natchnion^ przez Boga, ale i uznaj^c jq za osobiste poselstwo skierowane do nich przez mi- 
luj^cego Boga, czyni^, z niej zyciowy drogowskaz. Od pewnego pastora pozyczylem ksi^zk^ 
o doktrynie chrzescijanskiej i spostrzeglem, ze powoluj^ si§ tarn tylko na Pismo Swi^te — nie 
na ludzkq, logik§ i tradycj§. Po raz pierwszy w zyciu zwrocilem uwag§ na proste slowa Biblii, 
mowi^ce o tym, jak dostac si§ do nieba i uniknqc piekla. Uswiadomilem sobie, iz na Pismo 
Swi^te nie mozna spogl^dac beznami^tnym okiem uezonego, ale okiem dziecka, ktore slucha 
ojea i wierzy w jego kazde slowo, uznaj^c, ze Bog powiedzial dokladnie to, co chcial, i ze 
wiedzial, co chce powiedziec. Odwracaj^c strong za strong, spostrzegalem prawdy, ktorych 
cale zycie pragnqdem. Nauczanie o zbawieniu bylo jasne: 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil.”(Ef 2,8-9). 

Rozmawialem o tym z Martha i zgodzilismy si§, ze uezynilem chyba wi^cej niz ktokolwiek 
na swiecie, aby uzyskac zbawienie — ale nie uezynilem jednego: nie poprosilem o nie Boga. 
Postanowilismy poprosic Boga o dar Jego laski. Ukl^klismy i po raz pierwszy modlilismy si§ 
razern. W pokorze i skrusze poprosilismy Boga, aby nas zbawil, nie z powodu czynow, ktorych 
dokonalismy czy obiecalismy dokonac, lecz z powodu dobrego czynu, ktorego dokonal Jezus, 
swojq, smierciq, na krzyzu czyni^c przeblaganie za nasz grzech. Nie mielismy wtedy poj^cia, 
ze oto narodzilismy si§ na nowo. Bylismy duchowo tak mlodzi, ze nie wiedzielismy nawet, kim 
jestesmy w Clrrystusie. Zacz^lismy zauwazac zmiany w naszym mysleniu; zacz^lismy kochac 
wszystko, co wi^ze si§ z Bogiem. Odt^d Bog w ten czy inny sposob wykorzystuje nasze 
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swiadectwo i zwiastowanie Jego Slowa, zyskuj^c wieleset dusz dla Pana Jezusa Chrystusa 
i biblijnego chrzescijanstwa. 

„Alescie przyst^pili do gory Syon i do miasta Boga zywego, do Jeruzalemu niebieskiego, 
i do niezliczonych tysi^cy Aniolow; Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, 
ktorzy s^, spisani w niebie, i do Boga, s^dziego wszystkich, i do duchow sprawiedliwych 
i doskonalych; I do posrednika nowego testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze 
rzeczy mowi^cej niz Ablowa.”(Hbr 12,22-24). 

Charles Berry, nawrocony ksiqdz 

Charles Berry wyklada i organizuje seminaria na temat prawdy biblijnej i katolicyzmu. Slynie 
z blyskotliwosci intelektualnej, ktora daje o sobie znac takze w jego ksi^zkach. Mozna si§ z nim 
kontaktowac za posrednictwem Misji dla Katolikow Barta Brewera. 
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Biskup odkrywa w Chrystusie prawdziw^. 

odpowiedz 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Charlesa Mrzeny 

Przyszedlem na swiat w Austrii, w katolickiej rodzinie cldopskiej. Dorastalem juz wy- 
brany przez Boga, z danym mi przez Niego pragnieniem poznania tego, co niewidzialne. 
Wiedzialem, ze w zyciu liczy si§ nie tylko cialo, ze przede 111113 wiecznosc — lecz gdzie bylo 
moje miejsce, gdzie mialem jq, sp^dzic? Chcialem poznac Boga, ale nie wiedzialem, jak si§ do 
Niego zblizyc. Zacz^lem poszukiwania. Po gimnazjum przyszedl czas na studia kaplanskie 
w Szwajcarii, pozniej kilka lat poslugi kapelana, studia prawnicze i praca wykladowcy historii 
i religii. 

Bog okazal milosierdzie 

Kiedys podczas wojny moich zolnierzy i mnie przerzucono pozn^, jesieni^ na front wschod- 
ni i ulokowano w ogromnej jaskini w zboczu gory. Nagle rozpocz^l si§ wzajemny ostrzal obu 
arrnii i nim ktokolwiek zd^zyl si§ zorientowac, zostalismy w tej jaskini pogrzebani zywcem. 
Po raz pierwszy w zyciu modlilem si§ do Boga z gl§bi serca. Osiem dlugich dni. Zrozpaczony, 
glodny, spragniony, mirno wszystko wierzylem, ze Bog mnie uwolni. Moja wiara rosla, az 
wydawalo mi si§, ze moglbym gory przenosic. I wtedy zdarzylo si§, ze ktos z zewn^trz znalazl 
nas. Sposrod 130 m^zczyzn przezylem tylko ja i jeden wierz^cy chlopiec. Jak dobrze bylo 
bye blisko Boga. Zaraz po wojnie trzech zdesperowanych rzezimieszkow nieomal nie wyslalo 
nmie na tamten swiat: gotowi byli posi^sc moje ubranie nawet za cen§ rnego zycia. Gdy 
jeden zblizal si§ do mnie z nozem — narz^dziem smierci — modlilem si§: „Panie moj i Boze 
moj!” M^zczyzna standi jak wryty, rzucil noz na ziemi§ i powiedzial: „Zabilem juz wielu, 
ale tego czlowieka zabic nie mog§”. Znow doswiadczylem Bozego milosierdzia. Przenosiny 
do Ameryki byly bardzo owocne dla mojej kariery. Z r^k arcybiskupa Williama Francisa 
i biskupa Marsette przyj^lem sakr§ biskupi^. Dlugie lata dobrobytu materialnego, sukcesow 
towarzyskich i umacniania pozycji w kr^gach koscielnych napelnily m3 glow§ wiedz3, do- 
swiadezeniem i pych3. I wyjalowily serce. Nie szedlem do przodu, lecz cofalem si§; nie 
pi3lem si§ w gor§, ale zsuwalem w dol. W koiicu zdrowy rozs3dek zwyci^zyl i rozbudzilo 
si§ we mnie pragnienie poznania Jezusa Chrystusa i pod3zania Jego drog3- Rozczarowany 
zepsuciem w kr^gach religijnych i zniech^cony postaw3 falszywych braci — doznalem jednak 
wspomozenia ocl Boga. Zrezygnowalem z urz^du biskupa. Stracilem wszystko, co posiada- 
lem. Moj dom spl3drowano, pozbawiono mnie wszystkiego, co mialem. Niesprawiedliwie 
przesladowano mnie bez wytehnienia. W koncu smiertelnie zaniemoglem i znow stan3lem 
twarz3 w twarz z wiecznosci3- 

„Stworz we mnie serce czyste” 

Bylern chrzescijaninem tylko w nazwy. Ilez to razy czytalem slowa, jakie Pan wypowie- 
dzial do Nikodema: „Trzeba warn si§ powtornie narodzic”, nigdy nie rozumiej3C ich znaeze- 
nia. Kiedys zdawalo mi si§, ze jestern na nowo narodzony, lecz nie byla to prawda. Zylem jak 
czlowiek tego swiata; nie mieszkal we mnie Duch Chrystusowy. Uznawalem prawd§, na tyle, 
na ile moglem j3 poj3C, lecz nie mialem co do niej pelnego przekonania. Posiadalem pewne 
zrozumienie wiary, ale nie byla to wiara zbawiaj3ca. Umialem pouczac innych, lecz nie bylern 
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w stanie stosowac si§ do wlasnych pouczen. Smiertelna choroba dopadla mnie w kwietniu. 
Rozeszla si§ wiesc, ze mam raka; rodzinie oznajmiono, ze w ci^gu trzech miesi^cy majq, si§ 
spodziewac mojej smierci. Dowiedziawszy si§ o swym beznadziejnym stanie, postanowilem 
zlozyc cal^ nadziej§ w Panu. Teraz albo nigdy. Na drugi dzien czytalem Psalm 51 modl^c 
si§ cicho. Oczyma duszy ujrzalem Golgot§ i Chrystusa umieraj^cego za liczne moje grzechy. 
Zst^pil na nmie Duch Swi^ty. W gl^bokiej skrusze wyznalem grzechy Bogu, ufaj^c Jezusowi 
Chrystusowi jako Zbawcy. Spowila mnie niepojyta cisza i poczulem obecnosc wielkiej mocy 
z niebios. Moc^ t^, byl Chrystus. Narodzilem si§ z Ducha Swi^tego. Stara natura zmienila 
si§ i stalem siy nowym czlowiekiem. Bog w swej wielkiej milosci uczynil jeszcze wi^cej: 
zostalem cudownie uzdrowiony. Skonczyly si§ moje poszukiwania, moje pragnienie zostalo 
ugaszone, los zapiecz^towany. Nalezalem juz do Pana, a On byl moj. Jakiez to niezwykle: 
znac Jego pokoj, doswiadczac Jego obecnosci, zyc razem z Nim i wiedziec, ze to On kieruje 
moim zyciem! Owszem, zmarnowalem wiele lat, lecz w przyszlosci czeka mnie tylko chwala. 
Nakloncie serce ku cudownemu Zbawcy i przyjmijcie obietnky Jego Slowa: 

„Lecz ktorzykolwiek go przyj^li, dal im ty moc, aby si§ stali synami Bozymi, to jest tym, 
ktorzy wierz^ w imi§ jego.”(J 1,12). 

Charles Mrzena, nawrocony ksiqdz 

Charles Mrzena z wielkim zapatem sluzyt Panu w latach po II wojnie swiatowej. Dzis jest juz 
u Pana, wielu jednak, jak chocby H. Gregory Adams, dobrze pamiyta jego gorliwosc dla prawdy 
Ewangelii. 
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Wczoraj ksiqdz, dzis misjonarz 

Swiadectwo nawroconego ksiqdza Daria A. Santamarii 

Urodziiem sie 22 czerwca 1942 roku w Kolumbii, w Belle w departamencie Antiequio. 
Przez szesc lat chodzilem do szkoly przy Instytucie Manuela Jose Caicido, prowadzonej 
przez Ksi^zy Orionistow, zakon zajmujg,cy sie oswiat^,. Potem pi^c lat uczylem sie w szkole 
Salezjanow. Ostatni rok gimnazjum spedzilem w Bogocie, stolicy, u Dominikanow. 

Po drabinie hierarchii 

Uzyskalem tytul licencjata filozofii, a 8 grudnia przywdzialem habit Zakonu Kaznodzie- 
jow, zwanego takze Dominikanami. Rozpocz^l sie nowiejat. Chodzilem w bialym habicie 
i br^zowym plaszczu, glowe mialem wygolonfp z pozostawionymi tylko resztkami wlosow. 
Przez rok studiowalem regule zakonntj,, zwyczaje, obowi^zki i przywileje zwi£j,zane zzyeiem 
religijnym w kosciele rzymskokatolickim. Byl to rok ci^zkiej pracy i surowego rezimu; nie 
wolno bylo rozmawiac z nikirn z zewn^trz. Nie wolno tez bylo jesc rni^sa, z wyj^tkiem pew- 
nych swi^t; co pi^tek poscilismy. Codziennie modlilismy sie i spiewalismy Psalmy po lacinie. 
Wstawalismy o czwartej rano i az do 12.30 po poludniu obowi^zywalo nas milezenie. Co 
niedziela wyznawalismy grzechy przed naszymi towarzyszami i przelozonymi. Grzesznicy 
nieraz musieli lezec na progu, tak aby inni mogli przechodzic po ich cialacli. Zlozylem slub, 
ze pozostane w zakonie kolcjne trzy lata; rozpocz^lem tez studia filozofiezne. Przez trzy lata 
zgl^bialem metafizyke, kosmologie, psychologie, metodologie, historic filozofii oraz greke i j§- 
zyk hebrajski. Potem uroczyscie zlozylem sluby zakonne i rozpocz^lem studia teologiczne. 
W roku tym, 1961, mialem okazje poznac najbardziej postepowych myslicieli katolickich. Pod 
koniec roku przyj^lem pierwsze swi^cenia byl to zatem pierwszy moj szczebel koscielnej 
hierarchii. Na drugirn roku teologii przyjqlem kolejne dwa swi^cenia zgodnie z Kodeksem 
prawa kanonieznego. Na trzecim roku, studiuj^c dogmatyke, historic i Trojce, otrzymalem 
pierwsze ze swi^cen glownych: akolity. Na ostatnim roku przerabialem kurs teologii moralnej 
i obowi^zkow duszpasterskich; na koniec przyj^lem swi^cenia kaplahskie. Lecz Pan powolal 
nmie do innej drogi, i chce opowiedziec o tym, co dzialo sie ze mn^ przez te lata przygotowah. 

Zywe Slowo Boze 

Przeczytalem rozprawe o Biblii, dzielo Hiszpana Donosa Corteza, gdzie byla mowa o wiel- 
kosci Biblii i jej wkladzie w literature swiatow^,. Ostatni rozdzial poswiecono Biblii jako Ksi§- 
dze danej przez Boga czlowiekowi. Poj^lem wtedy jej wage jako Ksiegi zbawienia. W dornu 
mielismy piekny egzemplarz Pisma, w ktorym odnotowywalismy malzehstwa, zgony i naro- 
dziny. Biblia ta byla milcz^cym swiadkiem wszystkich wydarzen w naszej rodzinie; swiad- 
kiern, ktory nigdy do nas nie przemowil, gdyz nie uezono nas, ze nalezy jq, czytac. Zacz^lem 
wiec czytac jq, fragmentami, a lektura wzbudzila we mnie wiele w^tpliwosci. Zapragn^lem 
je rozstrzygn^c. Pomyslalem, ze powinienem zblizyc sie do tych, ktorzy zyj^, wedlug Biblii; 
udalem sie zatem do znajomego protestanta, od ktorego zresztq, nabylem moj egzemplarz 
Biblii i z ktorym prowadzilem juz wiele dyskusji. Zapisalem sie na ich kurs korespondencyj- 
ny, lecz nie otrzymalem odpowiedzi na wszystko. Raz udalem sie na protestanckie spotkanie 
mlodziezowe. Zdziwila mnie wiedza tych ludzi na temat Biblii. Na urodziny ow znajomy 
protestant podarowal mi zakladke z wersetem biblijnym, tekstem z Ewangelii Jana 3,16, 
ktory stal sie kluczowym Slowem w moim zyciu: 



12. Dario A. Santamaria 33 

Tak bowiem Bog umilowal swiat, ze Syna swego Jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginqi. ale mial zycie wieczne. 

Poszedlem do seminarium, s^dz^c, ze w ten sposob zbliz§ si§ do Boga. Wybralem sobie 
jeden z najwyzej cenionych zakonow kosciola, slyn^cy z teologow, kaznodziejow i obrony 
wiary katolickiej, zakon Tomasza z Akwinu — i zakon Inkwizycji. Lecz w seminarium nie 
znalazlem pokoju ducha. Pan zawsze przypominal mi o tekscie z Ewangelii Jana. Zacz^lem 
si§ zastanawiac, po co w ogole jestem w klasztorze, skoro Pan moze mnie zbawic zupelnie 
sam. Wszystkie praktyki klasztorne i koscielne byly dodatkiem zgola niepotrzebnym w sytu- 
acji, gdy zbawienie bylo przez wiar§. Staralem si§ odszukac je w Ewangeliach — i w^tpliwosci 
zacz^ly si§ mnozyc. 

Droga wiary 

Od drugiego roku studiow przywyklem czytac Nowy Testament po grecku. Niektore 
sformulowania Listu do Rzymian i Listu do Galatow zdziwily mnie. Bezpieczn^, drog% dla 
chrzescijanina wydawala si§ droga wiary; gdy jednak zagadn^lem na ten temat profesora 
egzegezy, odparl mi slowami sw. Jana Chryzostoma: „Im wi^cej czytarn Pawla, tym mniej 
rozumiem”. Moje w^tpliwosci tak si§ rozmnozyly, ze pochlon^ly mnie zupelnie. Nie wierzy- 
lem wtedy w zmartwychwstanie Jezusa, bo czolowym autorytetem byl dla mnie Bultmann. 
Dalsza lektura Pisrna rozproszyla w^tpliwosci. Odpowiedz znalazlem w Pierwszym Liscie do 
Koryntian 15,14: 

„A jezlic Chrystus nie jest wzbudzony, tedyc daremne kazanie nasze, daremna tez wiara 
wasza.”. 

Zmartwychwstanie Jezusa stalo si§ dla mnie najwazniejszym faktern w dziejach. W srod- 
ku bylem juz chrzescijaninem wierz^cym wedlug Ewangelii; nie wierzylem w rytualy swego 
kosciola, choc dalej w nim trwalem. W koncu nabralem przekonania, ze moje zycie to wielkic 
oszustwo: robi§ przeciez cos, do czego nie mam przekonania. Raz udalem si§ z wizyt^ do 
jednego pastora; bylo to podczas pierwszego od siedmiu lat urlopu sp^dzanego w domu. 
Zacz^lismy studiowac Slowo Boze, glownie 11 rozdzial Listu do Hebrajczykow — o wierze. 
Zapytalem: „Jesli wierzy w to, to co powinienem zrobic?” Zacz^lismy modlic si§ i przyj^lem 
Jezusa Chrystusa jako Zbawc§, ktory uczynil dla mnie wszystko, i rnego Pana. Stalem si§ 
nowym czlowiekiem. Odt^d zacz^ly si§ problemy, zwlaszcza rodzinne. Ksi^dz w rodzinie 
to dla katolika zaszczyt wi^kszy, niz gdyby oharowal kosciolowi oltarz z litego zlota. Od 
ojca uslyszalem:,, Przez ostatnie 200 lat w rodzinie Santamariow nie bylo ani mordercy, ani 
zlodzieja, ani prostytutki, ani protestanta. Ty jestes pierwszy”. Ze wzgl^du na Ewangelii 
musialem wi§c opuscic ukoclianych bliskich — szesc osob. W zamian za to zyskalem jednak 
rodzin§ tysi^cy osob, prawdziwych wierz£j,cych w Jezusa. Wladze kosciola rzymskiego probo- 
waly wtr^cic mnie do wi^zienia, ale wspomoglo mnie wielu na nowo narodzonych misjonarzy 
i wierz^cych i Pan w cudowny sposob mnie uwolnil. Musialem wyjechac z Kolumbii, lecz Pan 
zatroszczyl si§ o moje potrzeby i dal mi sposobnosc studiowania swego Slowa w seminarium 
biblijnym. Pan wlozyl mi tez do serca trosk§ o narod hiszpanski. Dzis pracuj§ jako misjonarz 
w Hiszpanii, z ramienia organizacji The Conversion Center (Osrodek nawrocen), staraj^c 
si§ niesc poselstwo Ewangelii do pogr^zonych w ciemnosci sere Hiszpanow. Codziennie po- 
trzebuj§ Waszycli modlitw o to, aby wielu Hiszpanow odnalazlo pokoj w Jezusie. 

„B§dq,c tedy usprawiedliwieni z wiary, pokoj mamy z Bogiern przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa”(Rz 5,1). 

Dario A. Santamaria, nawrocony ksiqdz 

Po nawroceniu Dario A. Santamaria poswi^cil si§ pracy wydawniczej i ewangelizacyjnej 
w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Teraz stuzy Panu w Nowym Jorku. Adres: Dario A. San- 
tamaria, The Conversion Center, Drawer V, Havertown, PA 19 083, USA. Tel. (0-01) (215) 353 
6617. 
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Z klasztoru do sluzby Bozej 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Jose Borrasa 

- Niech ojciec wyda wojn§ tym protestantom! Strasznie si§ panoszg,— oznajmila Dolo- 
res, siostra z klasztoru, gdzie w niedziele ja, nrlody ksi^dz i nauczyciel szkolny, odprawialenr 
nrsze i mowilem kazania. 

Zwodzg, prosty lud. Podarkami zwabili do tycli heretykow najporz^dniejsze osoby! 
dodala. 

Pragn^c bronic Ewangelii Chrystusowej, postanowilem rozpocz£j,c walk§ z protestantami. 
Wiedzialem o nich tyle, ze s% zli, a ich nauczanie roi si§ od bl^dow i herezji. Raz ktorys uczen 
przyniosl na zaj^cia grube tomisko. 

Biblia protestancka, prosz§ ojca— oznajmil. 
Jakas pani dala mamie, i mama boi si§ trzymac, bo to grzech. Spali ojciec? 
A jakze, spal§— odparlenr. 

- Trzeba raz na zawsze skonczyc z t^ protestanckq, propaganda 
Ale wyrwawszy kilka pierwszych kartek, zmienilem zdanie. Chc^c zwalczac protestantow, 

a nie znaj^c ich bl^dow, musialem przeciez przejrzec ich Bibli^ i poznac wazniejsze herezje. 
Po lekturze kilku dluzszycli ust^pow Nowego Testamentu i porownaniu ich z mojq, Bibli^ 
stwierdzilem, ze niczym wlasciwie si§ nie roznitp Zbilo mnie to z tropu. Nie pojmowalem, 
sk^,d roznice mi^dzy katolikami a protestantami, skoro ich Biblie zawieraj^ to samo. Po- 
myslalem, ze protestanci widac nie czytaj^, tej swojej Biblii, a jesli nawet, to si§ do niej 
nie stosuj^,. Postanowilem przyjrzec si§ osobiscie zyciu i zwyczajom protestantow. Udalenr 
si§ do jednej protestanckiej rodziny i przedstawilenr si§ jako nauczyciel, ktory chce lepiej 
poznac ich naufey aby wierniej wykladac, na czym polega protestantyzm. Zdumialem si§, bo 
przyj^li mnie zyczliwie. Zdziwilo mnie, ze znaj^, Bibli§ lepiej niz ja. Bylo mi wstyd. Mowili 
0 Chrystusie z zapalem, jakiego ja, ksi^dz, nigdy nie czulem. Odpowiedzieli na par§ pytah 
1 zasugerowali rozmow§ z ich pastorem, baptyst^. Poznalem go nazajutrz i zaraz ostrzeglem: 

Prosz§ mnie nie nawracac, bo strati pan czas. Wierz§, ze kosciol katolicki to jedyny 
prawdziwy kosciol. Chcialbym si§ tylko dowiedziec, czemu pan nie jest katolikiem. 

Zaproponowal mi cotygodniowe spotkania na studium Nowego Testamentu, na ktorych 
moglibysmy spokojnie omawiac nasze punkty widzenia. Zgodzilem si§. Na wszystkie me 
pytania pastor cytowal Nowy Testament; moimi zas argumentami byly wypowiedzi papiezy 
i definicje soborowe. Choc na pozor nie chcialem uznac jego racji, to w duchu wiedzialem, ze 
slowa Ewangelii maj^ wi^ksz^ wag§ niz postanowienia soborow, a slowa Piotra i Pawla licz^ 
si§ bardziej niz nauki papiezy. Pod wplywenr tych rozmow zacz^lem pilniej zgl^biac Nowy 
Testament szukaj^c argumentow przeciw nauce protestantow. Chcialem nie tylko dowiesc, 
ze pastor rnyli si§, ale i zdobyc go dla kosciola katolickiego. Mirno to po kolejnej rozmowie 
wyszedlem z uczuciem pokonanego. Dlugi czas mnie to gryzlo; czytalem Nowy Testament, 
prosz^c Boga o umocnienie wiary i o rozproszenie w^tpliwosci, bym nie popelnil bl§du. Lecz 
im wi^cej czytalem i modlilem si§, tym wi^kszy czulem zamejt. Czyzby kosciol katolicki mogl 
nie bye kosciolem Chrystusa? Czyzbym mylil si§ w swej wierze? A jesli tak, to co czynic? 
Slyszalem, ze pod wplywem Biblii niektorzy ksi^za i zakonnicy zostali protestantami, ale 
ja nie moglbym tak post^pic! Ja protestantenr? Heretykiem? Zdrajc^, wiary? Przenigdy! Co 
by powiedzieli rodzice, uezniowie, znajomi? Jedenascie lat nauki na marne! Jak zarobilbynr 
na zycie? Strapiony, nie chcialem jednak znrieniac wiary, zaluj^c decyzji o spotkaniu z pa- 
storem i wnrawiaj^c sobie, ze to on si§ myli. Pilnie czytalem Nowy Testament, szukaj^c 
potwierdzenia swych pogl^dow, lecz tylko coraz jasniej widzialem, ze nie mam racji. Balenr 
si§ jednak opuscic kosciol i postanowilem w nim pozostac, choc nie wierzylem juz w jego 
nauk§. Pewnej niedzieli siostra Dolores odezwala si§ do mnie: 
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- I co, nic ojciec nie glosi przeciw protestantom. A obiecal ojciec. Z dnia na dzien rosn^,, 
coraz wi^cej ludzi tam chodzi. 

- Siostro — odparlem - dalej badam doktryn§ protestanck^ i widz§, ze nie s^ oni 
tacy zli, jak si§ sq,dzi. Opierajq, si§ na Biblii, a nie mozemy przeciez grzmiec przeciw Slowu 
Bozemu. 

Myli si§ ojciec — odrzekla. — bardzo zli. Wilki w owczej skorze. Wrogowie ojczy- 
zny. Nienawidzq, Maryi. Podkopuj^, wiar§ w papieza. Trzeba si§ za nich zabrac. 

Powiedzialem, ze niektorzy ksi^za chc^c walczyc z protestantami sami si§ nawrocili na 
protestantyzm, gdy bezstronnie, w swietle Pisma Swi^tego zabrali si§ za badanie jego dok- 
tryny. 

- Co mi ojciec opowiada — przerwala. — Oni si§ nie nawrocili, ale wykoleili. Przeszli 
na protestantyzm, bo mieli cos nie tak z glow^, albo chcieli si§ ozenic. Ojciec moze bez obaw 
zaj^c si§ badaniem tej ich nauki dodala - bo jestern pewna, ze ojciec do protestantow nie 
przejdzie. Z glowq, u ojca wszystko w porzqdku, i nie zamieni ojciec Clirystusa na kobiet§. 

- Tez tak s^,dz§, siostro — odparlem. — Zbadarn spraw§. Jesli dojd§ do przekonania, 
ze si§ myl^, rozpoczn§ z nimi walk§. Ale jesli odkryj§, ze maj^, racj§, sam zostan§ jednyrn 
z nich. 

- Spokojna glowa — usmieclm^la si§, zadowolona z obietnicy. — Nie zostanie ojciec 
protestantem. 

I znow zabralem si§ za Nowy Testament, czytaj^c go wci^z na nowo. Z calego serca 
prosilem Boga o mqdrosc i prowadzenie, abym doszedl do jasnego i prawdziwego wniosku. 
Wiedzialem, ze nic innego nmie nie zadowoli. Trzy miesi^ce po tym opuscilem kosciol kato- 
licki, nie mog^c juz spelniac praktyk i wierzyc w nauki, o ktorych falszu bylem z gl§bi serca 
przekonany. Rozwazylem wszelkie mozliwe skutki, lecz mirno to postanowilem isc za Jezusem 
Chrystusem. Najwazniejsze w mym zyciu bylo spotkanie Jezusa Clirystusa, poznanie Go jako 
mojego Zbawcy. Nie wystarczy bye dobrym katolikiem; istotne, niezb^dne jest narodzic si§ 
na nowo w Chrystusie. Doswiadczylem tego. Gdy Chrystus wszedl do mego serca, uwolnil 
nmie nie tylko od grzechow, ale i od dotkliwego brzemienia, pod jakim uginalem si§ w mym 
zakonie. Dzi^kujcie Bogu za tych licznych, ktorzy szukali odpocznienia i znalezli je. Ten sam 
Bog, ktory na drodze do Damaszku przemienil zycie Szawla — przesladowcy kosciola 
i ktory w klasztornej celi przemienil zycie ojca Jose Borrasa, jest zdolny przemienic Twoje 
zycie, gdziekolwiek si§ znajdujesz. 

Jose Borras, nawrocony ksiqdz 

Hiszpan Jose Borras nawrocit si§ w swym rodzinnym kraju. Przez 30 lat pracowat jako rektor 

i wyktadowca Hiszpanskiego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Alcobendas (Madryt), 

podrozujqc z Ewangeliq po wielu krajach (byt w 27). Dzis, juz na emeryturze, nie przesta! czynnie 

stuzyc Panu. Napisal dwie ksi^zki; dwie inne zredagowat. Pracuje nad przygotowaniem Studiow 

biblijnych dla wierz^cych. Adres: J. Borras, Vincente Muzas 15-4.OB, 28 043 Madryt, Hiszpania. 
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Dusza kaplana 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Leo Lehmanna 

Oglqdalem rzymski katolicyzm w akcji az na trzech kontynentach. Niejeden raz wraz 
kardynalami w ich luksusowych limuzynach mijalem wypr^zonq Gwardi§ Szwajcarskq prze- 
jezdzajqc przez Bram§ Damascehskq ku prywatnym apartamentom papieskim. Widzialem 
umierajqcego papieza, bylem swiadkiem jego pochowku oraz wyboru i ingresu nast^pcy. 
Stalem u boku przyszlego papieza PiusaXI, gdy owczesny papiez Benedykt XV mianowal 
go kardynalem, kladqc mu na glowie plaskq jak nalesnik czapeczk^. Podtrzymywalem wtedy 
dlugi purpurowy tren nowego kardynala. Pelnilem poslug§ kaplana nie tylko w przepysz- 
nych katedrach Europy, ale iw holenderskich gospodarstwacli na rozleglych przestrzeniach 
afrykanskich sawann i w walqcych si§ chatach florydzkich ost^pow. 

Dorn 

Urodzilem si§ w 1895 roku w Dublinie. Nie mam przyjemnych wspomnien z dziecih- 
stwa — pami^tam tylko nieustanny strach. Strach towarzyszyl kazdemu aktowi religijnemu, 
jaki wiqzal si§ z ksi^dzem, spowiedziq, ucz^szczaniem na niedzielnq msz§, niejedzeniem mi§- 
sa w post i „suclie dni”, pieklem, niebem, czysccem, smierciq i sqdem rozgniewanego Boga. 
W klasie, w kosciele, w domu — Biblia byla ksi^gq niedost^pnq. Brakowalo pieni^dzy, by 
kupic wersj§ katolickq, zwykle o dose slonej cenie, a nie mielismy odwagi przyjqc dannowej 
Biblii od pewnego towarzystwa protestanckiego. O moim wyborze kaplanstwa zadecydo- 
wal w glownej mierze wlasnie strach, jaki napawal mnie wobec wszystkiego, co wiqzalo si§ 
z religiq rzymskokatolickq. Ubiegalem si§ o przyj^cie do szkoly misjonarskiej Mungret kolo 
Limerick, i przyj^to mnie. 

Rzym 

Juz na studiach seminaryjnych w Rzymie nawiedzily mnie pierwsze wqtpliwosci i niepew- 
nosc co do papieskiej wersji chrzescijanstwa. Zastanawialem si§ na przyklad: Jesli Rzym jest 
jedynym osrodkiem prawdziwej wiary, dlaczego obywatele tejze prawdziwej religii prezentujq 
tak niski poziom? Skqd tyle ateizmu, nieprzyzwoitosci, bezprawia? Rzymskie pospolstwo nie 
rnialo dla nas krzty szacunku; gdy przechodzilismy ulicq, obelgami obrzucaly nas nawet 
rzymskie dzieci. Poza tym dlaczego tak gromko zach^calo si§ ksi§zy irlandzkich i innych 
do wyjazdu na rnisje do Chin, Indii i Afryki w roli propagandzistow papiestwa, skoro tu, 
w Rzymie, az roilo si§ od tysi^cy ksi^zy snujqcych si§ leniwie po watykanskich biuracli 
i z najwyzszym trudem znajdujqcych wsrod 400 rzymskich kosciolow jakis wolny oltarz, aby 
odprawic msz§. Zapytywalem tez siebie, czernu szumnq liczb§ 300 milionow katolikow swiata 
rna w Rzymie reprezentowac grono kardynalow, z ktorych prawie dwie trzecie to Wlosi. 40 
milionow Wlochow bylo katolikami tylko z nazwy, a nie z serca. Tymczasem na przyklad 
20 milionow amerykanskich katolikow nie tylko wiernie ucz^szczalo na msz§, ale i zasilalo 
pokaznymi sumami watykanskie skarbee. Wsrod kardynalow znalazlo si§ jednak tylko trzech 
Amerykanow, ludzi miernego pokroju, acz lojalnych wobec Rzymu, nigdy nie wazqcych 
si§ na podwazanie jego wyrokow. Dane mi bylo poznac intrygi rzymskiego duchowiehstwa 
zmierzajqce do zaskarbienia sobie lask osob wplywowych w Watykanie, widzialem laknienie 
papieskich honorow i wysokich stanowisk; spostrzeglismy wsrod najwyzszych dostojnikow 
koscielnych zawzi^cie zwalczajqce si§ frakeje. Codziennie natrafialem na rozliezne przejawy 
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chciwosci i ambicji wojowniczych papiezy oraz ich niegodziwej polityki. Widzialem Zamek 
Swi^tego Aniola, czyli Mauzoleum Hadriana, z murami nosz^cymi slady pociskow jednego 
papieza, zamkni^tego w swej watykanskiej twierdzy, ostrzeliwuj^cego drugiego papieza, kpi%- 
cego sobie z jego kl^tw. Nadszedl dzien swi^cen. Byla to wyj^tkowo dluga ceremonia — nie 
moglem wyjsc z podziwu nad mnogosci^ czynnosci, jakie nade mn^ wykonywano, modlitw, 
spiewow. Konsekrowano palce, by mogly odprawiac msz§, i owini^to je g^stym plotnem lnia- 
nym; namaszczono glow§ i tez owini^to w lniane bandaze. Dotkn^lem pierwszy raz zlotego 
kielicha, otrzymalem obowi^zek sluchania spowiedzi i odpuszczania grzechow, namaszczania 
chorych i grzebania zmarlych. Pierwszy raz skosztowalem wina z kielicha mszalnego, ktore 
wedle wiary katolickiej zostalo dzi§ki formule konsekracji przeistoczone w krew Chrystusa. 
Swi^cen udzielil mi kardynal Basilio Pompiljo w bazylice sw. Jana na Lateranie. Radosc, 
ktorej doznalem tego clnia, przycmil jednak pewien przykry wypadek, ktorego stalern si§ 
swiadkiem wieczorem. Jeden z moich towarzyszy doznal zaburzeh umyslowych. Napi^cie 
wywolane mechaniczng, rutyn^, mnostwo mniejszych i wi^kszych ograniczen, powtarzanie 
niezliczon^, ilosc razy modlitw i formul cz^sto prowadzi do zachwiania rownowagi umyslo- 
wej, doprowadzaj^c do pewnego typu obl§du na podlozu religijnym, okreslanego mianern 
„w^,skiego sumienia”. Pami^tam inny podobny incydent. Podczas pelnienia poslugi kaplan- 
skiej na Florydzie odwiedzalem od czasu do czasu osrodek dla dzieci opoznionych w rozwoju 
w Gainesville. Pewnego razu ordynator przyprowadzil do mnie 14 letnig, dziewczynk§, ktorej 
zaburzenie psychiczne polegalo na gor^czkowym powtarzaniu i liczeniu „Zdrowas Maryjo”. 
Jej umysl byl kompletnie pochloni^ty mysl^,, ze musi t§ modlitw^ odmawiac po sto razy 
codziennie, lecz aby upewnic si§, ze zd^zy je wypowiedziec, miala juz na koncie ponad ty- 
si^c dodatkowych rund. Najwidoczniej jakis ksi^dz zadal jej odmawianie tych „Zdrowasiek” 
przy spowiedzi jako pokut§. Po 3,5 letnim okresie poslugi w Afryce Poludniowej zostalem 
wezwany do Rzymu, do pracy w Watykanie. Z biegiem czasu dr^czylo mnie coraz wi^cej 
w^tpliwosci co do genezy instytucji papiestwa. W^tpliwosci co do chrzescijahskiego charak- 
teru praktyki katolickiej, drobiazgowa znajomosc brudnych szczegolow zycia moich kolegow 
kaplanow i nikn^ca nadzieja na szans§ poprawy kosciola pod wladzq, papieza juz wczesniej 
budzily we mnie dojmuj^cy niepokoj. Z duchowego, cloktrynalnego, prawnego i osobistego 
punktu widzenia z dnia na dzien kruszyla si§ we mnie wizja rzymskiego papiestwa jako 
wyznaczonego przez Boga stroza chrzescijanstwa. Stan^lem wobec gorzkiej prawdy: iz chc^c 
zacliowac sw^, wiar§ chrzescijansk^, musz§ z tym calkowicie zerwac. 

Ameryka 

Z Rzymu przeniesiono mnie do Ameryki. Jako obey w nowym otoczeniu, pomyslalem, ze 
przed zupelnym rozczarowaniem zdola uchronic mnie oddanie si§ pokornej pracy na rzecz 
ducliowych potrzeb prostych ludzi. Smak porazki zilustruj^ przykladem. Pewnego dnia mu- 
sialern spelnic nadzwyczaj smutne zadanie: towarzyszyc mlodemu czlowiekowi skazanemu 
na srnierc na krzesle elektryeznym. Bylo to we Florydzkim Wi^zieniu Stanowym w Raiford, 
na terenie mojej parahi. Chlopak pochodzil ze wschodu Stanow Zjednoczonych, urodzil si§ 
i wychowal w rodzinie katolickiej, ucz^szczal tez do katolickiej szkoly. W mlodosci nauezo- 
no go wszystkich praktyk rzymskokatolickich uwazanych za niezb^dne do poboznego zycia. 
S^,d w Tampie skazal go za wspoludzial w zabojstwie pierwszego stopnia, kiedy to podczas 
napadu na restauracj§ zgin^l jej wlasciciel. Uczynilem, co moglem, aby przygotowac go 
na „ostatni^ drog§”. Udziclilem mu wszystkiego, co w takich przypadkach zaleca kosciol 
katolicki, a dzi§ki czemu do potrzebuj^cej duszy rna si§ wlac Boza laska i sila. Juz gdy lezal 
bezwladny i martwy w chwil§ po tym, gdy przez krzeslo przeplyn^l smiercionosny pr^d, 
namascilem jego czolo olejem, jak nalezy to czynic podczas udzielania sakramentu „ostat- 
niego namaszczenia”. Mimo to zdawalem sobie spraw§, ze nie zdolalem grzesznej, udr^czonej 
duszy biedaka dac prawdziwego pocieszenia. Odwiedzilem go w celi smierci w ostatnim tygo- 
dniu przedsmiertnej agonii i wielekroc zegnalem znakiem krzyza na odpuszczenie grzechow. 
Ostatniego ranka zjawilem si§ u bram wi^zienia wczesnym switern z calym zestawem ci§z- 
kich paramentow liturgicznych potrzebnych do odprawienia mszy. Postawilem je na stole 
kolo podwojnej kraty jego celi. Wlozylem lsni3.ee szaty liturgiczne i z cal^, godnosci^, na 
jak^ tylko pozwolila groza s^siedztwa celi pot^pionych, rozpocz^lem „ohar§” mszy. Biedny 
chlopak, przerazony, clrodzil po celi tarn i z powrotem pal^c jednego papierosa za drugim. 
Odrzucil papierosa, aby przyj^c do ust oplatek komunii swi^tej, ktory podalem mu przez 



14- Leo Lehmann 38 

kraty. Nic to nie pomoglo. Uspokoil go nieco dopiero zastrzyk morfiny, zaaplikowany przez 
lekarza na dziesi^c minut przed egzekucjq,. Olsnilo mnie: jeden zastrzyk sprawil chlopakowi 
wi^ksz^ ulg§ niz wszystkie udzielone przeze mnie sakramenty, ktore maj^ przeciez clawac 
ukojenie i cialu, i duszy. Poszlismy na miejsce egzekucji. Gdy pr^d przeszedl cialo chlopca, 
wyrzucaj^c je gwaltownie w gor§ i trzymaj^c tak napr^zone i sztywne, rnoja r§ka poruszala 
si§ z gory na dol w znakach krzyza, a usta szeptaly ci^gle lacinskq, formula rozgrzeszenia, tak 
jakbym i ja rnogl przeszyc jego odchodz^cEj, dusz§ prqdem przebaczaj^cej laski. Gdy pr^d 
ustal, a cialo opadlo bezwladnie, podszedlem tam z naczynkiem oleju w dloni. Poprosilem 
straznika, aby zdj^l z glowy chlopca zelazne nakrycie, i olejem uzywanym do ostatniego 
namaszczenia posmarowalem czolo, jeszcze rnokre od smiertelnego potu. Poniewaz nie przy- 
byl nikt z krewnych, poprosilem o wydanie mi ciala i pochowalem je w katolickiej cz^sci 
cmentarza scisle wedle obrz^dku — mirno ze zaprotestowali niektorzy pobozni parafianie, 
nie chc^c, by w s^siedztwie ich bliskich spoczywal skazany morderca. Przypomnialem im, ze 
i Jezus Chrystus umieral pomi^dzy dwoma lotrami. Musz§ jednak wyznac, ze mimo iz moje 
konsekrowane palce jak najstaranniej wykonaly te podobno peine mocy sakramenty swi§- 
te, czulem, iz zawiodlem nieszcz^snika w jego najstraszliwszej godzinie. Byla to wlasciwie 
w pelni moja wina, tak naprawd§ nie mialern mu bowiern co dac, wszystko to bylo jalowe 
i sztuczne. A jednak musialem wysluchiwac wyrazow uznania od wiernych, ktorzy chwalili 
nmie za wypelnienie prawdziwie kaplanskiej misji wobec biednego skazanca. Wszystkie te 
rytualne manewry teologowie katoliccy wymyslili po to, aby zilustrowac swoj^, podstawow^ 
nauk§: iz zbawienie mozna zyskac tylko dzi<jki „uczynkom dokonywanym” przez kaplana. La- 
ska zbawienia jest wedlug doktryny katolickiej czyms, co wlewa si§ w ludzkie dusze poprzez 
specjalnie zaprojektowane „przewody” siedmiu sakramentow. Te zas pelni^ rol§ „ kanalow” 
wychodz^cych ze zbiornika laski, na ktory wyl^czny monopol ma rzymski papiez. Na takiej 
to inzynierii zewn^trznych nierzeczywistosci — maj^cej swq, magiczng, silq wywolac duchowy 
skutek — opiera si§ caly system teologii katolickiej. Czynnosci kaplanskich dloni musztj, bye 
uznane w wymiarze zarowno wiary jak organizaeji i praktyki. Ale nie takiej przeciez natury 
jest moc krolestwa niebieskiego. Pawel apostol oglasza prawdziw^ moc Ewangelii:, Bo ja nie 
wstydz§ si§ Ewangelii, jest bowiern ona moeg, Bozq, ku zbawieniu dla kazdego wierz^cego, 
najpierw dla Zyda, potem dla Greka. W niej bowiern objawia si§ sprawiedliwosc Boza, ktora 
od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: „ze sprawiedliwy z wiary zyc 
b§dzie” (Rz 1,16-17). 

Za Jezusem 

Pozbawiony ludzkiej pociechy i zrozumienia, samotnie pod^zalem trudn^, sciezkq,, kto- 
ra wioclla mnie coraz dalej od kosciola rnego dziecinstwa i od kaplanstwa. Jedynym mym 
towarzyszem i przewodnikiem byl Jezus Chrystus. Jakze slusznie ucliwycilem si§ Jego wy- 
ci^gni^tej dloni i pod^zylem za Nim. Kiedy oderwalem si§ od Rzymu, Pan Jezus objawil 
mi si§ jako moj Zbawiciel — poprzez lektur§ Slowa Bozego. Ujrzalem, jak liezne s^ bl§dy 
rzymskiego katolicyzmu. Od chwaly kaplanstwa run^lem w dol, na kolana, aby wyznac, 
ze jak wszyscy ludzie jestern grzesznikiem, potrzebuj^cym wybawienia przez Pana Jezusa 
Chrystusa. Na sciezce, ktora wiodla mnie coraz dalej od Rzymu, spotykalem takich, kto- 
rzy co tchu biegli w odwrotn^, strong, inni zas, juz w jego szeregaclr, glosno opiewali jego 
falszyw^ chwaly. Spoglgdali ku ternu, od czego ja si§ odwrocilem; system rcligijny, ktory 
rozczarowal mnie nie tylko jako jego czlonka, ale i pracownika, stawal si§ lub juz si§ stal 
ich iluzj^. Z ulg^, zdawalem sobie spraw§, iz to, co w ich oczach wygl^da na tchorzliw^ 
ucieczk§, dla mnie jest zwyci^stwem. Nie zawahalem si§ ani chwili, mimo swiadomosci, ze 
gdy oni zostanq, okrzykni^ci przez wszechwladn^, propaganda Rzymu bohaterami wiary, ja 
b§d§ rnusial cierpiec z ich r^k przesladowania i szyderstwa. W odroznieniu od kardynala 
Newmana, Chestertona i innyclr moje nawrocenie nie bylo ucieczk^, przed domern wariatow, 
ale d^zeniem do duchowej trzezwosci. Balansuj^c mi^dzy obszarem elokwentnych spekulacji 
rzymskiego dogmatyzmu a sfer^, liberalizmu religijnego znalazlem rzeczywistosc Chrystusa. 
Nie mialern juz w^tpliwosci, czernu Chrystus jasno pot^pil wszelkie systemy koscielne w ro- 
dzaju rzymskiego papiestwa, obnazaj^c judaistyezny „kosci61” tamtych czasow. Dla mnie 
roznica mi^dzy kosciolem papiestwa a tym, co bez cienia litosci osmieszyl Chrystus, tkwila 
tylko w nazwie. Byla to przeciez organizaeja pontyfikalnych arcykaplanow, pelnych przepy- 
chu dostojnikow o szerokich filakteriach, organizaeja krotkowzrocznych uczonych w Pisrnie 
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i pobielanych faryzeuszow, byl to kosciol, ktory „[wi^zal] ci^zary wielkie i nie do uniesienia 
i [kladl] je ludziom na ramiona”, ktory ustalal wiele przepisow dotycz^cych postow i ze- 
wn^trznych obmyc, wedle ktorego grzechem bylo spozycie mi§sa w pewne dni, lecz ktory 
malo uwagi poswi^cal brudowi, jaki codziennie wychodzi z ludzkiego serca. A gdyby nie dane 
mi bylo nasladowac Chrystusa w Jego glosnym, bezlitosnym pot^pieniu takiego kosciola, to 
wiedzialem, ze i tak b§d§ jedno z Nim w mym cicliym protescie, porzucaj^c moj urzqd 
kaplanski. Nad 0dstraszaj3.ee „warunki zbawienia” arogancko ustalone przez papiestwo sta- 
wiam slodycz prostego zaproszenia wypowiedzianego przez Jezusa Chrystusa, a zapisanego 
w Ewangelii Mateusza 11,28-30: 

„Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzyscie spracowani i obci^zeni, a Ja warn sprawi§ od- 
pocznienie; Wezmijcie jarzmo moje na si§, a uczcie si§ ode mnie, zem Ja cichy i pokornego 
serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym; Albowiem jarzmo moje wdzi^czne jest, 
a brzemi^ moje lekkie jest.” 

Nowina, ktor^ uslyszelismy od Niego i ktoi'3 warn glosimy, jest taka: 
„Bog jest swiatlosc, a zadnej ciemnosci w nim nie rnasz. Jezlibysmy rzekli, iz spolecznosc 

marny z nim, a w ciemnosci chodzimy, klamiemy, a nie czynimy prawdy. A jezli w swia- 
tlosci chodzimy, jako on jest w swiatlosci, spolecznosc mamy mi§dzy sob^, a krew Jezusa 
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszclkiego grzechu.”(lJ 1,5-7). 

Leo Lehmann, nawrocony ksiqdz 

Irlandczyk Leo Lehmann nawrocit si§ na poczqtku XX wieku. Dzialatjako kaznodzieja, ewan- 
gelista i pisarz, przez wi^kszosc czasu, przed II wojnq swiatowg, w jej trakcie i po niej, majqc 
siedzib§ w Nowym Jorku, w ,,Misji Chrystusa”. Do najslynniejszych jego ksiqzek nalezg Out of 
the Labyrinth (Z labiryntu), porownujgca katolicyzm z Biblig, oraz swiadectwo The Soul of the 
Priest (Dusza kaplana). Przez wiele lat byl redaktorem naczelnym pisma The Converted Catholic 
Magazine (Pismo nawroconych katolikow). Wiele jego artykulow zachowato swg wymow§ po dzis 
dzieh. 
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Pielgrzymka z Rzymu 

Swiadectwo nawrocenia ksi^dza Bartholomew F. Brewera 

Miliony, moze nawet wi^kszosc katolikow to katolicy z nazwy, z wychowania, sil^, bez- 
wladu. Nasza rodzina byla katolicka z przekonania. Dobrze rozumielismy i pilnie wcielalismy 
w zycie nauk§ kosciola, widz^c w nim „jedyny prawdziwy kosciol” zalozony przez Jezusa 
Chrystusa. Bez wahania uznawalismy wszystko, czego uczyli ksi^za. Wowczas, jeszcze przed 
II soborem watykahskim, powszechnie wierzono, ze „poza kosciolem rzymskokatolickim nie 
ma zbawienia”1. Dawalo nam to poczucie bezpieczenstwa, slusznosci naszego stanowiska. 
Bylo nam dobrze w ramionach „swi§tej Matki Kosciola”. 

Kiedy zmarl ojciec (nie mialem jeszcze 10 lat), matka zacz^la co dzien ucz^szczac na 
msz§ i przez ponad 24 lata nie opuscila ani jednej. Co wieczor cala rodzina wytrwale odma- 
wiala rozaniec; zach^cano nas tez do cz^stego nawiedzania „przenajswi§tszego sakranrentu”. 
Katolickie wychowanie nie konczylo si§ na domu, szkoly bowienr, do ktorych ucz^szczalismy, 
tez byly katolickie. Ksigdz pralat Hubert Cartwright i inni ksi^za z naszej parafii — katedry 
sw. Piotra i Pawla w Filadelfii — mawiali, ze nasza rodzina jest bardziej katolicka niz sam 
Rzym. 

Nic dziwnego, ze jako nastolatek poczulem powolanie kaplahskie. Miast jednak zostac 
ksi^dzem diecezjalnym i sluzyc Bogu w parafiach, postanowilem ubiegac si§ o przyj^cie 
do Karmelitow Bosych, starego zakonu nronastycznego o jednej z surowszych regul. Od 
pierwszego dnia w Holy Hill (Wisconsin) pokochalenr zycie religijne, i milosc ta motywowala 
mnie do przedzierania si§ przez zakamarki laciny i innych przedmiotow, ktorych nauka szla 
mi z trudem. Bezprzykladne oddanie ze strony ksi^zy wykladowcow uswiadamialo mi, iz 
warto poniesc kazd% ofiar§, aby dost^pic swi^cen kaplanskich. 

Podczas czterech lat nauki w nizszym seminarium duchownym, dwu lat nowicjatu, trzech 
lat studiowania filozofii i czterech lat studiow teologicznych (te ostatnie juz po swi^ceniach) 
otrzymalem bardzo gruntowne przygotowanie. Wytrwale stosowalem rozmaite umartwienia, 
nigdy tez nie w^tpilem w swe powolanie ani w nic, czego mnie uczono. Zlozylem sluby 
ubostwa, czystosci i posluszehstwa, wyrazajge wol§ oddania calego zycia Bogu. Glosem 
Boga byl dla mnie glos kosciola. 

Inny Chrystus 

Swi^cenia kaplahskie przyj^lem w waszyngtonskim Sanktuarium Niepokalanego Pocz§- 
cia Maryi, siodmym co do wiclkosci kosciele swiata. Kiedy „ Jego Ekscelencja Ksi^dz Biskup” 
John M. McNamara kladl dlonie na mojej glowie cytuj^c slowa Psalmu 110,4: 

„Tys jest kaplanem na wieki wedlug porz^dku Melchisedechowego.” 
ledwo doszedlem do siebie, swiadomy, ze odtad jestem posrednikiem mi^dzy Bogiem 

a ludzmi. Namaszczenie i zwi^zanie mych r^k stulq znaczylo, ze zostaj^, one namaszczo- 
ne, by zmieniac chleb i wino w prawdziwe (doslownie) cialo i krew Jezusa, aby we mszy 
nieustannie powtarzac ofiar§ Golgoty i bye szafarzem zbawiennej laski w pozostalych sa- 
kramentach katolickicli, jak chrzest, spowiedz, bierzmowanie, malzenstwo i namaszczenie 
chorych. W chwili swi^cen ksi^dz katolicki ma otrzymac niezatarte znami§, p0zwalaj3.ee mu 
pelnic obowi^zki kaplahskie „na wzor Chrystusa” (alter Christus), jako ktos b^d^cy „w oso- 
bie Chrystusa” (in persona Christi). Przekonanie to bylo tak silne i powszechne, ze zaraz po 

1 Dzisiaj de facto tez tak si§ wierzy. Vide: tzw. kr^gi przynaleznosci (w Lumen Gentium). Deklaracja 

o ekumenizmie stwierdza poza tym, ze pelnia jest w kosciele rzymskim (przyp. red. polskiej). 
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swi^ceniach podchodzono do nas i calowano swiezo namaszczone dlonie. Po ostatnim roku 
teologii, ostatecznie przygotowuj^cym do gloszenia kazan i wysluchiwania spowiedzi (oraz 
udzielania rozgrzeszenia), spelnilo si§ moje dlugoletnie marzenie: aby zostac misjonarzem 
na Filipinach. 

Misje i powiew wolnosci 

Zamiana uporz^dkowanego klasztornego zycia na prostot^ i wolnosc zycia misjonar- 
skiego byla wyzwaniem, na ktore nie bylem gotowy. Bardzo lubilem podroze do niektorych 
sposrod osiemdziesi^ciu paru prymitywnych barrios, osiedli stanowi^cych moj% parafi§, z za- 
palem prowadzilem tez lekcje religii w liceum karmelickim w miasteczku. Dot^d moje zycie 
toczylo si§ niernal wyl£j,cznie wsrod m^zczyzn; teraz z zaciekawieniem przygl^dalem si§, jak 
rozesmiane dziewcz^ta flirtuj^, z chlopcami. Niebawem spostrzeglem, ze moja uwaga skupia 

si§ na jednej z pilniejszych uczennic. Mloda, bardzo ladna dama wydawala si§ dojrzalsza od 
innych, zapewne z powodu obowi^zkow, jakie musiala przejg,c po zmarlej matce. Ch^tnie, 
acz niesmialo, wdawala si§ w rozmowy ze mnq, po lekcjach religii. Bylo to zupelnie niezna- 
ne mi przezycie, i rychlo doszedlem do wniosku, ze nowo odkryte przeze mnie uczucie to 
rnilosc. Nic dziwnego, ze biskup — choc rezydowal wiele kilometrow ode mnie — wkrotce 

si§ o tym dowiedzial i co pr^dzej odeslal mnie do Stanow. Bolesnosc kary byla trudna do 
zniesienia dla nas obojga — ale zycie, jak to ono, potoczylo si§ clalej. Po przezyciacli 
i posmakowaniu wolnosci na Filipinach nie chcialem juz wracac do zycia klasztornego. Oj- 
ciec prowincjal pozwolil mi pracowac w parafii Karmelitow Bosych w Arizonie, i praca ta 
sprawiala mi przyjemnosc. Rzym jednak dal mi dyspens§ na opuszczenie zakonu i poslug§ 
ksi^dza diecezjalnego w wielkiej parahi w San Diego (Kalifornia). Zadanie nie okazalo si§ 
tak atrakcyjne; totez poprosilem o pozwolenie na poslug§ kapelana w Marynarce Stanow 
Zjednoczonych. Dano mi je. W nowym miejscu nowe perspektywy, porz^dek i podroze staly 
si§ dla mnie ucieczk^ od coraz jalowszego, zrytualizowanego i zsakramentalizowanego zycia 
w parafii. Moja religijnosc ubogacila si§ dzi§ki kontaktom z kapelanami protestanckimi. Po 
raz pierwszy poruszalem si§ po obszarze kultury niekatolickiej. W ekumenicznej atmosferze 
moja postawa niepostrzezenie neutralizowala si§. A gdy II sobor watykanski otworzyl okna 
rygorystycznej tradycji i wpuscil nieco swiezszego powietrza, wziqlem gl^boki, orzezwiaj^cy 
oddech. Nastal czas zmian. Niektorzy liczyli na ich radykalnosc, inni woleli nieznaczn^ tylko 
modernizacj§. 

Rzym traci blask 

Zdaniem wielu wiara katolicka nie dawala oclpowiedzi na najpowszedniejsze proble- 
rny wspolczesnosci. Wielu n^kala samotnosc, niezrozumienie. Zwlaszcza ksi^zy. Kaplanstwo 
tracilo blask. Wyksztalcenie ksi^dza niekoniecznie juz uwazano za lepsze niz wyksztalcenie 
zwyklcgo parafianina; nie byl tez juz ksi^dz ceniony wyzej niz wi^kszosc wiernych. Ksi§za 
duzo cz^sciej, niz byli sklonni si§ do tego przyznac, przezywali kryzys tozsamosci. Dzialo 
si§ to nawet w srodowisku kapelanow. Przezylem kolosalny wstrz^s na wiesc, ze niektorzy 
katoliccy kapelani spotykaj^, si§ z dziewcz^tami. Z ciekawosci^, przysluchiwalem si§ swobod- 
nym dyskusjom o niezyciowosci obowi^zku celibatu. Wkrotce zdobylem si§ na odwag§, by 
podwazyc zdanie wladz rnojego kosciola, obstaj^cych przy tradycji b^d^cej wsrod ksi^zy 
przyczyn^ wielu rozterek moralnych. Po raz pierwszy zw^tpilem w autorytet mojej reli- 
gii, i to nie powodowany intelektualn^ pych^,, ale z gl^bi sumienia, szczerze. W ramach 
przygotowah do kaplanstwa zapoznano nas dokladnie ze star^, tradycji rzymsk^ nakazuj^c^ 
kaplanowi celibat. Wiedzielismy, ze nieliczni ksi^za, ktorzy dostali od Watykanu pozwolenie 
na malzehstwo, nie mogli nadal pelnic poslugi. Ale czasy si§ zmienialy. Kwestie, o ktorych 
dot^d milczano, byly dzis podnoszone na II soborze watykanskim. Zdaniem wielu zonaci 
ksi^za posiadaliby — jak protestanccy pastorzy — wi^ksz^ wrazliwosc i zrozumienie spraw 
malzenskich i rodzinnych. Dyskusje na te ternaty byly nieuniknione, ilekroc zebrala si§ ra- 
zem grupka ksi^zy; toczyly si§ tez w moirn mieszkaniu poza terenem bazy, ktore zajmowalem 
wraz z mam^,. Mama nie stronila od tych rozmow. Posiadala duz^ wiedz§, byla inteligent- 
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na; cenilem sobie jej zdanie. Pami^tarn jej zdumienie na wiesc, ze w szkolacli katolickich 
naucza si§ teorii ewolucji i ze Rzym nawig,zal dialog z komunistami. Od dawna dr^czyl j^, 
rozdzwi^k rni^dzy zasadami wylozonymi w Pismie swi^tym a brakiem zasad przejawianym 
przez wielu przywodcow naszego kosciola. Dawno temu pralat Cartwright pocieszal mam§ 
przypomnieniem, ze choc kosciol ma wiele problemow, to Jezus obiecal, ze „bramy piekielne 
nie przemog^, go”. Mama zawsze traktowala Bibli§ z wielk^ atencjq,. Choc czytywala 
regularnie od lat, to w tym czasie poswi^cila si§ jej ze szczegolnym zapalem. I gdy wsrod 
nrych kolegow obserwowalem tendencj§ ku liberalizmowi religijnemu, mama zacz^la pod%- 
zac w calkiem odwrotn^, strong. Bylo to dla mnie niepoj^te. Gdy inni wyrazali nadziej^ na 
liberalizacj§ i poluznienie tradycyjnych zasad i rytualow, mama nie kryla pragnienia, aby 
kosciol kladl wi^kszy nacisk na Bibli§, na sprawy duchowe i na Jezusa, na osobist^, z Ninr 
wi§z. 

Rzym traci wiarygodnosc 

Z pocz^tku nie rozumialem, co si§ dzieje, ale pozniej zacz^lem dostrzegac w marnie 
cudown^, zmian§. To pod jej wplywem dojrzalem w Biblii drogowskaz wiary. Nieraz rozma- 
wialismy o roznych rzeczaclr: prymat Piotrowy, nieomylnosc papieza, kaplanstwo, chrzest 
nienrowl^t, spowiedz, msza, czysciec, niepokalane pocz^cie Marii i jej wniebowzi^cie. Z cza- 
sem zauwazylem, ze o naukach tych nie tylko nie ma mowy w Biblii, ale s% one sprzeczne 
z jej jasnym poselstwem. W koncu p^kla bariera powstrzymuj^ca nrnie przed posiadanienr 
swoich przekonan. Nie mialern juz w^tpliwosci co do pogl^dow zgodnycli z Pismem — lecz 
jak wplynie to na moje kaplanstwo? Szczerze wierzylem, ze Bog powolal mnie do swojej 
sluzby — ale stalem wobec dylematu sumienia. Co mialern poczEjh? Owszem, byli ksi§za, 
ktorzy nie wierzyli w kazdy dogrnat Rzymu. Owszem, byli ksi^za cichcem zawieraj^cy mal- 
zenstwa, posiadaj^cy dzieci. Owszem, moglem pozostac katolickim kapelanem i nadal pelnic 
poslug§ bez glosnego wyrazania swych przekonan. Moglem dalej otrzymywac wynagrodzenie 
i cieszyc si§ przywilejami przynaleznymi mej randze wojskowej. Moglem dalej otrzymywac 
zasilek i inne swiadczenia dla rnatki. Bylo wiele racji, dla ktorych powinienem byl zostac, 
zarowno zawodowych jak i materialnych ale byloby to obludne i nieetyczne. Od mlodosci 
staralem si§ post^powac uczciwie; tak tez postanowilem uczynic i teraz. 

Zerwanie z katolicyzmem 

Choc biskup dal mi pozwolenie na dwadziescia lat pracy w wojsku, zrezygnowalem po 
zaledwie czterech. Bez rozglosu przenieslismy si§ z rnarn^ w s^siedztwo mojego brata Paula 
i jego zony, w okolice Zatoki San Francisco. Na krotko przed przeprowadzkq, mama zerwala 
na dobre wi§zy z katolicyzmem i ochrzcila si§ u Aclwentystow Dnia Siodmego. Wiedzialem, 
ze studiuje Bibli§ wraz z jednynr z pracownikow tego kosciola, o chrzcie powiedziala mi 
jednak dopiero wtedy, gdy postanowilem porzucic kaplanstwo. Decyzja o rezygnacji z ka- 
plahstwa okazala si§ trudna. Twierdzenie Rzymu, ze nie istniejq, obiektywne powody, aby 
opuscic „jedyny prawdziwy kosciol”, dalo mi oczywiscie wiele do myslenia. Dla tradycjo- 
nalnych katolikow jestem „ Judaszem, pot^pionym, wykl^tym, od ktorego nalezy trzymac si§ 
z dala”. Owszem, opuszczenie bezpiecznej owczarni rzymskokatolickiej wi^zalo si§ z licznymi 
przeszkodami, przekonalem si§ jednak, iz Jezus nigdy nie zawodzi. 

Autorytet Biblii 

Strz^sn^wszy z sandalow rzymski proch, stan^lenr przed doniosl^ kwesti^,: Gdzie wi§c 
szukac autorytetu? Metod^, eliminacji doszedlem do wniosku, iz jedynym trwalym autorytenr 
jest Biblia. Wiele systemow — w tym i katolicki probowalo juz podwazac jej wystarczal- 
nosc, skutecznosc, doskonalosc, a nawet to, iz powstala nie z woli czlowieka, ze spisywali j% 
m^zowie Bozy z natchnienia Ducha Swi^tego. 



15. Bartholomew F. Brewer 43 

„Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Swi§- 
tego p^dzeni bqdqc mowili swi^ci Bozy ludzie.” (2 P 1,21). 

Coz za szcz^sliwy bylby to dzien, gdyby wszyscy, ktorzy wzywaj^ imienia Jezusa Chry- 
stusa, poj^li, ze Biblia to jedyne niezmienne zrodlo autorytetu. Jest to autorytet ostateczny 
z racji swej pelnej identyfikacji z niezmiennym Autorem. Bog wyrazil si§ jasno. Tragedy 
jest wi§c, ze katolicyzm, a takze wi^kszosc tradycjonalnego protestantyzmu oraz wiele grup 
zielonoswi^tkowych i innych odrzuca wystarczalnosc Biblii; wol^, ufac niepewnej tradycji, 
wizjom, objawieniom, „proroctwom”. Tymczasem nie tylko nie mozna clowiesc, iz zrodla te 
sq „od Boga”, ale wiele z nich wr§cz przeczy nauce Biblii. Przyczyn^,, dla ktorej wielu 
uwaza Bibli§ za zrodlo niepelne, jest fakt, iz nie przestudiowali jej dose starannie. Notatki 
z 13 lat nauki w zakonie Karmelitow Bosych pokazuj^, iz przebylem jedynie 12 godzin kursu 
biblijnego. Juz to dowodzi, iz nie Pismo Swi^te jest podstaw^, nauezania kosciola rzymskiego. 

Przedwczesna decyzja 

Opuszczaj^c kosciol rzymskokatolicki pragn^lem studiowac Bibli§. Bylem czlowiekiem 
„koscielnolubnym” i nie mialem oporow, aby przystac do innej denominaeji. Po przyjrzeniu 
si§ kilku wspolnotom protestanckim ze smutkiem spostrzeglem, iz w swej ekumenicznej 
naiwnosci stawiaj^, wspolprac§ z Rzymern ponad biblijnq, prawd^. Zetkni^cie z mnostwem 
najrozniejszych kosciolow to dla bylego katolika, poszukuj^cego prawdy, przezycie nieraz 
zalamuj^ce, a nawet niebezpieczne. Ale spotkanie z adwentystami — przyjaciolmi mamy — 
okazalo si§ przemilym doswiadezeniem. Byli to ludzie zapaleni w wierze, a ich umilowanie 
Pisma wspolbrzmialo z moim pragnieniem, aby oddac si§ jego studiowaniu. To zadecydowalo 
o nieco pochopnej decyzji przyl^czenia si§ do Adwentystow Dnia Siodmego. Pastor, ktory 
rnnie chrzcil, postaral si§, aby Rada Poludniowej Kalifornii tego kosciola poslala rnnie na 
rok do seminarium — na Uniwersytet Andrews. Szykuj^c si§ do wyjazdu, poznalem Ruth. 
Juz od okolo roku modlilem si§ o zon§, zywi^c nadziej§, ze jq znajdy I od pierwszej chwili, 
gdy Ruth zjawila si§ w naszym kosciele, wiedzialem, ze to wlasnie b^dzie rnoja towarzyszka. 
Pobralismy si§ na krotko przed wyjazdem do seminarium. 

Narodzony z Ducha 

Ruth tez zapisala si§ do adwentystow i jak wszyscy znajomi uwazala, ze skoro chc§ isc 
od seminarium, to jestem chrzescijaninem. Ale raz, uswiadomiwszy sobie, ze nigdy nie wspo- 
minalem o swyrn nowyrn narodzeniu, zapytala: „Bart, a kiedy ty zostales chrzescijaninem?” 
Odpowiedz wprawila j^, w oslupienie: „Ja si§ urodzilem jako chrzescijanin!” W rozmowach, 
jakie potern prowadzilismy, usilowala wyjasnic, ze kazdy rodzi si§ grzesznikiem i ze w pew- 
nym punkeie zycia rnusi dostrzec, iz potrzebny mu Zbawiciel. Ze musi ducliowo narodzic si§ 
na nowo, w wierze, i tylko Chrystus moze uwolnic go od skutkow grzechu. Gdy odparlem, 
ze zawsze wierzylem w Boga, przypomniala mi o Liscie Jakuba 2,19: 

„Ty wierzysz, iz jeden jest Bog, dobrze czynisz; i dyjabli temu wierzg,, wszakze drzfj,,” 
Dzi^ki takim rozmowom i dzi^ki uniwersyteckim kursom z Listow do Rzymian, Galacjan 

i Hebrajczykow poj^lem, iz polegam na wlasnej sprawiedliwosci i wysilkach religijnych, nie 
zas na dokonanej, w pelni wystarczaj^cej ofierze Jezusa Clirystusa. Religia rzymskokatolicka 
nie pokazala mi, ze moja wlasna sprawiedliwosc jest cielesna i nie liezy si§ przed Bogiem, 
nie nauezono rnnie tez, iz musz§ zaufac tylko sprawiedliwosci Chrystusa - bo On uczynil 
juz dla wierz^cego wszystko, co konieezne. Jednego dnia podezas nabozenstwa Duch swi^ty 
zacli^cil rnnie do nawrocenia i przyj^cia daru Bozego. Jako zakonnik w klasztorze, wierzylem, 
ze lask§ dadz^, mi sakramenty i ze one rnnie zbawi^, ale teraz z Bozej laski narodzilem si§ 
na nowo, duchowo: zostalem zbawiony. Dot^d, nie wiedz^c nic o sprawiedliwosci Bozej, niby 
Zyd w czasach apostola Pawla chcialem budowac na fundamencie wlasnej sprawiedliwosci, 
nie zwazaj^c na sprawiedliwosc Bozq (Rz 10,2-3). Nie znam Ci§, Czytelniku, i nie wiem, 
jaka wi§z l^czy Ci§ z Bogiem; ale pozwol zadac sobie najwazniejsze pytanie w zyciu: Czy 
jestes chrzescijaninem biblijnym? Czy zaufales tylko closkonalej ofierze Jezusa, tylko na jej 
rnocy oczekuj^c odpuszczenia grzechow? Jesli nie, moze nadeszla cliwila, by rzecz t§ upo- 
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rz^dkowac? Jak w niezwyklej uroczystosci zaslubin, obiecaj Mu milosc, oddanie i ufnosc. 
Przyj^cie Jezusa jako Zbawcy w niczym nie przypomina religijnego rytualu, to decyzja o po- 
wierzeniu Mu zycia na zawsze. Gdy dokonamy tego wyboru, Chrystus zamieszka w nas jako 
Ten najwazniejszy, a my otrzymamy zycie wieczne dost^puj^c odpuszczenia calego naszego 
grzechu. Zaczn^ si§ zmiany. W Biblii czytamy: 

„Pewien tego b§d^c, iz ten, ktory pocz^l w was dobr^, spraw§, dokona az do dnia Jezusa 
Chrystusa.” (Flp 1,6). 

Przekr^canie Ewangelii 

Pod koniec mojego czwartego roku u adwentystow kilku braci namowilo nmie na udzial 
w spotkaniach charyzmatycznych, mowi^c, iz dzis, w czasie poprzedzaj^cym powrot Chry- 
stusa, Duch swi^ty przelamuje bariery mi^dzy wyznaniami. Spragniony wszystkiego, co Bog 
rna dla mnie w zanadrzu, wszedlem do sali modlitewnej — i otrzymalem „dar j^zykow”. 
Bylem jednak nastawiony dose podejrzliwie, zwlaszcza ze nie doznalem wcale uczuc, jakie 
wielu opisywalo. Prywatnie modliiem si§ j^zykami, ale nie moglern si§ zmusic do tego, by 
zach^cac innych do uczestnictwa w ruchu. Za duzo wazniejsze uznalem zach^canie do czyta- 
nia Biblii, gloszenia innym Chrystusa i zycia wedlug Pisma swi^tego. Ruch charyzmatyczny 
zaintrygowal mnie glownie dlatego, iz wydawal si§ rodzic w ludziach trosk§ o innych. Wla- 
snie to oraz spontanieznose i zapal robily na mnie wrazenie, przypominaj^c o biblijnym 
stylu zycia, ktorego w wielu kosciolach wydawalo si§ brakowac. Wkrotce po mojej ordyna- 
cji u Adwentystow Dnia Siodmego Rada Poludniowej Kalifornii rozpocz^la promocj^ pism 
Ellen G. White, jednej z tworcow adwentyzmu, uwazanej przez ten kosciol za prorokini§. 
Kursy dla pastorow wydaly si§ mnie i Ruth ciekawe i pomocne... az do ostatniej ich cz^sci. 
Wykladowca, przybyly z Rady Generalnej w Waszyngtonie, wyglosil stwierdzenia, z ktorych 
kilka mocno nas zatrwozylo, a jedno stalo si§ dla mnie punktem zwrotnym. Orzekl bowiem, 
ze pisma Ellen G. White s^ „rownie natchnione jak pisma Mateusza, Marka, Lukasza i Jana”. 
Wzburzony, porozumialem si§ z pewnq, bardzo szacown^ osobistosci^,, ale rozmowa ta nijak 
nie pomogla mi zgodzic si§ z tq tezq. Juz wczesniej dostrzeglem w adwentyzmie elementy 
legalizmu i elitaryzmu — teraz jednak musialbym si§ jeszcze pogodzic z dodawaniem do 
objawienia samego Pisma swi^tego. Gdy postanowilem, ze cykl spotkan pod haslem „Suk- 
cesja swiadectwa” w naszym kosciele nie odb^dzie si§, niektorzy czlonkowie zaprotestowali. 
Wkrotce nabralem w sumieniu przekonania, ze nie mog§ dalej bye pastorem adwentystow. 
Gdyby nie wsparcie i pomoc kilku przyjaciol - takze duszpasterzy, ale nie adwentystow 
ta zmiana w moim zyciu okazalaby si§ nader trudna do przebrni^cia. Przez kolejne cztery 
lata, gdy sprawowalem opiektj duszpastersk^, nad dwoma kosciolami, rosla pr^dko moja zna- 
jomosc Biblii, zauwazylem tez, jak trudno zajmowac si§ ludzmi, ktorzy nie zyj^ w systemie 
autorytarnym. Mialem wiele sposobnosci skladania swiadectwa; nabralem tez przeswiadeze- 
nia, ze Bog „uznal nmie za godnego wiary, skoro przeznaczyl [mnie] do poslugi” — ale ze 
nie b^dzie to posluga duszpasterska. 

Misja dla katolikow 

Po modlitwie o t§ spraw§ postanowilem wrocic do San Diego, gdzie pracowalem kiedys 
jako kapelan. Wiedz^c, ze po II soborze watykanskim wielu katolikow przezywa zam§t i roz- 
czarowanie, pomyslalem, ze wespr§ ich w staraniach o wyjscie z katolicyzmu. Nie min^lo duzo 
czasu, a Pan dal mi sposobnosc zabierania glosu. Ludzie pytali, jak si§ nazywa nasza misja; 
odpowiadalismy, ze jest to rodzaj misji dla katolikow. Wzrastaj^c duchowo, zwrocilismy 
wraz z Ruth uwag§ na ekumeniezny charakter ruchu charyzmatycznego i postanowilismy ten 
ruch opuscic. Mniej wi^cej wtedy natkn^lismy si§ na biblijnych fundamentalistow2, ktorzy 

2 W popularnym i obowi^zuj^cym w srodkach masowego przekazu poj^ciu fundamentalizm kojarzy si§ 

pejoratywnie, jako postawa slepo fanatyezna, sklaniajqca nawet do przemocy wobec „ niewiernych” (jak 

to jest w wypadku tzw. fundamentalizm!! islamskiego). W naszym jednakze rozumieniu fundamentalizm 

chrzescijanski, biblijny to postawa pokornej wiary w prawdziwosl przekazu biblijnego (a przeslanie Biblii 

wyklucza wiar^ slep^, irracjonaln^, wyklucza tez przymuszanie do niej) (przyp. red. polskiej).. 
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szczerze wierzyli poselstwu Biblii i wiernie wprowadzali je w czyn. Choc mielismy wielu przy- 
jaciol w niezaleznych kosciolach biblijnych, przystalismy do pewnego fundamentalistycznego 
kosciola baptystycznego, w ktorym tez ordynowano mnie na kaznodziej^. Mission To Ca- 
tholics International (Mi^dzynarodow^ Misje dla Katolikow) zarejestrowano jako organizacje 
0 charakterze niedochodowym. Rozpowszechnilismy juz miliony broszur, ksi^zek i tasm uka- 
zujgcych roznice mi^dzy katolicyzmem a Bibli^ i prezentujgcych biblijne zbawienie. Kazdy 
ofiarodawca moze na zyczenie otrzymywac nasz comiesi^czny list informacyjny. Pan dal nam 
pewne mozliwosci w radio i telewizji; ciesz§ si§ tez, ze ukazala si§ moja ksi^zka Pielgrzymka 
z Rzymu i ze jej wersja angielska i hiszpanska spotkaly si§ z doskonalym przyj^ciem. 3. 
Organizujemy spotkania w wielu krajach i zawozimy tam literature biblijn^,; codziennie tez 
z naszego domowego biura w San Diego wysylamy poczt^, zamowione materialy. Wielosc 
spotkan nie pozostawia nam wiele czasu; czesto przez 10 tygodni non stop objezdzamy Stany 
Zjednoczone czy inne kraje. Szkola Ewangelizacji wsrod Katolikow (A School of Roman Ca- 
tholic Evangelism) organizuje tygodniowe i dluzsze intensywne kursy dla pastorow i innych 
osob chc^cych tworzyc wyspecjalizowane misje, skutecznie swiadcz^ce wsrod spolecznosci 
rzymskokatolickiej. Do udzialu w zajeciacli zachecamy tez misjonarzy i bylych katolikow 
(zwlaszcza bylych ksi^zy i byle zakonnice, by przygotowac ich dobrze do poslugi w srodowi- 
sku biblijnego fundamentalizmu). W Misji dla Katolikow zywimy przekonanie, iz nie jest 
milosci^ ukrywanie prawdy przed tymi, ktorzy s^ w ciemnosci. Katolicy potrzebuj^ zach^ty 
do zastanowienia si§ nad tym, w co wierzq, do studiowania Biblii i porownywania tresci 
swojej religii z prawdy Pisrna swi^tego. Jedynie wtedy b§d^ mogli doswiadczyc wolnosci 
1 swiatlosci prawdy Bozej. 

. .poznacie prawdy, a prawda was wyswobodzi.” (J 8, 2). 

Bartholomew F. Brewer, nawrocony ksiqdz 

Do biblijnego zbawienia doszedt Bartholomew Brewer w rodzinnej Ameryce. Dzis stuzy Panu 
na terenie catych Stanow Zjednoczonych, regularnie podrozuj^c tez do Europy i na Filipiny. 
Jest zatozycielem i dyrektorem Misji dla Katolikow. Mozna do niego pisac na adres: Bartho- 
lomew F. Brewer, Missions to Catholics International, Inc., P. 0. Box 19 280, San Diego, CA 
92159-0289, USA.. Tel. (0-01) (619) 690 1821; e-mail: bartOmtc. org 

3 Przeklad polski ukazal si§ nakladem Fundacji Chrzescijanskiej Kultury i Oswiaty; przyp. tlurn. 
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Niegdys jezuita, teraz dziecko Boze 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Boba Busha 

Moje katolickie dzieje rozpocz^ly si§ w rolniczym miasteczku na polnocy Kalifornii. Mia- 
steczko bylo tak male, iz mszy nie odprawiano co niedziela; ksi^dz przybywal raz w miesi^cu 
(jesli w ogole mogl) i msza odbywala si§ w wielkiej sali sluz^cej publicznym zgromadzeniom. 
Bylem srednim z trzech braci. Poniewaz ojciec ksztalcil si§ niegdys na Uniwersytecie Santa 
Clara, rodzice doszli do wniosku, ze powinni zapisac nas do katolickiej szkoly z internatem. 
Szkoly prowadzili Jezuici; uczylem si§ tam cztery lata. Z akademickiego punktu widzenia 
reprezentowala ona niezly poziom, jakkolwiek oswiata religijna opierala si§ tam wyl^cznie 
na teologii i tradycji katolickiej, bez odwolywania si§ do Biblii. 

Z t^sknoty za Bogiem 

Gdy zblizal si§ czas ukonczenia szkoly, zastanawialem si§, co pocz^c z zyciem. Pomysla- 
lem, ze zostaj^c jezuitg,, moglbym czcic Boga i sluzyc Mu, a zarazem pomagac ludzkosci. 
Tak to sobie wyobrazalem. Wtedy i juz po ukonczeniu liceum palalem t^sknot^, za Bogiem, 
pragnieniem, aby Go poznac. Pamigtam nawet, jak raz w ostatniej klasie poszedlem po 
ciemku na boisko i ukl^klszy wznioslem ramiona ku niebu, wolaj^c:,, Boze, Boze, gdzie 
jestes?” Naprawd§ pragn^lem Boga. W 1953 roku, po ukonczeniu liceum, wst^pilem do 
Zakonu Jezuitow. I od razu uslyszalem, ze musz§ zachowywac wszystkie zasady i przepisy, 
bo to podoba si§ Bogu i tego Bog ode nmie wymaga. Obowi^zywala maksyma: „ Zachowaj 
zasady, a zasada zachowa ciebie”. Czytalismy duzo zyciorysow swi^tych i od pocz^tku wpa- 
jano nam, ze to wlasnie s^, wzory do nasladowania. Nie zdawalem sobie wowczas sprawy, ze 
zostali oni swi^tymi, gdyz sluzyli kosciolowi katolickiemu. Studia seminaryjne trwaly 13 lat; 
przerabialem kurs za kursem, przedmiot za przedmiotem. Zakonczylem je kursem teologii 
i w 1966 roku przyjqlem swi^cenia kaplaiiskie. Dalej pragn^lem Boga, t^skni^c za Nim w gl§- 
bi serca. Nie znalem jeszcze Pana — i nie znalem wewn^trznego pokoju. Nalogowo palilem 
papierosy i bylem bardzo nerwowy; mialern zwyczaj chadzac tam i z powrotem po pokoju, 
trawiony niepokojem i nerwami, wypalaj^c jednego papierosa za drugim. Udalem si§ na 
studia podyplomowe do Rzymu, licz^c, ze dzi^ki nim wdrapi§ si§ na szczyt — ale t^sknota 
i duchowe pragnienie nie znikly z serca. Rozmawialem z pewnym ksi^dzem, przelozonym 
misjonarzy w Afryce, bo chcialem jechac tam na misje; poj^lem jednak, ze jesli pojad§ do 
Afryki, b§d§ mogl ludziom opowiadac tylko to, czego si§ nauczylem o doktrynach i nauce 
kosciola katolickiego, mimo ze mnie samemu nie daly one satysfakcji. Pomyslalem wi§c, 
ze nie zadowol^ i innych. Studia teologiczne odbywalem w latach II soboru watykanskiego 
(1962-1965); rok po soborze otrzymalem swi^cenia kaplanskie. Z Rzymu docieraly do nas 
wci^z dokumenty soborowe, wydawalo si§, ze wszystko si§ zmienia. Byl to czas odkryc. 
S^dzilem, ze zdolam przegryzc si§ do samego sedna prawdy i ze od tego zmieni si§ swiat; 
dawalo mi to bodziec do dzialania. Lecz nie zdolalem zauwazyc zadnych zrnian: znajome 
doktryny z soboru trydenckiego nie zostaly uniewaznione. Nie pojechalem zatem do Afryki, 
ale wrocilem do Kalifornii, gdzie jak si§ okazalo, Bog szykowal dla mnie niespodziank§. 

Boza niespodzianka 

W dornu rekolekcyjnym, gdzie odprawialem msze, poproszono mnie o prowadzenie do- 
rnowej grupy modlitewnej. Nie prowadzilem dot^d takicli spotkan i nie mialern poj^cia, jak 
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to robic, ale pomyslalem, iz tyle lat studiow na pewno mnie na to przygotowalo. Odparlem 
wi§c pani, ktora si§ do mnie zwrocila, ze poprowadz^ spotkanie w jej domu. Zaczynalo si§ co 
czwartek o 10.00, trwalo dwie godziny. Grupka ludzi czytala tylko Pismo Swi^te, spiewala 
na chwal§ Bogu i modlila si§ o siebie nawzajem. W dzien spotkania od samego rana przemie- 
rzalem pokoj w t§ i z powrotem (wtedy nadal palilem) mrucz^c:,, Po co si§ godzilem!” Nie 
cieszylem si§ wcale perspektywg, spotkania; gdy jednak nastalo poludnie, nie miaiem ochoty 
z niego wyclrodzic! Moc Slowa Bozego zacz^la dzialac w mym sercu i zyciu. A oto jak doszlo 
do wielkiej niespodzianki, ktorq, Pan mi uszykowal. Pewnego wieczoru wraz z grupq osob ze 
spotkania modlitewnego udalem si§ do domu rekolekcyjnego. Przemawiaj^cy powiedzial na 
koniec kazania: „ Jesli jest tu ktos spragniony Boga, kogo Bog jeszcze nie dotkng.1, a chcialby 
on tego, niech przyjdzie tu do przodu, b^dziemy si§ za niego modlic”. Wtem podeszla do 
mnie pani imieniem Sonia proszqc: 

- Niech ksi^dz idzie do mojego m§za Joe i kaze mu isc do przodu, do modlitwy. 
Odparlem: 
- Nie nrog§, Soniu. To nie byloby uczciwe, bo za mnie tez si§ nie modlono. Jak wi§c 

moglbym nakazac to komu innemu? 
Mam okolo 180 cm wzrostu, Sonia natomiast jest malutka. Nigdy tego nie zaponm§: 

Spojrzala mi prosto w oczy, wymierzyla palec prosto w moj nos i powiedziala: 
- Cos mi si§ zdaje, ze ksi^dz sam potrzebuje modlitwy. 

Rozesmiaiem si§ i odparlem: 
Owszern. 

Sonia nie zdawala sobie sprawy, ze jest w mym sercu wielki glod. Po tylu latach studiow 
wci^z nie znalem Boga. Na spotkaniach modlitewnych czytalem Bibli§, ale nadal nie znalern 
najwyzszego Boga w niej przedstawionego, nie zdawalem sobie tez sprawy, ze w Jego oczaclr 
jestern grzesznikiem. Lecz nastala chwila, o ktorg, prosilem Boga. Wyszedlem do przodu, 
polozono na mnie dlonie i modlono si§. I nie przez zadne czyny — czy to modl^cych si§, czy to 
rnoje wlasne — lecz prawdziwie dzi^ki Bozej lasce narodzilem si§ na nowo. Jezus stal si§ dla 
nmie realny. Rozpalilem si§ w milosci Bozej. Bog zmienil moje zycie. Chc§ Warn powiedziec 
szczerze: On jest prawdziwy i On zmienia zycie. JEZUS ZMIENIL MOJE ZYCIE. Boza laska 
dotkn^la mnie w sierpniu 1970 roku. Dzialalem w ruchu charyzmatycznym, ktory w kosciele 
katolickim byl nowosciq,. Choc z Rzymu plyn^ly wci^z nowe dekrety i dogmaty, ruclr ten 
na poczgtku staral si§ miec tylko jeden podr^cznik: Bibli§. Stworzylismy grup§ modlitewnt}, 
w liceum; rozrosla si§ tak, ze trzeba si§ bylo przeniesc do sali gimnastycznej. Nie min^lo 
duzo czasu, a na pi^tkowych spotkaniach zjawialo si§ 800-1000 osob. Kladlismy duzy nacisk 
na chwalenie i uwielbianie Boga. Spotykaj^c si§ w miejscu, gdzie nie bylo figur, swi^tych 
obrazow itp., staralismy si§ trzymac Biblii. 

Konflikt sumienia 

Musialem si§ duzo nauczyc. Dopiero po latach pojqlem, ze pozostaj^c w kosciele kato- 
lickim icl§ na kompromis. Caly czas glosilem, ze zbawienie daje nam wyl^cznie dokonczone 
dzielo Chrystusa na krzyzu, a nie chrzest; ze istnieje tylko jedno zrocllo autorytetu, a jest 
nim Biblia, Slowo Boze; ze nie ma czyscca, a po smierci udajemy si§ albo do nieba, albo do 
piekla itd. Tu nast^powal konflikt. Ze zgroz^ patrzylem, jak wielu szuka zbawienia w tych 
falszywych, zwodniczych ideaclr. Myslalem, ze bye moze Bog posluzy si§ mn|, by zmienic 
rozne sprawy w kosciele katolickim. Modlilem si§ nawet o to wraz z ludzmi, ktorzy odczuwali 
podobnie, proszqc Boga, aby zmienil kosciol katolicki, tak bysmy rnogli w nim pozostac. Dzis 
widz§, ze pozostawanie katolikiem oznaeza kompromis. Dlugo przekonywany przez Ducha 
Swi^tego, poj^lem wreszeie, ze nie oddaj^c Mu si§ w pelni, na sto procent, zasmucam Pana 
i grzesz§ kompromisem. Uswiadomilem tez sobie, ze kosciol rzymski nie moze si§ zmienic, tak 
jak pragn§. Gdyby si§ bowiem zmienil, nie byloby tarn papieza, rozanca, czyscca, kaplanow, 
rnszy. Po 17 latach urabiania urnyslu pozwolilem, by w koheu urnysl moj urobil i oczyscil 
Duch Swi^ty. Moje dzieje w tym czasie dobrze oddaje ust^p z Listu do Rzymian 12,1-2: 

„Prosz§ was tedy, bracia! przez litosci Boze, abyscie stawiali ciala wasze oharg, zyw^,, 
swi^tq,, przyjemn^ Bogu, to jest rozumnq sluzb§ wasz§. A nie przypodobywajcie si§ ternu 
swiatu, ale si§ przemieheie przez odnowienie urnyslu waszego na to, abyscie closwiadczyli, 
ktora jest wola Boza dobra, przyjemna i closkonala.” 
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W Indiach 

Znalem ksi^dza (opuscil on juz kosciol katolicki), ktory glosil to samo co ja. Przez pot 
roku mieszkal w Indiach, a drugie pol w Ameryce. Poniewaz Victor AfFonso tez byl jezuit^,, 
zwierzylem si§, ze z przyjemnosci^ udalbym si§ do Indii i popracowal na misjach. Moglibysmy 
takze wspolnie badac dogmaty i nauk§ kosciola rzymskiego. I tak w 1986 roku pojechalem 
do Indii i poswi^cilem pol roku pracy misyjnej. Sp^dzilismy rowniez nieco czasu z grup% 
osob badaj^cych dogmaty katolickie w swietle Pisrna. Postanowilismy pod^zac za Bibli^, to 
znaczy: jesli doktryny katolickie przeczylyby jej, odrzucilibysmy je. Wiedzielismy, ze Jezus 
mowi:„ Pojdzcie do MNIE”, a Ewangelie polecajq prosic Ojca w Jego imieniu, nigdy zas 
swi^tych i Marii. Pierwsi wierz^cy nie modlili si§ do Szczepana, um^czonego na pocz^tku 
Dziejow Apostolskich, ani do wkrotce zabitego Jakuba. Po co zreszt^, mieliby to robic, skoro 
byl z nimi Zmartwychwstaly? Rzekl On przeciez: 

„Albowiem gdzie s^ dwaj albo trzej zgromadzeni w imi§ moje, tam jestem w posrodku 
ich.” (Mt 18,20). 

Uczniowie modlili si§ do Jezusa i do Ojca, prowadzeni przez Ducha Swi^tego, przestrzega- 
j^c przykazan Bozych. Odkrylismy, ze katolicki katechizm zmienil biblijn^ postac Dekalogu. 
Pierwsze przykazanie zostalo; ale drugie w katechizmie brzmi: „ Nie b^dziesz bral Imienia 
Pana Boga swego na daremno”. Zmieniono wi§c Slowo Boze: biblijne trzecie przykazanie 
przesuni^to na miejsce drugiego, pierwotne zas biblijne drugie przykazanie w ogole pomi- 
ni§to. W zasadzie w kazdym katechizmie jest to samo. Nowy Katechizm Baltimorski pod 
pytaniem 195 podaje odpowiedz:,, Przykazania Boze to nastgpuj^ce dziesi^c: 1 Jam jest Pan 
Bog twoj, nie b^dziesz rnial innych bogow przede mn^; 2 Nie b^dziesz bral Imienia Pana 
Boga twego na daremno” itd. Przykazanie drugie Dekalogu w Biblii glosi: „ Nie b^dziesz 
czynil zadnej rzezby ani zadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest 
na zierni nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi^! Nie b^dziesz oddawal im poklonu 
i nie b^dziesz im sluzyl, poniewaz Ja Jahwe, twoj Bog, jestem Bogiem zazdrosnym, ktory 
karze wyst^pek ojcow na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgl^dem tych, ktorzy 
Mnie nienawidzq.. Okazuj§ zas lask§ az do tysiqcznego pokolenia tym, ktorzy Mnie milujfc]. 
i strzeg^, Moich przykazan” (Wj 20,4-5). Bog zakazal klaniac si§ bozkom i sluzyc im 
lecz oto na wielu zdj^ciach widac papieza, ktory klania si§ pos^gom i caluje je. Zatrwozylo 
nas usuni^cie tego przykazania; i zadalismy pytanie: Jak mimo wszystko osi^gni^to dziesi^c 
przykazan? Otoz podzielono ostatnie, dziesi^te przykazanie robi^c z niego dwa: dziewi^te 
i dziesi^te. „ Nie b^dziesz poz^dal zony blizniego swego” wyodr^bniono sposrod zakazow po- 
z^dania wlasnosci blizniego, znieksztalcaj^c Pismo Swi^te. Odkrywalem szereg dogmatow 
i doktryn, ktore ewidentnie przeczyly Pismu. Przyjrzelismy si§ tez doktrynie o Niepokala- 
nym Pocz^ciu, mowi^cej, ze „ Najswi^tsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego pocz^cia 
[... ] zostala zachowana nietkni^ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”l. Przeczy to 
wersetowi 3,23 Listu do Rzymian, zgodnie z ktoryrn 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej.” 
Mielismy wi§c do czynienia z doktryny przekazan^ przez tradycj^, uroczyscie okreslon^ 

mianem niepodwazalnej prawdy, ale przeczgp^ tresci Biblii. Dotarlismy do jednego z najbar- 
dziej spornych obszarow: do mszy, ofiary eucharystycznej. Wedlug oficjalnej katolickiej nauki 
ofiara mszy sw. jest kontynuacj^ ofiary Chrystusowej zlozonej na Golgocie. Sobor trydencki 
zdefiniowal to nast^puj^co: 

A poniewaz w Boskiej tej ofierze, dokonuj^cej si§ we Mszy sw. „jest obecny i w sposob 
bezkrwawy bywa ofiarowany ten sam Chrystus, ktory na oltarzu krzyza, ofiarowal samego 
siebie” (Hbr 9,28) w sposob krwawy, przeto naucza swi^ty Sobor, ze ta ofiara jest prawdziwie 
przeblagalna [... ] Jedna i ta sama jest bowiern Hostia, ten sam ofiaruj^cy obecnie przez 
poslug§ kaplanow, ktory wowczas ofiarowal Siebie na Krzyzu, a tylko sposob ofiarowania 
jest inny... 2 

Wedlug niektorych sobor trydencki juz si§ nie liczy, sprawy ulegly zmianie; ale w Ra- 
porcie o stanie wiary prefekt Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Swi^te Oficjum) kardynal 
Ratzinger pisze:, Po pierwsze - jest nie do przyj^cia, by katolik opowiadal si§ za Soborem 
Watykanskim II, a przeciwko Soborowi Trydenckiemu lub Watykanskiemu I. [... ] Kto od- 
rzuca Sobor Watykanski II, neguje jednoczesnie wladz§, ktora zwolala i prowadzila tamte 

1 Pius IX, Bulla „Ineffabilis Deus”, 89, [w:] Breviarium Fidei, Poznan 1964, s. 329. 
2 Sobor trydencki, Nauka o najswi^tszej ofierze Mszy sw., sesja XX, rozdz. II: Denz. 321 (1743), [w:] 

Breviarium Fidei, Poznan 1964, s. 499. 
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dwa sobory „i w ten sposob odrywa te sobory od ich fundamentu” .3 W katechizmacli msza 
jest tym samym co ofiara krzyzowa Jezusa. Nowy Katechizm Baltimorski uczy: „Msza jest 
tsam^, ofiary co ofiara krzyza, bo we Mszy sw. ofiara jest ta sama i glowny kaplan ten sam: 
Jezus Chrystus”. Ale List do Hebrajczykow 10,18 glosi: 

„A gdziec jest [grzechow] odpuszczenie ich, juzci wi^cej ofiary nie potrzeba za grzech.” 
Pismo mowi jasno. Na przestrzeni czterech rozdzialow (od siodmego do dziesi^tego) Listu 

do Hebrajczykow az osmiokrotnie uzyto slow „raz jeden”, „raz na zawsze” w odniesieniu do 
ofiary za grzech zlozonej raz na zawsze!!! Kto ucz^szczal na msz§, pami^ta slowa kaplana: 
„Modlcie si§, aby moj^ i wasz^ ofiary przyj^l Bog, Ojciec Wszechmogg,cy”, wymawiane 
z wielkq, powagq, i prosb§ wiernych, by Pan przyj^l ofiary. Ale kloci si§ to z Pismem Swi^tym, 
bo ofiara juz zostala przyj^ta! Konaj^c na krzyzu Jezus zawolal: „Wykonalo si§!” (J 19,30), 
a wiemy, ze wykonalo si§, bo Ojciec przyj^l doskonal^, ofiary Jezusa, ktory zmartwycliwstal 
i zasiadl po Jego prawicy. Wedlug Dobrej Nowiny, ktorg, glosimy, Jezus zmartwychwstal, 
Jego ofiara jest spelniona, zaplacil On za kazdy grzech. Gdy z laski Bozej uznajemy t§ 
ofiary za nasze grzechy za dokonan^,, otrzymujemy zbawienie i zycie wieczne. Pami^tka to 
przypominanie tego, czego dla nas dokonano. Jezus polecil: „To czyncie na Moj% pami^tk^”. 
Kazdy czytaj^cy te slowa — w tym ksi^dz odprawiajqcy msz§ — musi z powag^, rozwazyc 
bl^d zawarty w modlitwie: „M6dlmy si§, aby [... ] ofiary przyj^l Bog... ” Ofiara juz zostala 
przyj^ta, dokonala si§ w pelni. Podczas nabozenstwa z komuni^ przyjmujemy j^, tylko na 
pami^tk§ tego, czego dokonal Jezus, rozumiej^c, ze ofiara, ktor^, zlozyl On na krzyzu, byla 
wystarczaj^ca i ostateczna. Nie mozna nic do niej dodac, nie mozna jej tez odtwarzac. 
Rzym glosi, ze msza to ofiara przeblagalna zdolna gladzic grzechy tych na zierni i bye 
przeblaganiem za zmarlych. Dlatego do dzis — choc zdaniem niektorych miejscami nie 
wierzy si§ juz w czysciec — zasadniezo kazd^ msz§ odprawia si§ w inteneji kogos zmarlego, 
ufajqc, iz skroci ona jego cierpienia w czysccu. A przeciez wedlug Biblii gdy czlowiek umiera, 
od razu idzie na sg,d: 

„A jako postanowiono ludziom raz umrzec, a potem b^dzie s%d” (Hbr 9,27). 
Jesli jest to czlowiek zbawiony, pod^za prosto do nieba, jesli do ostatniej chwili trwal 

w grzechach, pojdzie do piekla. Nie ma potem mozliwosci zmienic piekla na niebo. Katolik 
wierzy, ze ofiara przeblagalna mszy skroci pobyt grzesznika w czysccu. Ale przeciez wszelkie 
konieezne cierpienia i przeblaganie za grzechy dokonaly si§ w Jezusie na krzyzu. Uznajmy 
t§ prawd§. Przyjmijmy zycie wieczne i narodzmy si§ na nowo, poki jeszcze zyjemy. Tresc 
Pisma Swi^tego nie potwierdza, ze po smierci mamy szans§ na zmian§. W Indiaclr zacz^lismy 
analizowac katolickq nauk§ na temat uzyskiwania zbawienia. Jak z niej wynika, mozna bye 
zbawionym przez chrzest w wieku niemowl^cym. Prawo kanoniezne podaje: „Chrzest, brama 
sakramentow, konieezny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyj^cie, ktory 
uwalnia ludzi od grzechow, odradza ich jako dzieci Boze i przez upodobnienie do Chrystusa” 
(kanon 849). Wedle Rzymu wi§c niemowl§ jest zbawione przez chrzest i moc% tego obrz^du 
otrzymuje zycie wieczne. Nie jest to prawd^. Jezus tak nie powiedzial, i nie ma w Slowie 
Bozym ani slowa na potwierdzenie tego poglqdu. Nie istnieje miejsce, gdzie przebywaj^ dusze 
nieochrzczonych! Jezus rzekl: „Pozwolcie dzieciom przychodzic do Mnie”. Wedlug Pisma 
zostajemy zbawieni z chwil^ uznania, iz Chrystus w pelni zaplacil cen§ za nasz grzech, tak 
ze Jego sprawiedliwosc przed Bogiem staje si§ naszym udzialem. 

„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwoscig, Boz^, w nim.” (2Kor 5,21). 

Kosciol katolicki uczy, ze do zbawienia trzeba przestrzegac jego praw, zasad i przepisow. 
Gwalcenie ich (na przyklad prawa malzenskiego, postow, obowi^zku coniedzielnego udzialu 
we mszy) jest grzechem. Wedlug obecnego prawa kanonieznego grzech ci^zki moze bye od- 
puszczony tylko przez wyznanie kaplanowi: „Indywidualna i integralna spowiedz stanowi^ 
jedyny zwyczajny sposob, przez ktory wierny, swiadomy grzechu ci^zkiego, dost^puje po- 
jednania z Bogiem i Kosciolem” (kanon 960). Wedlug Rzymu to wlasnie jest zwykla droga 
do uzyskania przebaezenia grzechow. Lecz Biblia glosi, ze jestesmy zbawieni, jezeli w sercu 
zalujemy za grzech i wierzymy w dokonane dzielo Jezusa. Jestesmy zbawieni lask^, a nie 
przez wlasne uezynki. Rzym dodaje zatem uezynki — konkretne rzeezy, ktore trzeba spelnic, 
aby bye zbawionym; Biblia jednak glosi, ze laskq, jestesmy zbawieni, a nie z uezynkow, jasno 
daj^c do zrozumienia, ze to dar udzielany przez Boga dobrowolnie, nie z powodu zadnych 
naszyeh uezynkow. 

3 ,Raport o stanie wiary”, Krakow 1986, s. 24. 
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„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

„A poniewaz z laski, tedyc juz nie z uczynkow, inaczej laska juz by nie byla lask^; a jezli 
z uczynkow, juzci nie jest laska; inaczej uczynek juz by nie byl uczynkiem” (Rz 11,6). 

W Indiach sprawdzalismy te i wiele innych nauk; a w chwili wyjazdu wiedzialem juz, ze 
nie mog§ dluzej reprezentowac kosciola katolickiego. Z wolna docieralo do mnie, ze te do- 
gmaty rzymskie, ktore przecz^ Pismu Swi^temu, s^ zbyt gl^boko zakorzenione, by je zmienic. 
Ruch charyzmatyczny wrocil do fundamentalnych dogmatow i nauk Rzymu; piel^gnuje je 
i mocno si§ ich trzyma. Naruszeniu ulegla wi§c jego istota: przestal bye swiezym powiewem, 
sklaniaj^cym kosciol katolicki ku Biblii. We wszystkim nie moze on do Biblii wrocic, Rzym 
na to nie pozwoli. Nie zrezygnuje z mszy i nie dopusci, by byla ona tylko - jak polecil 
Jezus - pami^tk^,; zawsze b^dzie glosil, ze to kontynuaeja Jego ofiary. Nie odst^pi tez 
od nauki, wedle ktorej male dzieci zostaj^ w chrzcie odrodzone i otrzymuj^, zycie wieezne- 
mimo ze idea chrztu niemowl^t byla obca pierwszemu kosciolowi; zaczyto j^ stosowac w III 
wieku, a powszechniejsza stala si§ dopiero w wieku V. Rzym nie porzuci ani tego, ani innych 
wymogow, jakimi obci^za swoich wiernych. Chc§ zaznaezye, ze serdeeznie miluj§ katolikow 
i pragny im pomoc. Oby znalezli wolnosc zbawienia, zycie i blogoslawienstwo, plyn^ce z po- 
sluszehstwa Pismu Swiytemu! Nie zywi§ do katolikow i ksi^zy zadnej osobistej urazy — 
krypujg, ich bowiem dogmaty i doktryny. Ale Bog chce ich uwolnic. 

„Uchyliliscie przykazanie Boze, a trzymacie si§ ludzkiej tradycji” (Mk 7,13 BT) - przed 
takim oto problemem stoimy. Tradycja godzi w Slowo samego Boga, bo przeezy prawdzie, 
ktor^ tarn zapisano. 

Decyzje 

Wrociwszy z Inclii stan^lem przed najwi^ksz^, zmianq, w zyciu. Byl to okres udr§ki i du- 
chowej agonii, bo od lat z serca wierzylem w kosciol katolicki, sluzge mu wiernie az dot^d. 
Wiedzialem, ze po powrocie do dornu b§d§ musial go opuscic. Jestem wolnym czlowiekiem, 
bo wyzwolila mnie Boza prawda. Juz nie kulej§ na obie nogi — jedn^, ku Biblii, drug^, ku 
tradycji. Krocz§ po fundamencie absolutnego autorytetu Slowa Bozego. Jestem posluszny 
Pismu Swi^temu jako jedynemu zrodlu rozs^dzania prawdy objawionej. Jezus modlil si§: 

„Poswi§c je w prawdzie twojej; slowo twoje jest prawdy” (J 17,17). 
Wrociwszy do domu, do rodzicow (oboje byli juz po osiemdziesi^tce), odbylem z nimi 

powaznq, rozmow§. Wyjawilem swe zamiary i wyjasnilem, ze dzi^ki lasce Bozej otrzymalem 
zbawienie i postanawiam opuscic kosciol katolicki z powodow doktrynalnych. Zapadla dluga 
cisza. Wreszcie ojeiee odezwal si§ z wolna: 

— Wiesz, Bob? Matka i ja myslimy podobnie. 
Poszli na jeszcze jednq, msz§, a po powrocie ojeiee spytal: 
- Czy ty wiesz, ze z przodu kosciola jest oltarz? Przeciez oltarz to miejsce ofiary! 

I dodal: 
— Widz§ jasno, ze nie potrzeba juz ohary. 
Rodzice zacz^li czytac Bibli§ i zyc wedlug niej. W 1989 roku mama zmarla podezas 

lektury Slowa Bozego, w pokoju i pewnosci zycia wieeznego i tego, ze na zawsze b^dzie 
z Panem. 6 czerwca 1992 roku Bog dal mi najwi^kszy dar, jaki moze otrzymac czlowiek 
oprocz zbawienia: pi^kn^, zon§ Joan. Tato zmarl w 1993 roku, modl^c si§ za tych, ktorych 
pozostawia. Spisal swiadectwo dzialania laski Bozej w swoim zyciu i jeszcze w tak podeszlym 
wieku opowiadal o tym innym, nawet w Domu Emeryta. W 1987 roku formalnie opuscilem 
kosciol katolicki, przedkladaj^c list z rezygnaejq, i koresponduj^c ze wszystkimi myrni przelo- 
zonyrni — chcialem kazdemu zlozyc swiadectwo. Napisalem tez do Rzymu, ze swiadectwem 
i wyjasnieniem, czemu odchodz§. Chcialem bye posluszny Slowu Bozemu. Papiez, ukazywany 
jako przywodca chrzescijanstwa, trwa bowiem w naukach sprzecznych z Bibliq,. Warto wie- 
dziec, iz kanon 333 Kodeksu prawa kanonieznego glosi: „Przeciwko wyrokowi lub dekretowi 
Biskupa Rzymskiego nie ma apelacji lub rekursu” (§3). Znaczy to, ze papiez posiada pelni§ 
wladzy i autorytetu. Kanon 749 podsumowuje: „Nieomylnosci^, w nauezaniu, na rnocy swego 
urz^du, cieszy si§ Biskup Rzymski, kiedy jako Najwyzszy Pasterz i Nauczyciel wszystkich 
wiernych [... ] w sposob definitywny glosi obowi^zuj^c^ nauky w sprawach wiary i obyeza- 
jow” (§1). Niestety, papiez opowiada si§ za pogl^dami sprzecznymi z Bibliq,, a ostatnio ostro 
wyst^pil przeciwko ewangelikalnym wierz^cym w Ameryce Poludniowej, tak jakby byli nie- 
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przyjaciolmi Biblii. Twierdzi, ze podkopuj^ autorytet kosciola; ale przyczynq, jego wrogosci 
jest w istocie ich nieugi^ta wiernosc idei ostatecznego autorytetu Pisma Swi^tego i odmowa 
poddania si§ jego wladzy. Stanowisko papieza to wynik bl^dnego rozumienia wersetu 16,18 
z Ewangelii Mateusza: 

„A Ja ci tez powiadam, zes ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduj§ kosciol moj” 
Rozwazmy te slowa uwaznie: O jakiej skale mowi Pan? Przed chwil^ pytal uczniow: 

„Za kogo ludzie uwazaj^ Syna Czlowieczego?” Piotr zabral glos za wszystkich: „ Ty jestes 
Mesjasz, Syn Boga zywego”. Jezus odparl: „Cialo i krew nie objawily ci tego, lecz Ojciec Moj, 
ktory jest w niebie”, i dodal: „Ty jestes Piotr, i na tej Skale zbuduj§ Kosciol Moj”. Kosciol 
Jezusa Chrystusa wznosi si§ na Skale, ktor^ jest sam Chrystus! Piotrowi tego objawienia 
udzielil Bog; i kazdy prawdziwie wierz^cy, kto narodzil si§ na nowo, otrzymuje objawienie, 
kim jest Jezus Chrystus. Jego krew przelana na krzyzu zgladzila nasze grzechy. Nawracaj^c 
si§ i skladaj^c ufnosc tylko w Nim, zyskamy zycie wieczne. B^dziemy na wieki zyc i krolowac 
z Jezusem: to ON jest Skalg,. Skalq, nie jest ow Piotr, ktorego Jezus wybral na ucznia, w calej 
jego slabosci, nie jest ni^ tez dzisiejszy papiez. Skal^, jest Chrystus.4 Sam Piotr zapisal te 
slowa Boze: 

„A przetoz mowi Pismo: Oto klad§ na Syonie kamien narozny w^gielny, wybrany, kosz- 
towny; a kto w niego uwierzy, nie b^dzie zawstydzony” (IP 2,6). 

W lasce swej Bog mi to objawil, totez wiar§ moj% oparlem na tej wlasnie Skale, na Jezu- 
sie, na fakcie, ze umarl, aby zgladzic moje grzechy i dac mi zycie wieczne. Jako duszpasterz 
zyj§ dzis we wspolnocie z tymi, ktorzy wiar§ oparli na Biblii. Nie idzcie za tlumem; wchodzcie 
przez ciasng, bram§. Niech was nie gorszy zwiastowanie Ewangelii laski Bozej. Nie istnieje 
inny sposob zbawienia. Bez laski Bozej kazdy jest zgubiony, do cna zepsuty, bez nadziei. 
Nie mamy sami z siebie nic, co moglibysmy Bogu dac; jak glosi piesn: „W dloniacli nie 
mam nic cennego, tylko lgn§ do krzyza Twego”. Ze skruch^ zaprzestan wlasnych wysilkow, 
ktore mialyby wysluzyc Ci niebo — zaufaj przelanej krwi Chrystusa, tylko jej. Laska to 
dar Bozy, ofiarowuj^cy nam cos, na co nie zasluzylismy. A skoro Bog usprawiedliwia nas 
sprawiedliwosci^ Chrystusa, oddajmy Mu czesc i czynmy wszystko 

„Ku chwale slawnej laski swojej, ktorq, nas udarowal w onym umilowanym” (Ef 1,6). 
Tq Dobr^ Nowin^, chc§ si§ dzielic z Czytelnikiem. Gdy nawrocisz si§ i uznasz, ze na krzyzu 

Jezus umarl tez za Twoj grzecli, Jego zycie stanie si§ Twoim przez wiar§. Przed obliczem 
Boga pros, aby nie isc na kompromis i aby Pan uswi^cil Ci§ w prawdzie; Jego Slowo, Biblia, 
jest prawd%. Modi si§, aby smialo stawac w obronie Slowa, i tylko jego, i aby glosic to, co 
niegdys psalmista: 

„Twoje slowo jest lamp^, dla moich stop i swiatlem na mojej sciezce” (119,105 BT). 
W dobie kompromisow modi si§ tak, jak modlil si§ Pan i Jego apostolowie, aby Twym 

najwyzszym autorytetem bylo Slowo Boze. Pokonuj kazd^ pokus§ kompromisu, jak to czynil 
Pan, rnowi^c:, NAPISANO...” 

Bob Bush, nawrocony ksiqdz 

Po odejsciu z kaplanstwa i kosciola katolickiego Bob Bush zaczgt prac§ ewangelizacyjnq w Sta- 

nach Zjednoczonych i Ameryce tacinskiej. W 1992 roku po operacji kr^goslupa doznat rozlegtego 

paralizu. Radosne znoszenie tak ci^zkiego brzemienia jest samo w sobie wspaniatym swiadectwem 

laski Bozej. Dzis jako ewangelista i gospodarz programu radiowego na zywo, Bob Bush nadal 

glosi Ewangeli§. Adres: 10 935 Eaton Road, Oakdale, CA 95 361, USA. Tel. (0-01)(209)847 

7123. 

4 Zarowno kontekst Starego (np. Psalmy), jak i Nowego Testamentu (np. IKor 10,4) nie pozwala w sym- 

bolic skaly upatrywac nikogo innego, jak tylko samego Boga (przyp. red. polskiej). 
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Rzeczywiscie wolny 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Alexandra (Sandy’ego) Carsona 

„Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pozyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku 
naprawie, ku cwiczeniu, ktore jest w sprawiedliwosci; Aby czlowiek Bozy byl doskonaly, ku 
wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wycwiczony” (2Tym 3,16—17). 

Od dziecinstwa az do wieku 44 lat, w tym podczas 17 lat poslugi kaplanskiej (1955-1972), 
kosciol rzymskokatolicki byl dla mnie filarem prawdy, nieomylnym przewodnikiem do Boga. 
Filar ten wnosil si§ nie tylko na nieomylnym Pismie Swi^tym, ale i na ludzkiej tradycji 
odmiennej od Pisrna, uznanej za objawienie Boze, lecz w istocie sprzecznej z jasnq, naukq, 
Biblii. Na pocz^tku naszej ery, w czasach Apostolow, prawdy gloszono na jerozolimskich 
ulicach i wokol swi^tyni, a slowa te zlozyly si§ na Nowy Testament. Zaswiadcza o tym 
ksi^ga Dziejow Apostolskich: 

„I roslo slowo Boze, i pomnazal si§ bardzo poczet uczniow w Jeruzalemie: wielkie tez 
nmostwo kaplanow bylo posluszne wierze.” (6,7) 

Za cen§ wielkich ofiar w zyciu osobistym ci starotestamentowi kaplani zydowscy porzucali 
wszystko, by pojsc za Jezusem. Bo serca iclr przenikla prawda, ow 

„miecz obosieczny” (Hbr 4,12 BT), Slowo Boze. 
Wszyscy byli ksi^za katoliccy, ktorzy „przyj§li wiar§”, z pewnosci^ utozsamiajg, si§ z tym 

ust^pem Pisma (Dz 6,7), poczynaj^c od Wyklifa, Husa i Lutra az do dzis. W roznych epokach 
i na rozne sposoby uzywal Bog swego Slowa, by wyzwalac ludzi, takze ksi^zy! 

„Tedy mowil Jezus do tych Zydow, co mu uwierzyli: Jezli wy zostaniecie w slowie mo- 
jem, prawdziwie uczniami moirni b^dziecie; Poznacie prawdy, a prawda was wyswobodzi” (J 
8,31 -32). 

A oto, jak spotkalo to mnie, proboszcza parafii Przenajswi^tszego Serca w Rayville w Lu- 
izjanie. 

Pobozne wychowanie, pobozne pragnienia 

Ochrzczono mnie w kosciele katolickim wkrotce po urodzeniu w 1928 roku. Gdy skon- 
czylem rok, rodzina przeniosla si§ ze stanu Nowy Jork do New Milford w Connecticut. 
Wzrastalem w nauce Rzymu, wierz^c niezachwianie w kazd^, jej praktyk^ i doktryn^ i bardzo 
powaznie traktujq,c wi§z z kosciolem- a zatem i z Bogiem; pierwsza komunia i bierzmowanie 
byly dla mnie dniami wyjqlkowymi. Po gimnazjum pojechalem do kolegium medycznego 
Tufts w Bostonie, rnaj^c nadziej§ pojsc w slady jednego z rnoich wujow, ktorego szczegolnie 
podziwialem, i zostac lekarzem. Lecz po dwu latach nauki zapragn^lem zostac ksi^dzem, 
SE^dz^c, ze ludziom bardziej potrzebna jest pomoc duchowa niz medyczna. We wrzesniu 
1948 roku wst^pilem do Seminarium sw. Jana w Brighton (Massachusetts). Alez mi si§ 
tarn podobalo; wszystko bylo takie „swi§te”! Mimo to po pierwszym roku zrezygnowalem; 
pomyslalem, iz nigdy nie dorosn§ do tego, co uwazalem za najzaszczytniejsze powolanie dla 
mlodego czlowieka. Poszedlem wi§c do jezuickiego Boston College; prawie co dzien sluzylem 
tez do mszy w miejscowym klasztorze. W tym okresie — na jesieni 1949 roku — Bog zbawil 
nmie sw^, lask^ (to jedyny sposob!), mimo iz nie wiedzialem o Biblii wiele. Jezus zbawia 
wierz^cego i skruszonego, nawet jesli czlowiek taki przezywa zam§t i duchowt], ciemnosc. 
Znalazlem si§ w punkcie, gdzie nie bylem pewien swojej wi^zi z Bogiem, a pragn^lem nade 
wszystko miec pokoj w tej sprawie. 
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Dziwna spowiedz 

Jednego wieczora kl^kn^lem w konfesjonale i wyznalem kazdy grzech, jaki zdolalem 
sobie przypomniec. Przy spowiedzi zawsze wyznawalem grzechy przede wszystkim Bogu, 
choc w obecnosci ksi^dza. 

„Jezlibysmy wyznali grzechy nasze, wiernyc jest Bog i sprawiedliwy, aby nam odpuscil 
grzechy i oczyscil nas od wszelkiej nieprawosci” (1J 1,9). 

Gdy wyrazilem zal, a ksi^dz udziclal mi rytualnego „rozgrzeszenia”, calym sercem wo- 
lalem do Boga: „Boze, jesli przebaczysz mi grzechy, uznam Ci§ za Pana mego serca i b§d§ 
Ci sluzyl do konca zycia!” 

„Kazdy bowiem, kto by wzywal imienia Panskiego, zbawiony b^dzie” (Rz 10,13). 
Opuszczaj^c konfesjonal i mijaj^c transept czulern wielki pokoj, a serce wolalo: „Abba, 

Ojcze!” Wiedzialem, ze mi^dzy mnq, a Bogiem istnieje przyjazn! Nie dzi^ki ksi^dzu i litur- 
gicznemu rozgrzeszeniu — lecz dzi^ki obecnosci Jezusa Chrystusa, naszego Arcykaplana, 
ktory wstawil si§ za mnq, i obdarowal nmie lask^, i zmilowaniem. 

„W ktorym rnarny oclkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechow, wedlug 
bogactwa laski jego” (Ef 1,7) 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Nast^pnego roku wznowilem nauk§ w seminarium, postanawiaj^c zostac ksi^dzem — by! 
to najlepszy znany mi wtedy sposob sluzenia Bogu. 2 lutego 1955 biskup Lawrence Shehan 
z Bridgeport w Connecticut udzielil mi swi^ceh, i rozpocz^lem poslug§ kaplahsk^ w diecezji 
alexandryjskiej w Luizjanie. Po kilku jednak latach zapal i radosc zwi^zane z prac^ zacz^ly 
gasn^c. Choc bardzo si§ staralem robic wszystko jak najlepiej, stawalo si§ to pustynr, nic 
nie znacz^cym rytualem. 

Biblia- nowy probierz 

W 1971 roku, po latach blagania Boga o ukazanie sensu zycia, me laknienie zostalo 
ukojone. Jezus i Slowo Boze (Pismo Swi^te) stali si§ dla mnie realni. Poniewaz 

„A nadzieja nie pohahbia, przeto iz rnilosc Boza rozlana jest w sercach naszych” (Rz 
5,5). 

Duch Bozy sprawil, ze teologi§ katolick^ zacz^lem oceniac wedlug probierza Biblii. Do- 
tg,d zawsze ocenialem Biblig rniarq, doktryny i teologii katolickiej; w moim zyciu zaszlo wi§c 
zupelne przewartosciowanie. W niedzieln^ noc w lipcu 1972 roku zacz^lem czytac List do He- 
brajczykow, wynosz^cy Jezusa, Jego kaplahstwo i ohar§ ponad wszystko, co bylo w Starynr 
Przymierzu. Przeczytalem, ze Jezus 

„Ktory by nie potrzebowal na kazdy dzieh, jako oni najwyzsi kaplani, pierwej za swo- 
je grzechy wlasne ofiar sprawowac, a potem za ludzkie; bo to uczynil raz samego siebie 
ofiarowawszy” (Hbr 7,27). 

Zdumiony, pojqdem, ze ohar§ zlozono tylko raz jeden na Golgocie i ze moze ona pojednac 
z Bogiem mnie i wszystkich wierz^cych na przestrzeni wiekow. Zrozumialem, ze „swi§ta Oha- 
ra Eucharystii” skladana co dnia przeze mnie i tysi^ce ksi^zy katolickiclr na calym swiecie 
jest zupelnie bez znaczenia, jest falszem. A skoro, ohara”, ktor^, co dzieh skladam jako 
kaplan, jest bez znaczenia, to bezsensowne i bezpodstawne jest moje „kaplanstwo”, z ni^ 
przeciez zwiEj,zane. Wnioski te piydko znalazly potwierdzenie w dalszej lekturze Hebrajczy- 
kow. W rozdziale 10 przeczytalem: 

„Lecz ten [Jezus] jedn§ ohar§ oharowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bozej, 
Na koniec oczekuj^c, azby polozeni byli nieprzyjaciele jego podnozkiem nog jego. Albowiem 
jedn^, ohar^ doskonalymi uczynil na wieki tych, ktorzy bywaj^, poswi^ceni” (wersety 12-14). 

„A gdziec jest odpuszczenie ich [grzechow], juzci wi^cej ohary nie potrzeba za grzech” 
(werset 18). 

Zbawiony lask^ 

Tej nocy kosciol katolicki stracil w moich oczach wiarygodnosc, bo jako prawd§ glosil cos, 
co wyraznie przeczylo Biblii. Postanowilem za probierz prawdy uznac Pismo Swigte, a nie 
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magisterium, czyli nauczycielski autorytet kosciola. W pisemnej rezygnacji z czlonkostwa 
w kosciele i kaplanstwa wyjasnilem biskupowi, ze porzucam kaplanstwo, bo nie mog§ juz 
odprawiac mszy wbrew Slowu Bozemu i swemu sumieniu. Bylo to w 1972 roku. Niebawem 
zostalem ochrzczony przez zanurzenie, rozpocz^lem studia biblijne i zostalem ordynowany 
do poslugi ewangelizacyjnej. Juz od przeszlo 20 lat zyj§ w wolnosci, o ktorej mowil Jezus: 

„Tedy mowil Jezus do tych Zydow, co mu uwierzyli: Jezli wy zostaniecie w slowie mo- 
jem, prawdziwie uczniami moimi b^dziecie; Poznacie prawd§, a prawda was wyswobodzi” (J 
8,31 -32). 

„A przetoz jezli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi b^dziecie” (J 8,36) 

Alexander (Sandy) Carson, nawrocony ksiqdz 

Do roku 1994 Amerykanin Sandy Carson zajmowat si§ gtownie pracg w seminarium, ewan- 
gelizacjq i stuzbg kaznodziejskq na Florydzie. W roku 1995 odbyt dtugg podroz misyjng po kilku 
krajach wschodniej Europy. W marcu 1996 roku byt na szesciotygodniowej wyprawie misyjnej na 
Syberii. Jak wyjawit podczas rozmowy radiowej z Bobem Bushem, skontaktowal si§ z nim pewien 
wierz^cy Rosjanin mieszkaj^cy dzis w Kalifornii. Wskutek tego Sandy Carson podjqt decyzj§, aby 
juz wkrotce powrocic do Rosji. Obecnie uczy si§ rosyjskiego. 
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Sciezka ku radosci Chrystusowej 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Charlesa A. Boltona 

Pami^tam, jak pewnego dnia od switu do wieczora pracowalem na polu w wielkim skwa- 
rze, a o zmierzchu, calkiem wyczerpany, ze spalon^ sloncem skor^, poszedlem do czystego 
stawu polozonego w lesie, zdj^lem brudne ubrania i zanurzylem si§ w orzezwiaj^cej nie- 
bieskiej toni. Poczulem si§ tak, jakbym doswiadczyl cudu uzdrowienia, jak zupelnie nowy 
czlowiek. Tak samo poczulem si§ w dniu, gdy po latach niewolniczej pracy i mozolnej sluzby 
opuscilem kosciol rzymskokatolicki. Uwolniony od przykrych przes^dow i od zwodniczych 
pulapek sluzalczosci, zostalem obmyty zywymi wodami milosci Chrystusa. Uzdrawiaj^ca 
radosc i pokoj zbawienia, jakie otrzymujemy w darze od Boga, a nie dzi§ki wlasnym zaslu- 
gom, byly niczym balsam i lekarstwo wylane na zranione cialo, jakby Dobry Samarytanin 
opatrzyl rany na pol zywego czlowieka pchni^tego w przydrozny row. Nast^pilo odmlodzenie 
serca i umyslu. Dzi^ki niech b§d% Bogu za Jego uzdrowiencze milosierdzie. Dzis z gl^bszym 
zrozumieniem mog§ powtorzyc slowa, ktore wydrukowano kiedys na panri^tkowej karcie 
z okazji rnych swi^cen kaplanskich: 

„Ktorego nie widziawszy, milujecie, ktorego teraz nie widz^c, wszakze wen wierz^c, we- 
selicie si§ radosci^, niewymown^, i chwalebn^” (IP 1,8). 

Ksiqdz i profesor 

Urodzilem si§ w hrabstwie Lancaster na polnocy Anglii, tarn tez ukonczylem liceum (je- 
zuickie). Studiowalem rni^dzy innymi w Oksfordzie, gdzie otrzymalem tytul magistra nauk 
humanistycznych i - za prowadzone przez siebie badania historyczne - bakalarza literatury. 
Przyznano mi tez Oksfordzki Dyplom Edukacji, jako dyplomowanemu nauczycielowi. Przy- 
gotowuj^c si§ do kaplanstwa, studiowalem w paryskim Instytucie Katolickim i w Belgii na 
Uniwersytecie Louvain, slynnej uczelni rzymskokatolickiej, gdzie otrzymalem tytul bakalarza 
teologii. Swi^cen kaplanskich udziclil mi 30 lipca 1930 roku rektor Louvain biskup Paulinus 
Ladeuze. Planowalem wtedy zostac misjonarzem, apostolem kosciola rzymskokatolickiego 
w Rosji, bylo to jednak prozn^, nadziej^,, gdyz wladza sowiecka nie kwapila si§ wpuszczac 
misjonarzy. Kolejne 20 lat przepracowalem wi§c w Kolegium sw. Bedy w Manchesterze jako 
starszy wykladowca historii; uczylem tez j^zykow nowozytnych. Na przestrzeni lat zd^zylo 
nmie poznac wieluset studentow; poza tym podrozowalem po polnocnej Anglii, wyglasza- 
j^c kazania w celach charytatywnych. Pozniej powierzono mi wiejsk^, parah§, gdzie mialern 
wi^cej czasu na kontynuowanie badah. Opublikowalem szereg prac, w tym oficjaln^, historic 
rnojej diecezji, szkice o sw. Patryku oraz o innych dawnych swi^tych z Wysp Brytyjskich. 

Prozne wielomowstwo 

Badania historyczne zacz^ly z czasem coraz mocniej wplywac na mnie i rnoje pogl^dy; 
wi^zalo si§ to zwlaszcza ze studiami nad ruchem jansenistow w lonie kosciola rzymskie- 
go w XYII i XVIII wieku. Podzielalem ich umilowanie Biblii i prostoty w kosciele i tez 
bolalem nad ksztaltem, jaki poczynajqc od sredniowiecza przybraly teologia i poboznosc 
chrzescijanska. W kazaniach nie potrafilem slawic mocy, prymatu i nieomylnosci papiezy, 
ktorych idee — jak wyczytalem — juz w III wieku pot^pial wielki m^czennik chrzescijanski 
Cyprian z Kartagi. Nie umialem tez zmuszac wiernych do monotonnej recytacji rozanca, tak 
sprzecznej ze wskazowk^ Chrystusa: 
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„A modl^c si§, nie b^dzcie wielomowni, jako poganie; albowiem oni inniernajt],. ze dla 
swojej wielomownosci wysluchani b§d^” (Mt 6,7). 

Inna ewangelia 

Zauwazylem, ze o kilku sposrod 14 stacji Drogi Krzyzowej, jakie wisz^ na murach swi^tyn 
katolickich, wcale nie ma mowy w Pismie Swi^tym — na przyklad „Sw. Weronika ociera 
twarz Jezusowi”: Weronika to postac fikcyjna, a mirno to czci si§ jg, prawie w kazdej pa- 
rafii katolickiej. Nie mogiern dostrzec zadnego pozytku w odpustach, rozdzielanych niczyrn 
zdewaluowana waluta: jedna krotka modlitwa rnogla zast^pic dlugie dni, a nawet miesi^ce 
pokutowania. Doszedlem tez do wniosku, ze medaliki, figurki i szkaplerze pelni^, rol§ analo- 
giczn^, do poganskich amuletow i totemow. Nie potrafiiem dostrzec, jaki zwi^zek z prawdzi- 

poboznoscig, ma palenie lamp i swiec wotywnych i kropienie wod^, swi^con^,. Komunia, 
ustanowiona przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, ma dla nas wielk^ wartosc jako 
pami^tka Jego m§ki i ofiary, jakq, zlozyl na krzyzu z Siebie samego. Pismo Swi^te nie daje 
jednak podstaw, aby clileb spozywany podczas komunii zast^pic bialyrn oplatkiem i adoro- 
wac jak bozka, palic mu kadzidlo i obnosic w procesjach, na przyklad w Boze Cialo. Jezus 
dal chleb i wino na symbole swego um^czonego ciala i krwi; mirno to kosciol rzymski od 
stuleci zast^puje je kawalkiem suchego oplatka, ktorego nawet czlowiek konaj^cy z glodu 
nie bylby sklonny uznac za pokarm. Tak oto wykoslawil Rzym tradycj§ tego Chrystusowego 
ustanowienia, roszcz^c sobie na dodatek pretensje do tytulu jej prawowitego straznika. 

Zbawienie tylko w Chrystusie 

Moje studia pokazaly, iz zaden faktyczny autorytet nie jest w stanie uzasadnic dogma- 
tow o Niepokalanym Pocz^ciu i cielesnym Wniebowzi^ciu Maryi. Na dodatek w ostatnich 
dziesi^cioleciacli kosciol rzymski ulega modnemu szalenstwu, zrodzonemu glownie na gruncie 
rzekomych objawien w Lourdes i Fatimie, czyni^c z Maryi bogini§, krolow^, nieba i zierni. 
Wielu biskupow oraz samozwaiiczych teologow maryjnych usiluje forsowac nauk§ o oclku- 
pieniu swiata przez Maryj§, wbrew takim chocby sloworn Pawla apostola: 

„Boc jeden jest Bog, jeden takze posrednik mi^dzy Bogiem i ludzmi, czlowiek Chrystus 
Jezus. Ktory dal samego siebie na okup za wszystkich, co jest swiadectwem czasow jego” 
(lTrn 2,5-6). 

To stwierdzenie przeczy tez bezzasadnej teologii rzymskiej, wedle ktorej wszelkie laski 
przychodz^, do czlowieka za posrednictwem Maryi. Tymczasem Pismo jednoznacznie wyja- 
snia, ze tylko przez Chrystusa otrzymujemy zbawienie: 

„I nie masz w zadnym innym zbawienia; albowiem nie masz zadnego imienia pod niebem, 
danego ludziom, przez ktore bysrny mogli bye zbawieni” (Dz 4,12). 

Cenzura 

Badaj^c Bibli§ i historic kosciola rozgryzlem wiele tajemnic, o ktorych wi^kszosc chrzesci- 
jan i wielu ksi^zy katolickich nie ma poj^cia. Przedtem nie moglem takich tajemnic publiko- 
wac z powodu rzymskokatolickich praw o cenzurze. Przegl^daj^c jak^s ksi^zkij z Imprimatur, 
nie mamy zadnej pewnosci, iz prezentuje ona faktyezne stanowisko autora i ze nie przerobili 
jej po swojemu rzymscy cenzorzy, tak na wszelki wypadek. Jesli ksi^zee uda si§ przeslizn^c 
mirno cenzury, rnoze trahe na indeks ksi^g zakazanych na mocy dekretu Kongregacji do 
Spraw Wiary, od ktorego w praktyce nie ma odwolania. Bezlitosna inkwizycyjna dyktatura, 
dalej graj^ca pierwsze skrzypee we wladzach kosciola, to tylko jeden przyklad brutalnycli, to- 
talitarnych, jaskrawie niechrzescijanskich metod Rzymu. Nikt si§ nie skryje przed wzrokiem 
jej szpiegow, obecnych w kazdej diecezji i obowi^zanych napi^tnowac kazdego podejrzane- 
go o nieposluszenstwo wobec Rzymu. Walka z Rzymern to walka z jedn^, z najbogatszych 
korporaeji mi^dzynarodowych, bogac^c^, si§ z milionow ofiar zwanych podatkiem na Stolic§ 
Apostolsk^,, sprzedaz^ kanonizaeji (koszty wst^pne wynosz^ prawdopodobnie 50 000 dola- 
row; sarna kanonizaeja drugie tyle). Biskupi przybywaj^c na audieneje plac^ slone kwoty, 
pralaci podobno po kilkaset dolarow. Trzeba placic za rozmaite dyspensy, i to narzucone 
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przez prawo koscielne, placi si§ ofiary za blogoslawiehstwo papieskie itd. Relikwii wprawdzie 
sprzedawac nie wolno, ale placi si§ ofiary na relikwiarze. W prawie kazdym kosciele Rzyrnu 
sq oltarze z wbudowanymi rzekomymi relikwiami: kawalkami kosci nieznanych m^czennikow 
znalezionymi w katakumbach; mimo ze juz w XVII wieku katoliccy uczeni wykazali bl§d- 
nosc pogl^du, iz kosci z tych podziemnych rniejsc pochowku to kosci m^czennikow. Ogromna 
liczba „swi§tych oltarzy” zawiera najprawdopodobniej falszywe „relikwie”. 

Naduzycia wladzy 

Tym, co nastawilo rnnie szczegolnie wrogo do naduzyc wladzy w kosciele rzymskim, bylo 
zam^czenie na srnierc takich ludzi i swi^tych Bozych jak Joanna d’Arc, setki m^czennikow 
albigenskich w Xll-wiecznej Francji, Templariusze, Jan Hus, dominikanin Savonarola, do- 
minikanin Giordano Bruno czy biskupi anglikanscy Cranmer, Ridley i Latimer. Inkwizycja 
celowo doprowadzila do co najmniej dwu ludobojstw w pelnyrn sensie tego slowa: rzezi 
protestanckich waldensow na polnocy Wloch i masakry protestanckich hugenotow w noc 
sw. Bartlomieja 24 sierpnia 1572 roku. We Francji wymordowano wtedy ponad 30 tysi^cy 
najszacowniejszych obywateli wyznaj^cych protestantyzm. Na wiesc o tym wypalily z trium- 
fem papieskie dziala, papiez oglosil swi^to i w dzi^kczynieniu nakazal odspiewac Te Deum. 
Wybil tez medal upami§tniajc|cy chwalebne „zwyci§stwo”. Przez dlugi czas obclrodzilem 
swi§to sw. Bartlomieja jako dzien szczegolnych modlitw za protestantow, w wyrazie milosci 
i zadoscuczynienia. 

„I widzialem niewiast§ on§ pijan^, krwi^, swi^tych i krwi^, m^czennikow Jezusowych; 
a widz^c jC^J, dziwowalem si§ wielkim podziwieniem” (Obj 17,6) 

Sola Gratia 

Dzi^kuj^ Bogu, ze zetknql mnie z pracami wielkiego uczonego luteranskiego profesora 
F. Heilera, nawroconego ksi^dza rzymskokatolickiego. Wyjasnily mi one wartosc wiary w Je- 
zusa i w zbawienie sola gratia — tylko Jego lask^,. Mysterium Caritatis Heilera, wspanialy 
zbior kazan, przez wiele lat byl przedmiotem rnych rozwazan, az Duch Swi^ty dal mi odwag§, 
aby przez wzgl^d na me wlasne zbawienie zastosowac si§ do tej nauki. Opuszczenie kosciola, 
w ktorym si§ urodzilem i tyle lat pracowalem, odwrocenie si§ od rodziny i przyjaciol to 
trudna walka - lecz zarazem cudowna laska od Boga. Niektorzy moi znajomi, ktorzy juz 
wczesniej porzucili katolicyzm i doznali cieplego przyj^cia wsrod braci w Jezusie, opowiadali, 
jak inna jest atmosfera w kosciele, ktory nie zna intryg, szpiegowania, donosow i przeklenstw, 
typowych dla systemu rzymskokatolickiego. 

Poznacie ich po ich owocach 

Rzym stoi przed trybunalem historii tego swiata — a potem stanie przed s^dziowskim 
tronem Boga — za to, ze zalozyl, wspieral i propagowal - co czyni po dzis dzien- nik- 
czemnq, Swi§t^ Inkwizycja, a pozniej Zakon Jezuitow, niegdys wprawdzie odsuni^ty od lask, 
lecz pozniej, co ze smutkiem trzeba stwierdzic, obdarzony wplywem jeszcze wi^kszym. Moja 
sciezka ku radosci Chrystusowej byla dluga i nieraz trudna, lecz okazala si§ pielgrzymkq, 
wart^, zachodu. Po okresie pracy wykladowczej w Waszyngtonie i innych miastacli USA 
dane mi bylo w koncu zaznac pelni radosci Chrystusa jako mego Zbawcy i wiecznego Odku- 
piciela; znalazlem tez grup§ prawdziwie wierz^cych przyjaciol: slug Ewangelii i czlonkow ich 
kosciolow, mlodych i starszych, ktorzy byli odt^d dla mnie bezcennym zrodlem sily, pomo- 
cy i zrozumienia. Wsrod chrzescijan ewangelikalnych, zrodzonych na nowo w odkupienczej 
milosci Chrystusowej przez wiar§ w doskonalg, ofiary Jego krwi, zyjemy w milosci, radosci, 
pokoju, cierpliwosci, cichosci, lagodnosci i wzajemnym zaufaniu. Mamy w sobie t§ prostot§, 
o ktorej mowil Jezus Clirystus: 

„Oko twoje jestci swiec% ciala twego; jezliby tedy oko twoje bylo szczere, wszystko cialo 
twoje jasne b^dzie” (Mt 6,22). 

To swiatlo, pochodz^ce od Chrystusa, to radosna jasnosc prawdy, ktora nas — oclku- 
pionych i oswieconych — napelnia niewypowiedzian^ i chwalebnq, radosci^,. Z tych to racji 
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oddalem si§ Jezusowi Chrystusowi, wszechmocnemu Zbawcy, a przyjmuj^c Go, przeszedlem 
ze smierci grzechu do zycia: 

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry- 
stusa, dzi^ki ktoremu tez mamy dost^p przez wiar§ do tej laski, w ktorej stoimy, i chlubimy 
si§ nadziej^, chwaly Bozej” (Rz 5,1-2; BW). 

Drogi Czytelniku, jesli przypadkiem nie ma jeszcze w Tobie niezaclrwianej pewnosci i ra- 
dosci zbawienia, jesli wci^z pokladasz ufnosc w rytualach, obrz^dach i w poboznych uczyn- 
kach, to zechciej poznac Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Modi si§, aby najwspanialszy dar 
wiary znalazl si§ w Twym sercu i abys rnogl oddac si§ Jezusowi calkowicie i bez zastrzezen 
a On przyjmie Ci§ i zachowa teraz i na wieki. 

Jezcli wi§c ustami swoimi wyznasz, ze JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, 
ze Bog Go wskrzesil z martwych — zbawiony b^dziesz. (Rz 10,9). 

Charles A. Bolton, nawrocony ksiqdz 

Pracujqc w St. Louis (Missouri, USA) Anglik Charles A. Bolton ustyszal o Alexie Dunlopie, 

nawroconym ksi^dzu z Havertown w Pennsylvanii. Udat si§ tam i przyjqt biblijne poselstwo o ta- 

sce. Tam tez napisat niniejsze swiadectwo. Przepracowa! okoto dwudziestu lat jako wykladowca 

w Kolegium Chrzescijanskiego Zwiqzku Misyjnego w Nyack (stan Nowy Jork). Teraz jest juz 

u Pana. 
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Bylem ksi^dzem w Hiszpanii 

Swiadectwo nawroconego ksiqdza Enrique Fernandeza 

W 1960 roku bylem kapelanem w klasztorze zenskim w Navelgas, cichym miasteczku 
w Asturii. Po wczesnej kolacji czqsto odwiedzalem miejscowego ksiqdza, sympatycznego 
i towarzyskiego starszego mqzczyzn§. Raz pokazal mi on broszurk§ zatytulowanq „Dar”, 
z fragmentem zyciorysu bylego ksi^dza Charlesa Chiniquy z Kanady. Poprosilem, by mi j^ 
pozyczyl. Po lekturze zapragn^lem przeczytac Bibliq; chcialem si§ dowiedziec, czy istotnie 
jest jakas roznica miqdzy Bibliq katolickq a protestanckq. Nie wyjawiaj^c, ze jestem ksi§- 
dzem, napisalem pod adres z broszurki prosz^c o Bibli§ bqdz Nowy Testament. Badaj^c 
Nowy Testament, glownie Dzieje Apostolskie, powoli nabieralem przekonania, ze kosciol 
rzymski odszedl od Biblii, a kaplani uzurpujq sobie miejsce Chrystusa. Odkrycia w Slowie 
Bozym byly pasjonuj^cq, przygodq. W dalszej lekturze mocno przezylem werset 4,12 Listu 
do Hebrajczykow: 

„Boc zywe jest slowo Boze i skuteczne, i przerazliwsze nad wszelki miecz po obu stronach 
ostry, i przenikajqce az do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawow, i szpikow, i rozeznawajqce 
rnysli i zdania serdeczne” 

Teologia, a nie Biblia 

Urodzilem si§ w Madrycie w 1929 roku w bardzo religijnej rodzinie. 12 lat studiowalem 
w Seminarium Metropolitalnym w Oviedo; swiqcenia kaplanskie przyj^lem 30 maja 1954 ro- 
ku. Przez cztery lata studiow teologicznych nigdy na serio nie czytalem Biblii; traktujqc jq co 
najwyzej jako pomoc przy zgl^bianiu dogmatow katolickich. Znalem tylko te jej ust^py, ktore 
umieszczono w tekscie liturgii mszalnej i brewiarzu. Zbawienie — glosil kosciol — zalezy 
od rozgrzeszenia, ktorego udzicla kaplan; kto odmowi wyznania mu grzechow smiertelnych, 
tego czeka wiekuiste pot^pienie. Ale w Dziejach, ani w zadnej innej ksi^dze Nowego Testa- 
rnentu nie znalazlem tekstu, ktory by to potwierdzil; natchnieni autorzy podkreslaj^,, ze po 
przebaczenie rnusi si§ czlowiek udac wprost do Boga. W Liscie do Hebrajczykow napisano, 
ze Chrystus zostal za grzesznikow ofiarowany raz jeden na zawsze.,, Zatem” — myslalem 
„jakze rnogl sobor trydencki w 1562 roku oglosic, ze we rnszy Chrystus ofiarowuje siebie 
przez rqce kaplana na prawdziw^, i rzeczywist^ ofiaiy Bogu?” 

Tylko wiara 

Wyczytalem, ze usprawiedliwienie grzesznika dokonuje si§ z wiary. Pomyslalem: „Skoro 
w kosciele katolickim nie znalazlem pokoju duszy, to moze dlatego, ze oczekiwalem pokoju 
jako nagrody za swoje wysilki?” Pojqwszy, ze Jezus nie wymaga ode mnie zaplaty, zarzucilem 
proby zapracowania na zbawienie. Chrystus stal si§ moirn jedynym Panem i Zbawicielem. 
Dzi§ki holenderskiej rnisji „De Spaanse Evangelische Zending” poznalem bylego hiszpan- 
skiego ksi^dza, a ten skierowal mnie do holenderskiej fundacji „In de Rechte Straat” (Na 
Ulic§ Prost^,), ktora od lat pomagala ksi^zom opuszczaj^cym kosciol rzymski, przestrzegajge 
zasad XVI-wiecznej Reformacji i glosz^c powrot do Pisma. 2 maja 1961 roku przyjechalem 
do Brukseli, sk^d udalem siq do Hilversum w Holandii. Stamt^d napisalem do mego arcybi- 
skupa: „Odkrylem Slowo Boze, a Jezus Chrystus objawil mi Siebie jako jedyny Pan i Zbawca. 
Rzyrn twierdzi, ze katolicyzm skupia siq wokol osoby Chrystusa, ale w istocie katolicyzm 



19. Enrique Fernandez 60 

odwrocil si§ do Niego tylem”. Pojechaiem do San Jose w Kostaryce i w Seminarium Teo- 
logicznym Ameryki Lacinskiej otrzymalem 25 listopada 1963 roku tytui bakalarza teologii. 
Tuz przed wyjazdem do Stanow Zjednoczonych sp^dzilem kilka miesi^cy w Gwatemali z po- 
ruczenia Luteraiiskiego Synodu Missouri. Od 1 czerwca 1964 roku giosz§ Ewangeli§ ludnosci 
hiszpanskoj^zycznej w USA. 

Moje pragnienie 

Pragn§ sluzyc Jezusowi Clrrystusowi, niesc ludziom Ewangeli§ laski i opowiadac o rze- 
czach, jakie uczynil mi Pan. Bo to, co uczynii dla mnie, rnoze uczynic i dla innych. Dla 
Ciebie tez. 

Ludu Moj, wyjdzcie z niej, byscie nie mieli udziaiu w jej grzecliach (Ap 18,4). Pokutujcie 
wi§c i nawroccie si§, aby grzechy wasze zostaly zgladzone (Dz 3,19). 

Enrique Fernandez, nawrocony ksiqdz 
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Ostatnia noc w klasztorze 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Miguela Carvajala 

Byla czwarta nad ranem. Wlozylem na siebie jak najwi^cej ubran, reszt§ rzeczy upchn%- 
lem w walizce. Decyzja opuszczenia klasztoru byla nieodwolalna. Ostroznie uchylilem drzwi, 
nie zapalaj^c swiatla, bo przylapanie na ucieczce mogloby si§ dla mnie skonczyc dose przy- 
kro. Udalem si§ w strong kosciola w miasteezku i nie wiedz^c, co pocz^c, wszedlem do 
srodka. Przed oltarzem glownym plon^la czerwona lampka. Na palcach szedlem wzdluz 
nawy glownej. Postanowilem przez boczne drzwi wejsc do wirydarza, gdzie panowaia giucha 
cisza. Nie mialern dok^d isc i liczylem na to, ze ta chwila spokoju da mi szans§ zastanowienia 
si§, co dalej. Zdj^lem juz habit franciszkanina i bylern ubrany po cywilnemu. Nawrocilem si§ 
w wieku 32 lat i raduj§ si§ z wi§zi ze ZbawcEp Niegdys, w klasztorze, wolano na mnie „brat 
Fernando”, dzis uzywam prawdziwego imienia i nazwiska: Miguel Carvajal. Po opuszczeniu 
klasztoru zaswital dla nmie nowy dzien wolnosci. Stan^lem na rozstajach, zamkn^lem za 
sob^, drzwi ciemnosci; musialem postanowic o dalszym kierunku zycia. 

Niepewnosc jutra 

Zamkni^cie drzwi nie przyszlo mi latwo. M^czyly mnie w^tpliwosci, targala wewn^trzna 
walka - lecz wiedzialem, ze nie mog§ wrocic do niewoli. Caly ten proces zmagan prze- 
chodzilem wlasnie w cichym koscielnym wirydarzu. Gdy wychodzilem z kosciola na rynek 
miasteezka, zmrozil nmie do szpiku kosci zimny poryw od strony wulkanu Cayambe, wysokie- 
go na 6000 metrow. Opadly mnie chlod i l§k przed przyszlosci^. Tak, znalazlem wolnosc — 
ale gdzie si§ teraz udac? Ostatni raz spojrzalem na okienko klasztornej celi, przypominaj^c 
sobie w^tpliwosci, walk§ wewn^trzn^, modlitwy, badania w poszukiwaniu pokoju duszy. Mu- 
ry klaszoru byly niemyrn swiadkiem rozpaezy, duchowego chaosu, l§ku, ze Bog moze nigdy 
nie odpusci mi grzechow. I zrozumialem, ze ofiary i posty nie wystarezg,, ze niezb^dne jest 
narodzic si§ na nowo. 

„Odpowiedzial Jezus i rzekl mu: Zaprawd^, zaprawd§ powiadam ci: Jezli si§ kto nie 
narodzi znowu, nie moze widziec krolestwa Bozego” (J 3,3). 

Przemkn^lem si§ przez rynek miasteezka, swiadomy, ze mieszkaj^, tu biskup i ksi^za i nie 
mog§ dac si§ zobaezye. Mysli biegly ku przyszlosci p^dz^c przez cichq,, wyludnion^, ulic§... 
Bylo tak wczesnie. Dyszalem ci^zko, przez dwie godziny to wspinaj^c si§, to schodz^c po 
pagorkach, z walizk^, na barkach, ku Quito, gdzie mieszkala rnatka. Dobiegl nmie dzwi^k 
dzwonow w miasteezku, ktore opuscilem. Bylem taki zm^ezony; siadlem i zaczEjlem plakac. 
Na poranne ekwadorskie niebo wyplyn^lo slonce. Pokusa, by wrocic, byla bardzo silna. 
W klasztorze przezylem dziesi^c lat. Ogarn^ly nmie wspomnienia: studenci, ksi^za, zakonni- 
cy, z ktorymi dzielilem problemy zyciowe. Znalern zakonnikow zlych i dobrych, ich rozmowy 
i tajemnice, znalern smak sk^pych codziennych raeji zywnosciowych. Jakzebym chcial, by 
towarzyszyl mi ten czy ow; droga wydawala si§ tak samotna. Oczywiscie opuszczaj^c klasztor 
naraziliby si§ na gniew kosciola. Gdyby opuscili klasztor, tak jak ja musieliby stance wobec 
przeciwnosci zyciowych, duchowych presji i przesladowan ze strony kosciola. Chc^c opuscic 
kosciol katolicki, trzeba si§ liezye z dezaprobat^, najblizszych, krewnych i przyjaciol, ci^gl^, 
krytyk^,, niepewnosci^, zycia i brakiem pracy. Przed nowym wierzg,cym wyrasta gora prob 
i zmartwien, ale mamy przeciez obietnic^, a za przewodnik - Bibli^: 

„Poznacie prawd§, a prawda was wyswobodzi” (J 8,32). 
Wolalem opuscic kosciol i bye niezaleznym. Zm^czyla mnie obluda i religia pozbawiona 

duchowosci. W koncu dotarlem do jednego miasteezka ze stacj% kolejow^, lecz bylem bez 
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pieni^dzy i zupelnie sam. Poniewaz jako ksiqdz nie mialem zwyczaju podrozowac w cywilnym 
ubraniu, nie chcialem pokazywac siq publicznie. Dla ludzi przykry bylby widok ksi^dza, ktory 
ich zdaniem upadl tak nisko. Totez pieszo przebylem blisko dwie godziny drogi do Quito, 
stolicy Ekwadoru, gdzie mieszkala matka. 

Placz matki 

Na wiesc, ze opuscilem klasztor, matka rozplakala siq Nie miala pojqcia, jak bardzo 
pragnqlem znalezc Zbawc§. Natrafilem wi§c na kolejnq pokus§. Ze wzgl^du na mam§ posta- 
nowilem jednak pozostac katolikiem, ale nie wracac do klasztoru. W klasztorze spqdzilem 
tyle lat, ze trudno bylo przywyknqc do zycia poza nim; zycie zwyklych ludzi mocno siq 
rozni od zycia ksi^zy. Nastal dla mnie czas wyjqtkowej udr^ki i zalamania. Szukalem rado- 
sci w mlodzienczych pozqdliwosciach: alkohol, papierosy, taniec, miejsca o zlej slawie. Nie 
widzialem w tym nic zlego; w klasztorze na takie sprawy patrzono przez palce. Znalazlem 
sobie pracq nauczyciela w katolickiej szkole, ale nie zagrzalem tam miejsca dluzej niz przez 
dwa miesiqce. Chcialem si§ dalej ksztalcic, ale Bog, widzqc rnoje serce, pokrzyzowal te plany. 
Znajomy z radia HCJB zlozyl mi listownie swiadectwo o zbawieniu, ktore jest w Jezusie. 
Wysmialem go w duchu, myslqc sobie, ze bqdz co bqdz ksiqdz wie, co jest dla ludzi dobre. 
Podczas lat nauki obrzydzono mi do kosciol protestancki; uwazalem go za zly. W dodatku 
dostalem list od ksi^dza, ktory w klasztorze uczyl mnie historii. Pisal, ze jesli zaraz wroc§, 
nie spotkajq mnie zadne konsekwencje. 

Nowe stworzenie w Chrystusie 

Chrzescijanie w Ekwadorze nazywali siebie ewangelikanami. Jednego wieczora mialem 
okazj§ rozmawiac z wierzqcq dziewczynq; przegadalismy dwie godziny o Panu i zbawieniu. 

Tak bowiem Bog umilowal swiat, ze Syna swego Jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginql, ale mial zycie wieczne. Albowiem Bog nie poslal swego Syna na 
swiat po to, aby swiat pot^pil, ale po to, by swiat zostal przez Niego zbawiony. kto wierzy 
w Niego, nie podlega potqpieniu, a kto nie wierzy, juz zostal potqpiony, bo nie uwierzyl 
w imi§ Jednorodzonego Syna Bozego (J 3,16-18). Te zas zapisano, abyscie wierzyli, ze Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bozym, i abyscie wierzqc mieli zycie w imi§ Jego (J 20,31). 

Uwierzylem. I przyjfjlem Jezusa Clirystusa jako mego Zbawiciela. Stalem si§ nowyrn 
stworzeniem. Moje zycie zmienilo si§; poznalem smak nowego narodzenia — zbawienia. Zad- 
ne slowa nie opiszq mego szcz^scia. Ale sqsiedzi zaczqli wysmiewac mojq matkij i rozglaszac, 
ze oszalalem. Mysleli, ze zmuszfj, mnie do powrotu do kosciola katolickiego. Nie wiedzieli, ze 
dla mnie wszystko stalo siq nowe. Nadszedl Wielki Tydzien. A ja nie bardzo wiedzialem, co 
poczqc; odzywaly si§ stare sentymenty. Byl kwiecien 1960 roku. Choc wlasciwie nie mialem 
pieni^dzy, postanowilem jechac do Guayaquil. Na miejscu dopadla mnie malaria. Pomysla- 
lem, ze jak syn marnotrawny powinienem wrocic do matki i klasztoru; Bog jednak poslal 
jednego ze swych wiernyclr slug, ktory zabral mnie do siebie i zaopiekowal si§ mnq. 

Moje swiadectwo 

Gdy wydobrzalem, rozpoczqlem prac§, zaczqlem tez sluzyc Panu i studiowac w semi- 
narium. Ciesz§ siq, ze mog§ dzis glosic zbawienie Pana i sluzyc w Kosciele Bereanskim 
w Ekwadorze. Chcialbym razem z warni odczytac slowa Pana z Ewangelii Jana 6,47: 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto w mi§ wierzy, ma zywot wieczny” 
Sens tych slow jest jasny. Lecz nie jest latwo uwierzyc tylko w Clirystusa. Trzeba wyrzec 

siq wszystkich bl^dow tradycji ludzkiej i religijnej i zlozyc ufnosc tylko w Nim. Na podstawie 
Jego doskonalej ofiary mamy zycie wieczne. Katolik musi uwierzyc w takq Ewangeli^, jaka 
zostala ogloszona w Pierwszym Liscie do Koryntian 15,3-4: 

„Albowiem naprzod podalem warn, com tez wziql, iz Chrystus umarl za grzecliy nasze 
wedlug Pism; A iz byl pogrzebiony, a iz zmartwychwstal dnia trzeciego wedlug Pism.” 

Jesli naprawd^ wierzysz, ze Jezus Chrystus zaplacil w pelni za twoje grzecliy, i w wierze 
zaufales Mu z calego serca, to jestes wolny od grzechu i masz zycie wieczne. 
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Miguel M. Carvajal, nawrocony ksiqdz 

Miguel Carvajal, dzis pastor ewangelikaInego kosciota w Quito, prowadzi tez zaj^cia z dusz- 
pasterstwa malzeristw w tamtejszym seminarium i dziafa w hiszpanskoj^zycznym radio HCJV 
,,Gfos Andow". Jezdzi po osadach Indian, gfosz^c Ewangeli§ zbawienia. Jego pragnienie, aby 
katolicy znali prawd§, widac w hiszpanskiej wersji filmu dokumentalnego Catholicism: Crisis of 
Faith, gdzie jest jednym z gfownych wyst^puj^cych. (Wydawca: Lumen Products, P. 0. Box 595, 
Cupertino, CA 95 015, USA). Adres: M. Carvajal, Voz Dos Andes, CX Postal 17-17-691, Quito, 
Ekwador. Tel. (0-0593) 5 932 466 808 w. 281; fax (0-0593) 5 932 447 263. 
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Gdybym pozostal katolikiem, nie znalazlbym 

Jezusa 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Anibala Pereiry dos Reisa 

Sao Joaguim da Barra w brazylijskim stanie Sao Paulo to miejsce moich narodzin. Przy- 
szedlem na swiat 9 marca 1924 roku w rodzinie gl^boko katolickiej. Ojciec byl Portugal- 
czykiem i zeby nie odstawac od reszty dol^czyl do grona czcicieli Matki Bozej Fatimskiej, 
losu i dobrego wina. Matka, Wloszka z pochodzenia, zawsze szczycila si§ zlotym tronern 
papieza na Polwyspie Apeninskim. Dziadek ze strony matki, gorliwie praktykuj^cy swq, re- 
ligi§, od najmlodszych mych lat zabieral mnie na uroczyste nabozenstwa Matki Kosciola. 
Jeszcze przed ukonczeniem siedmiu lat regularnie ucz^szczalem na koscielnq, katechez^. Raz 
pewien otyly ksi^dz z zapaiem i godn^, pozazdroszczenia plastycznosci^ wyrazu odmalowal 
przed nami pieklo. Ukazal nam, co nam grozi, lecz nie wspomnial ani slowem o poselstwie 
zbawienia, zdolnym nas przed t^, grozbq, ocalic. 

Pierwsza komunia 

Moja pierwsza komunia 1 maja 1932 roku nie odbiegala od normy i nie obyla si§ bez 
nmostwa slodyczy. Przyjmuj^c oplatek na j§zyk bylem bardzo wzruszony. Podniosly na- 
stroj chwili zaklociio tylko jedno zajscie: Nasz kolega zwany Toadem, gdy ksi^dz wlozyl 
mu oplatek do ust, zawolal: „Prosz§ ksi^dza, oplatek mi si§ przylepii!” Ksi^dz podszedl 
do zdenerwowanego chlopca i polecil mu bye cicho i nie wyjmowac oplatka z „niebios ust” 
palcami. To byloby swi^tokradztwo. Po wyjsciu z kosciola kolezanki i koledzy zgodnie zlajali 
biedaka za to, ze nie umie swi^temu Panu okazac nalezytego szacunku. Szkol§ powszechn^ 
ukonczylem w 1936 roku. Przenieslismy si§ wtedy do s^siedniej miejscowosci - — Orlandii 
tak abym wraz z bracmi mogl ucz^szczac do gimnazjum. Ojciec chcial dac synorn wyksztalce- 
nie, ktorego sam nie mial okazji zdobyc. Juz od dziecinstwa dr^czyl mnie problem zbawienia 
rnojej duszy; myslalem o tym bez przerwy. Trz§Sc|C si§ ze strachu, przypomnialem sobie slo- 
wa ksi^dza, ktory przygotowywal nas do pierwszej komunii. Poinformowal nas o wszystkich 
poboznych czynnosciach zalecanych przez proboszcza. Byl Hiszpanem z Orlandii i bar- 
dzo surowym ksi^dzem. Sam stosowal si§ do tych wskazowek w najdrobniejszym szczegole. 
Pragnienie sluzenia Bogu zrodzilo si§ we mnie juz w wieku dzieci^cym. Nie znaj^c zadnego 
innego sposobu jego wypelnienia, postanowilem zostac ksi^dzem. 

Seminarium i swi^cenia 

W wieku 17 lat, po ukonezeniu gimnazjum, zostalem przyj^ty do seminarium duchow- 
nego. Nie okazalo si§ ono miejscem idealnym; nigdzie dot^d nie spotkalem si§ z tak nieprzy- 
jemn^, atmosferq,. Poswi^cilem si§ zupelnie studiowaniu wszystkich przedmiotow; ale wcale 
nie czulem si§ zadowolony. 8 grudnia 1949 roku przyj^lem swi^cenia kaplahskie w miescie 
Montes Claros, na polnocy stanu Minas Gerais. Ordynariusz diecezji powierzyl mi organiza- 
cj§ i prowadzenie duszpasterstwa ludzi pracy. Zadanie to odpowiadalo moirn pragnieniom; 
praca w pomocy spolecznej koila wewn^trzny niepokoj. Rozwin^lem dzialalnosc na szerokq, 
skal§ zyskujgc duze uznanie robotnikow z calej okolicy oraz hierarchii koscielnej. 
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Dzialacz spoleczny 

Na pocz^tku 1952 roku biskup Montes Claros zostal przez papieza mianowany arcybisku- 
pem Recife. Wraz z nim do Recife musialem si§ przeniesc i ja. W duzej metropolii powierzo- 
no mi zaszczytn^ misj§ ozywienia na tym obszarze organizacji charytatywnej, obejmuj^cej 
sierocince i szkoly katolickie, a cierpi^cej na ldopoty finansowe. Pracowalem ci§zko, chc^c 
odbudowac zaufanie publiczne do tej instytucji; odpowiedzialnosc byla tym dotkliwsza, ze 
nie zechcial jej ze mntj, dzielic zaden ksi^dz. Po z gor^, dwu latach trudow problemy instytucji 
skonczyly si§, powstal uporz^dkowany plan przedsi§wzi§c. Sierocince i domy starcow mogly 
przyj^c wi^cej dzieci i osob starszych, w szkolach powialo nowym. Moje nazwisko nie raz 
pojawilo si§ w gazetach, co tylko umocnilo mojq, pozycj§. Brak pokoju z Bogiem 

Lecz ani ludzkie sukcesy, ani aplauz sympatykow nie zdolaly napelnic mojej duszy po- 
kojern. Duchowe cierpienia nie znalazly lekarstwa ani w moich czynach milosierdzia, ani 
w pelnym oddaniu si§ pracy, ani w pochwalach wladz koscielnych. Pragn^lem bye pewnyrn 
wieeznego zbawienia, ale nic nie potrafilo mi tej pewnosci dac. W 1960 roku przeniesiono 
rnnie do Guaratinguety w stanie Sao Paulo, w s^siedztwo Aparecida de Norte. Ucieszylo 
mnie to, glownie z raeji bliskosci „patronki Brazylii” i dlatego ze pierwszy raz stan^lem 
przed zadaniem zwi^zanym z politykq spoleczny. Praca w opiece spolecznej bardzo mnie 
juz znuzyla- a przeciez w spelnianiu mych kaplanskich obowi^zkow mialem odnajdywac 
odpowiedz na rozterki duchowe. 

Praca parafialna 

W dzielnicy Pedregulho w Guaratinguecie stworzylem now^ parafi§. Uwazalem, ze to 
sluszne posuni^cie. Pracowalem ci^zko: w ci^gu zaledwie trzech lat zbudowalem dom pa- 
rafialny, plebani§ i trzy koscioly. Lecz nawet taki przelom zyciowy i cUuga lista zaslug dla 
katolicyzmu nie zdolaly dac mi pewnosci, ze b§d§ zbawiony. W pazdzierniku 1956 roku 
ojeiee zrnarl na raka pluc. Bylem juz wtedy dyrektorem organizacji charytatywnej w Recife 
i caly rok codziennie odprawialem msz§ za jego dusz§. Na msze chodzila wowczas cala 
rnoja rodzina. Ale katolicka rnsza z calym swoim imponuj^cym rytualem nie byla w stanie 
dac nam pewnosci co do zbawienia ojea. Nieraz plakalem nad ojeem i nad sob^,. Nie 
pomagala mi ani dynamieznie rozwijaj^ca si§ praca spoleczna, ani budowanie kosciolow, 
ani przewodniczenie obrz^dom religijnym, ani slepe posluszenstwo wladzom koscielnym, ani 
katolicyzm. 

Nienawisc do protestantow 

Poniewaz urnysl moj uksztaltowal si§ w duchu scislego posluszenstwa doktrynie rzym- 
skokatolickiej, gorliw^ nienawisci^, do protestantow, ktorych zwalem w moich kazaniacli 
„kozlami” (katolicy byli oczywiscie „owcami Chrystusowymi”). Moj^, postaw§ wyraziscie 
zilustruje pewien incydent. Raz w Swi^to Wszystkich Swi^tych na cmentarzu w dzielnicy 
Pedregulho wierzqey prowadzili prac§ ewangelizacyjn^,, rozdaj^c ulotki i wypisy z Biblii. 
Azeby oddac chwal§ Bogu („chwala Bogu” — to przeciez haslo Jezuitow) i bronic „Swi§tej 
Matki, Kosciola Powszechnego”, postanowilem przeszkodzic im w pracy. Zebralem dzieci 
z mojej parafii i podziclilem je na grupy, aby przez caly czas modlily si§ na cmentarzu. 
Chodzilo o to, aby zebrac jak najwi^cej tej ich literatury i spalic j^, w plomieniach swiec za 
kaplic^ cmentarn^,. 

Pierwsze kroki z Bibliq 

W wieezor, kiedy wydalem to niemilosierne polecenie, udalern si§ do swej biblioteki, aby 
poszukac przyjemnej lektury do poduszki. Dzi^ki cudownej lasce Bozej natrafilem na Bibli§ 
(w tlumaczeniu Mato Soaresa). Niespodzianie otworzylem t§ natchnion^, ksi§g§ i przeczyta- 
lem 11 rozdzial Ewangelii sw. Jana. I w rnyrn beznadziejnym srnutku poczulem nagle ulg§, 
w duchowe przygn^bienie wtargn^la nowa energia. Czytalem dalej, i to z rosn^cym zacieka- 
wieniem. Nie przestawalem rozmyslac nad tresci^, tego rozdzialu. I stopniowo w gl^bi duszy 
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zaczqlem dostrzegac nowe horyzonty. Postanowilem studiowac Bibli§ rezygnuj^c z wszelkich 
zalozen wst^pnych. Wskutek tego studium bez niczyjej pomocy, tylko dzi^ki lasce Bozej, 
odkrylem plan, jaki powzi^l Bog dla naszego zbawienia. Zdumiony, spostrzeglem, iz uznajqc 
ten plan, mozemy miec niezniszczaln^ pewnosc, ze znajdziemy si§ w niebie. Lecz nie dawalem 
za wygran^,, moja dusza przywykla bowiem do praktyki rzymskokatolickiej. Postanowilem 
sobie jednak mocno, ze przed biskupem nie b§d§ nic ukrywal. Biskup jako wladza koscielna 
nie bardzo wiedzial, co z tym poczEjb. W koncu przypomnial, ze w Aparecidzie jestem po 
to, by zaj^c si§ budow^, bazyliki; moje nowe zaj^cia mocno opoznily tempo zakupu cemen- 
tu, cegiel i rozmaitych narz^dzi. Po tej rozmowie gorliwie modlilem si§ do Matki Bozej 
Aparecidzkiej. 

Punkt zwrotny 

A wierz^cy rozdawali swe broszurki w Guarantinguecie. Jedna mowila o katolickim bal- 
wochwalstwie — czczeniu obrazow, pos^gow itd. Aby jakos zareagowac na te zarzuty, posta- 
nowilem odniesc si§ do sprawy z ambony: wyjasnic katolick^ doktryn§ na ten temat i dowiesc, 
iz knit obrazow nie jest przez Boga zabroniony. Wzi^lem Bibli§ i rozpocz^lem argumentacj^ 
od 20 rozdzialu Ksi^gi Wyjscia. Wersety 4 i 5 musialem przeskoczyc, aby nie dawac nie- 
przyjacielowi oiyza do r§ki. Schodz^c z ambony, palilem si§ ze wstydu. Postanowilem, ze 
dokonam uczciwego porownania doktryny katolickiej z Bibli^. I wkrotce odkrylem ogromnt}, 
przepasc, jaka je dzieli. W styczniu 1963 roku otrzymalem propozycj§ przenosin do Orlandii, 
miasta mojej mlodosci. Z radosci^ udalem si§ tarn, gdzie wci^z mieszkalo wielu przyjaciol. 
Ale radosc nie stlumila duchowej rozterki. Rzucilem si§ w wir pracy w nowym miejscu: sta- 
rej parafii ze wszystkimi typowymi dla niej niedomaganiami i starenkimi tradycjami. Mimo 
protestow grupy rozczarowanych starszycli pan zdolalem rozkiycic imponujqcq, dzialalnosc, 
gdzie — o ile to bylo mozliwe — wszystko w jak najwi^kszej mierze zgadzalo si§ z Bibliq,. 
Oczyscilem kosciol, wyrzucilem balwany. Kazania opieralem wyl^cznie na Pisrnie Swi^tym; 
moje codzienne audycje radiowe byly tylko komentarzami do Slowa Bozego. Wiele piesni 
spiewanych na nabozenstwach mialo charakter czysto biblijny. 

Pomoc slugi Bozego 

Dzialo si§ ze mnq, cos dziwnego. Nienawisc do biblijnych chrzescijan wyparl l§k przed 
nimi. Porozmawialbym z jakims pastorem, ale nie mialern odwagi. B§d^c w Guarantingu- 
ecie, postanowilem udac si§ do Sao Paulo z zamiarem ostatecznego rozstrzygni^cia sytuacji. 
Prosto z autobusu poszedlem na poczt§, nadac telegram. Przed pocztq, odbywala si§ ewan- 
gelizacja. Na widok sutanny ewangelista postanowil sobie na nmie pouzywac — i pouzywal 
bez litosci. Nie mial poj^cia, co dzieje si§ w mej duszy i po co przybylem do Pauliceia. 
Wskutek tego incydentu tylko utwierdzilem si§ w przekonaniu, ze pastor ewangelikalny zdo- 
lalby wyrwac nmie z tego polozenia. W 1964 roku doszedlem do kresu wytrzymalosci. Nie 
umialem radzic sobie z sytuacj^,. W listopadzie specjalnie pojechalem do Santos. Wszystko 
sobie obmyslilem. Ubrany po cywilnemu, udalem si§ na nabozenstwo do Pierwszego Ko- 
sciola Baptystycznego. I ku memu zdumieniu tekstem biblijnym, na ktoryrn oparto kazanie, 
byl 11 rozdzial Ewangelii Jana! Nast^pnego dnia zdolalem si§ zobaczyc z pastorem Elisue 
Ximenesem. Ten sluga Bozy potraktowal mnie z takq, delikatnosci^, ze wkrotce uleglem 
jego urokowi i pozbylem si§ wszystkich uprzedzeii. Zacz^lismy obmyslac moje odejscie od 
katolicyzmu. Trudno by je nazwac odejsciem formalnym, gdyz odbywalo si§ stopniowo przez 
dluzszy czas. 

Wiara w Zbawc§ 

12 maja 1965 roku zdolalem wypl^tac si§ calkowicie z kosciola rzymskiego. 13 czerwca 
w Pierwszym Kosciele Baptystycznym w Santos, publicznie wyznaj^c wiar§ w jedynego 
i doskonalego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zostalem ochrzczony. Bog nie tylko wprowadzil 
nmie do swego krolestwa, ale i wlozyl mi do serce pragnienie gloszenia swego swi^tego Slowa. 
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Bez reszty oddalem si§ tej posludze. Ostatnio Pan szczegolnie wspomogl dzielo swego pokor- 
nego slugi, daj^c nam radosc ogl^dania setek dusz przychodz^cych do Jezusa. W kazaniach 
zawsze zwracalem uwag§ na Bozy plan zbawienia, realizuj^cy si§ tylko przez Jezusa Chry- 
stusa. A ilekroc to glosilem, czulem coraz blizszEj, wi§z z Nim samym. Nigdy nie czulem si§ 
tak szcz^sliwy w duchu jak teraz. Mam w sercu doskonaly pokoj, bo jestem pewien swego 
zbawienia. Mojg, dusz§ oczyscila zbawcza krew Jezusa Chrystusa, Ktoremu niech b^dzie 
wszelka chwala na wieki wiekow. 

Anibal Pereira dos Reis, nawrocony ksiqdz 

Brazylijczyk Anibal Pereira Dos Reis od wielu lat zajmuje si§ ewangelizacjg swego kraju. Jego 

ostatni adres to: Caixa Postal 11.755, 01000 Sao Paulo, Brazylia. Drugie wydanie angielskiej 

wersji tej ksi^zki zbiega si§ z przygotowaniami do jej wydania po wtosku, koreansku, polsku, 

dunsku, hiszpansku, chinsku i w systemie Braille'a. Pragn^libysmy jednak, aby ukazala si§ ona 

i dla tych, ktorzy jak Anibal Pereira Dos Reis wtadajq portugalskim — mieszkancow Portugalii 

i Brazylii. Jesli Czytelnicy znaj^ kogos, kto moglby w tym dopomoc, prosimy o kontakt. 
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Laska i prawda przyszly do mnie przez Jezusa 

Chrystusa 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza dr. Arnalda Uchoy Cavalcantego 

Oto wierne i prawdziwe swiadectwo bylego ksi^dza i nauczyciela: Dla chwaly Jezusa 
Chrystusa zaswiadczam osobiscie o swoim nawroceniu z rzymskiego katolicyzmu do kosciola 
wiernego Ewangelii. Zaj^lo to 40 lat, i okres ten postaram si§ tu strescic. Do seminarium 
poszedlem z wlasnej woli i z zapalem, pragn^c sluzyc Bogu jako kaplan. Rodzina nie po- 
siadala dose sroclkow, azeby pokryc koszty mojej nauki, na szcz^scie znalazl si§ zyczliwy 
znajomy, ktory zaoferowal pomoc. Aby osi^gn^c upragniony cel, uczylem si§ 12 lat. Studio- 
walem filozofii, teologi§, j^zyki. Ze szczegoln^ starannosciq, przykladalem si§ do poznawania 
filozofii oraz Pisma Swi^tego. 15 sierpnia 1945 roku przyjgdem swi^cenia kaplanskie w ka- 
tedrze metropolitalnej w Maceio. Otrzymalem je z r^k arcybiskupa, mog§ jednak szczerze 
rzec, ze wcale nie tego najbardziej potrzebowalem. Potrzebowalem bowiem laski z wysoka, 
daru Bozego, ktory pozwalalby mi glosic Slowo Boze z moc^! Bylem jak Tomasz, ktory by 
uwierzyc w moc zmartwychwstalego Pana musial dotkn^c zywego ciala Mistrza. Tak i ja nie 
moglein uwierzyc Slowu, ktore czytalem i badalem. Potrzebowalem szczegolnego objawienia 
od Pana Jezusa. 

Kaplan — lecz niepewny zbawienia 

Dziewi^c lat — od roku 1945 do 1954 — pelnilem poslug§ kaplahsk^ w brazylijskich 
miastach Maceio i Recife, udzielaj^c „sakramentow” i nauczaj^c o Panu, lecz wei^z bez 
pokoju wewn^trznego, bez przekonania, bez pewnosci zbawienia, w ktore nie potrafilem 
uwierzyc. Serce pragn^lo czegos wi^kszego, lepszego. Pracowalem tez wtedy jako wikariusz 
archidiecezji, wikariusz generalny duszpasterstwa ludzi pracy, wykladowca historii kosciola 
i greki klasycznej i biblijnej, wykladowca Kolegium Guidda de Foutgallanda w Kolegium 
Sao Jose oraz wykladowca filozofii w Kolegium Estadual de Alagoas. Musz§ zaznaezye, ze 
ani u oltarzy, ani na ambonach, ani na uniwersyteckich katedrach nie moglem znalezc tego, 
czego szukalem. W 1954 roku postanowilem zrzucic sutann§ i ruszyc na poszukiwanie pokoju 
duclrowego, pewnosci zbawienia duszy i wiary w ofiar§ Chrystusa i poselstwo Biblii. Opatrz- 
nosc Boza jest przecudowna, wi^c przygotowala mnie do wejscia w doling blogoslawienstw, 
pokoju i zbawienia. Moj Bog pokazal, ze jestem dla Niego wart wi^cej niz ptaki niebieskie 
i lilic polne. 

Jak opuscilem parafi^ i zrzucilem sutann§ 

Pracowalem wtedy jako kapelan w pewnej fabryce w Maceio. Zaplanowawszy sobie za- 
wczasu wszystko, co doradzalo sumienie, polecialem samolotem do Recife. Tam kupilem 
nieco ubrah, ktore mialy zast^pic sutann§; chcialem zadbac o to w pierwszym rz^dzie, 
jeszcze przed szukaniem odpowiedniego hotelu. Co zrobilem potem? Zlapalem taksowk§, 
powiedzialem kierowey, dok^d jedziemy, i uprzedzilem, ze po drodze b§d§ si§ musial prze- 
brac. Gdy wysiadlem z taksowki, bylem juz innyrn — i wolnym czlowiekiem. Znalazlem 
hotel, w ktorym sp^dzilem noc. Nazajutrz zbudzilem si§ wczesnie. Ledwie wyszedlem na 
rniasto, kqtem oka spostrzeglem znajomego, ktory byl przelozonym miejscowego klasztoru 
Karmelitow Bosych. Dyskretnie zszedlem mu z drogi. Od razu pojeclialem do rniasta Natal, 
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a stamt^d do kolejnych miejsc. Nie moglem doczekac si§ chwili, kiedy znajd§ t§ upragnion^ 
lepsz^ drog§. Niestety, kr^powaly mnie uprzedzenia i niech^c do chrzescijan ewangelikal- 
nych, ktorych nazywalem protestantami; bylem jak Szawel z Tarsu: religijny, ale palaj^cy 
nienawisci^, do biblijnych chrzescijan. Na pewno nie bylem osob^ nawrocong, do Clirystusa 
i w odroznieniu od Pawla sporo czasu rnialo uplyn^c, by nawrocenie to nast^pilo. Trzy lata 
pozniej 10 maja 1958 roku — ozenilem si§, a w rok potem urodzil si§ nasz pierwszy 
syn. Do roku 1960 spenetrowalem najrozmaitsze brazylijskie grupy okultystyczne i spiry- 
tystyczne, jak Xango, Umbanda, Quimbanda i inne, zawsze trzymaj^c si§ jak najdalej od 
tak zwanych kosciolow ewangelikalnych. Wciqz czulem znajom^, pustk§ w duszy i palace 
pragnienie zbawienia i pokoj u. Opatrznosc i laska Boza 

W 1960 roku pojechalenr do Belo Horizonte, a stamt^d do Aguaf. We wrzesniu wsiadlenr 
na statek do Campinas, licz^c, ze tarn znajd§ lepsz^ prac§. Przemierzaj^c ulice centrum tego 
miasta natkn^lem si§ na budynek „Kosciola Nazarejczyka”. Stanfjlem na progu, zerkaj^c 
do srodka, gdy wtem od tylu zaszedl mnie pastor. Bylo sarno poludnie. Pastor wydawal si§ 
na mnie czekac; dzis rozumiem, ze kierowala nim Opatrznosc Boza. Spotkanie okazalo si§ 
bezcennym blogoslawiehstwem dla mojej duszy i sprawilo, ze postanowilem rozpocz^c nowy, 
zaskakuj^cy rozdzial w swoim zyciu. Sprowadziwszy do Campinas rodzin§, przekonalem si§, 
jak bardzo prawdziwa jest wiara kosciola ewangelikalnego. Sluchalem kazah pastora Mostel- 
lera, co skohczylo si§ tym, ze 18 wrzesnia 1960 roku o godzinie 21.00 publicznie wyznalem 
wiar§ w prawdziwosc Ewangelii Chrystusowej. W dniu tym odczulem z cal% pewnosci^,, ze 
rozpoczynam prawdziwe zycie chrzescijanskie, ze mam w sobie Ducha Bozego, a w duszy 
pokoj Chrystusa. Dzisiaj chwal§ Boga, blogoslawi§ Jezusa, glosz§ poselstwo Ewangelii i — 
choc pracuj^ ci^zko — odczuwam radosc, pokoj i szcz^scie w sluzbie memu Zbawcy. 

„Odrodzeni b^d^c nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez slowo Boze zywe 
i trwaj^ce na wieki” (IP 1,23). 

Arnaldo Uchoa Cavalcante, nawrocony ksiqdz 

Arnaldo Uchoa Cavalcante zostal pastorem w kosciele ewangelikalnym. 
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Moje spotkanie z Bogiem 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Guida Scalziego 

Nasz rodzinny dom w Mesoraca stal w niewielkiej osadzie zwanej Filippa, polozonej 
w s^siedztwie klasztoru Franciszkanow, usytuowanego na szczycie malowniczego wzgorza. 
Tam wlasnie chadzalem na msz§. 

Uniesienie i klasztor 

Jednego poranka wzruszylem si§ szczegolnie gl^boko na dzwi^k koscielnych organow 
budzila si§ akurat wiosna, a ja czulem powiew czegos, co nowe i nieznane. Zrodzila si§ we 
mnie niezwykla t^sknota, uczucie wydaj^ce si§ si^gac gl^bin duszy. Pomyslalem, jak cudnie 
byloby sp^dzic reszt§ zycia w klasztorze, w jednosci z Bogiem i przyrod^,. Gdy matka wra- 
cala z kosciola, wyszedlem jej naprzeciw wolaj^c: „Mamo! Jak by to bylo dobrze, gdybym 
zostal ksi^dzem!” Byla wniebowzi^ta- i to malo powiedziane! Jej szcz^scie roslo w nast^p- 
nych dniacli, gdy upewnialem j^,, ze coraz bardziej utwierdzam si§ w tym, co uznalem za 
Boze powolanie. Przekonalem mam§, zeby poszla ze mn^ do klasztoru porozmawiac z oj- 
cem przelozonym. Ojciec przelozony wydal si§ usatysfakcjonowany powagcj, rnoich zamiarow 
i oznajmil matce, ze ktoregos dnia na pewno zostan§ kaplanem. W koncu dyrektor semi- 
narium franciszkanskiego, zwanego „Uczelni^ Serafmskq”, przyj^l mnie do swojej szkoly. 
28 wrzesnia 1928 roku rozstalem si§ z rodzin^ i w towarzystwie ojca Carla pojeclialem do 
seminarium, do prowincji Cosenza. 

Lod zamiast mydla, religijnosc miast milosci 

Podczas podrozy rnysli w^drowaly ku najblizszym, ktorych opuscilem. Pozniej po kry- 
jomu cz^sto ocieralem Izy plyngee mi po policzkach. Pierwsze dni w seminarium mindly 
w pospiecliu i zamieszaniu. Przybywali nowi i zrobil si§ balagan, bo nie kazdy chlopiec 
urnial pr§dko przystosowac si§ do rygorow nowego zycia, tak roznego od dotychczasowej 
swobody. Gdy nadeszla zima, dokuczaly mi odmrozenia, grypa i inne dolegliwosci. Szkola 
nie byla ogrzewana. Z samego rana na dzwi^k dzwonka przemierzalismy otwarty dziedziniec, 
by obmyc twarze przy studni, bo biez^cej wody nie bylo. Woda zamarzala w miskach, tak 
ze trzeba bylo rozbijac lod; lodu uzywalismy zreszt^, jako mydla. Bywalo, ze dopiero po 
dwu, trzech dniacli odwazalismy si§ na kolejn^ toalet§ twarzy. Ci^zkie to bylo zycie. Zim- 
no dzialalo zniech^caj^co, moj zapal stygl z dnia na dzien. Usilowalem przezwyci^zac te 
trudnosci, a jednak coraz bardziej zamykalem si§ w sobie. Ze zdumieniem zauwazalem, ze 
mimowolnie uderzam w placz. W takich chwilach nikt nie umial mnie pocieszyc. Jednego 
razu ojciec Carlo, zdenerwowany moimi „£ochami”, podszedl i zacz^l mnie bic cllonmi, potem 
pi^sciami, a w koncu kopac. Musz§ przyznac, ze bezlitosne ciosy osi^gn^ly zamierzony cel: 
Postanowilem, ze przebrn§ przez to seminaryjne zycie, nawet jesliby mialo stac si§ jeszcze 
okropniejsze. 

„Brat Szcz^sliwy” 

Szybko nauczylem si§, ze nie mog§ ufac nikomu i ze nie istnieje nikt taki jak przyja- 
ciel. Wydawalo si§, ze szpieg stoi za kazdym rogiem. Z pierwszych czterech lat seminarium 
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nie pozostalo mi wiele wspomnien. We wrzesniu 1932 roku wyjechalem do klasztoru, gdzie 
sp^dzilem rok w nowicjacie. Wedlug reguly nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych sw. Fran- 
ciszka w dniu wst^pienia do zakonu otrzymuje si§ nowe imi§. Od tamtej pory znano mnie 
zatem jako „brata Felice” (czyli „Szcz§sliwego”). Do dzis pami^tam straszliw^ nud§ mejcz^c^ 
nowicjuszy. Wynikala z wymuszonego proznowania spowodowanego sztucznie wytworzon^ 
samotnosci^. Mimo ze nowicjusze to ludzie maj^cy wzrastac w poznaniu drog Bozych, to 
w rzeczywistosci patrz^ na siebie spode Iba, zazdrosni o drobnostki, gotowi do klotni i obelg. 

Bolesne rozczarowanie 

Rok w nowicjacie zakonczyl si§ 4 pazdziernika 1933 roku obrz^dem slubow zwyklych. 
7 lipca 1940 roku przyjqiem swi^cenia kaplanskie. Gratulacje zlozyl mi biskup, przelozeni 
i obecni przy ceremonii ksi§za. Bylern szcz^sliwy i nad wyraz radosny. W koiicu przeciez 
zostalem ksi^dzem. Jednakze podczas pierwszej odprawianej przez siebie mszy czulern si§ 
jak oszust, jak aktor w roli, do ktorej mnie przypisano. Nie bylo we mnie radosci ani za- 
dowolenia. Gdziez podziala si§ ta obecnosc Boza, ktor^ — jak mi obiecywano — mialern 
si§ namacalnie rozkoszowac kazdego dnia? Byla to czcza formalnosc, tylko pustka. Po kilku 
latach w klasztorze sw. Franciszka z Asyzu, gdzie uczylem wloskiego, historii, geografii i re- 
ligii na poziomie gimnazjum, przenioslem si§ do klasztoru w Bisignane (Cosenza), a potern 
do Reggie Calabria. Tam wlasnie pierwszy raz spotkalem chrzescijan ewangelikalnych. 

Zrodlo wody zywej 

Gdy 15 sierpnia 1945 roku mijalem Ewangelikalny Kosciol Baptystyczny w Reggie Cala- 
bria, naszla mnie ch§c spotkania si§ z pastorem. Jednego wi§c dnia zdobylem si§ na odwag§ 
i napisalem do niego list z prosb^ o spotkanie. „Prosz§ bardzo, z przyjemnosci^, zobacz§ 
si§ z ksi^dzem w clogodnym terminie” — odpowiedzial Salvatore Tortorelli. Podczas roz- 
rnowy zach^cil mnie do czytania Biblii. „Prosz§ czytac z otwartym sercern i bez odgornych 
uprzedzen” - poradzil. Po powrocie do klasztoru zabralem si§ do lektury wloskiego prze- 
kladu Pisrna Swi^tego. Dla mojego ducha i duszy bylo to jak zrodlo wody dla spragnionego, 
przejrzenie dla slepca. Kazda stronica przynosila niespodzianki i nowe swiatlo, jak gdyby 
ktos otworzyl okna w ponurym wi^zieniu. „Jak to mozliwe?” — mowilem sam do siebie. 
„Jak to mozliwe, ze przezylem tyle lat nic nie wiedz^c o tych wspanialosciach?” Pewnego 
dnia zwierzylem si§ ze swych przezyc pastorowi Tortorellemu. „To Pan ci§ wzywa, abys 
zerwal z klamstwem. Zostaw wszystko i nawroc si§ na Ewangeli§ Jezusa Chrystusa”. Przed 
opuszczeniem klasztoru powstrzymywaly mnie jednak dwie sprawy. Po pierwsze, balern si§ 
pi^tna osoby wzgardzonej, ksi^dza pozbawionego godnosci kaplanskiej. Po drugie, l^kalem 
si§ wejscia w nieznany swiat bez zadnego zabezpieczenia, pracy. To ostatnie bylo szczegolnie 
wazne, gdyz artykul 5 konkordatu zawartego przez panstwo wloskie z Watykanem zabranial 
zatrudniania bylych ksi^zy. W takiej sytuacji nie potrafilem si§ zdecydowac na opuszczenie 
zakonu. 

„Jezus chce ci§ zbawic” 

Niebawem przeniesiono mnie do klasztoru w Staletti. Id^c raz ulic^,, uslyszalem, ze ktos 
mnie wola. Odwrocilem si§ i ujrzalem, ze jakis chlop daje mi znaki. 

- Chcialem przekazac pozdrowienia od pastora baptystow z Reggie Calabria. Bylern 
tarn w zeszlym tygodniu, i powiedzial mi, ze jest u nas teraz ksi^dz Guido Scalzi, ktory 
sympatyzuje z chrzescijanstwem ewangelikalnym. Wyjasnil, ze nalezy do wspolnoty w po- 
bliskiej Gasperinie, szesc kilometrow od Staletti, a jego pastor Domenico Fulginiti chcialby 
si§ ze mnq, spotkac. 

Odparlem, ze z radosci^ przyjd^. Spotkanie nast^pilo po paru dniach. Wieczorem po- 
szedlem pod wskazany adres. Dom byl niewielki i skromnie urz^dzony, typowe domostwo 
kalabryjskich wiesniakow: stol, paiy krzesel, piec, przy nim blachy piekarskie i dwa sita do 
przesiewania m^ki na chleb; na scianie wisialy garnki, patelnie. Przez otwarte drzwi dojrza- 
lem drugi pokoj, sluz^cy za sypialni§. Pastor nie zrobil na mnie dobrego wrazenia. Nosil 
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skromniutki garnitur bez krawata; widac bylo, ze to zwykly chlop. „To ci dopiero pastor” — 
myslalem sobie, gdy si§ przedstawiab Myslalem, ze lada chwila wyjmie swoj^ Bibli^ i zacznie 
mnie nawracac, ale on patrz^c na mnie z wielk^ zyczliwosci^ rzekl: 

- Wiesz juz, co trzeba, o Slowie Bozym. Teraz trzeba ci tylko zbawienia. Jezus chce ci§ 
zbawic. Umarl na krzyzu, by zbawic twoj^ dusz§. 

Dalej mowil cos o „nowym narodzeniu”, ktorego dostgpuje si§ przez wiar§ w zbawcz^ 
krew Jezusa. Opowiedzial tez historic Nikodema, ktory przyszedl zobaczyc si§ z Jezusem 
noc^. I powtorzyl pod moim adresem slowa Mistrza: 

- Ty jestes nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? „Nowe narodzenie... Gdybym tyl- 
ko mogl si§ narodzic na nowo” — myslalem. — „Gdyby tylko zatrzec bolesn^ przeszlosc, 
wszystkie bl§dy, zludzenia, grzechy, caly brud i bloto, w jakim od lat tkwi moja dusza... 
Gdybym tylko mogl zacz^c nowe zycie, czyste w oczacli Boga i ludzi. Gdybym tylko mogl 
si§ na nowo narodzic... ” 

Modlitwa wiary 

Musisz si§ na nowo narodzic — powtorzyl cieplo wiesniak. 
Nie wiedzialem, co odrzec, ale cieszylem si§, ze zgadzam si§ z nim we wszystkim, co 

rnowi z takim wielkim przekonaniem. Mowil prosto; w jego slowaclr nie bylo wyzszosci ani 
tez sladu profesorskiej swady. Po chwili wstal i powiedzial: 

- Jesli si§ zgodzisz, moglibysmy si§ pomodlic, zanirn si§ rozejdziemy. 
Oczywiscie — odparlem. 

Ukl%kl wznosz^c r§ce ku niebu i zamkn^wszy oczy pogr^zyl si§ w modlitwie. Moje oczy 
byly szeroko otwarte. Zaczq,! dzi^kowac Bogu za to, ze moglem uslyszec Ewangeli§ zbawienia. 
Prosil Boga, zeby oczyscil moje serce z wszclkiego grzechu i obrnyl m3, dusz§ bezcenn^ krwi^ 
Jezusa, swego Syna Jednorodzonego, ktory umarl na krzyzu, aby zaplacic za me odkupienie. 
Modlil si§ jakis czas. Kl^czalem, zaklopotany, z pewnym clystansem sluchaj^c go i usmie- 
chaj^c si§ pod nosem, gdy wspomnial o mych grzechaclr. Jakie mogl rniec o tym poj^cie? 
Patrzylem: mial wci^z zamkni^te oczy i wznosil ku gorze lyce w blagalnym gescie. Cala jego 
sylwetka swiadczyla o zarliwosci modlitwy. Byla to zaprawd§ modlitwa wiary; jeszcze nie 
slyszalem, zeby ktos tak si§ modlil. A przeciez wlasnie to musiala bye najautentyezniejsza 
modlitwa, w pelni zgodna ze slowami Jezusa, ktory przestrzegal przed mechanicznym wie- 
lomowstwem, a zach^cal do modlitw o potrzeby chwili. Coz bylo w tej chwili potrzebniejsze 
niz zbawienie mojej duszy? 

Zycie wieezne w Jego Synu 

Zamkn^lem oczy i wzrokiem duszy ujrzalem cale swe zycie. Wady, pycli§, poz^dliwosc, 
oblud§, klamstwa i wiele innych spraw; ujrzalem na sobie kazdy mozliwy grzech, bylem jak 
tiydowaty pokryty oliydnt], przypadlosci^. Wystraszylem si§ stanu swej duszy. Zalamany, 
rozmyslalem, jak wyrwac si§ z tego strasznego polozenia, ze wszystkich moich grzecliow. 
I przypomnialy mi si§ slowa, ktore przed chwil^ padly w modlitwie: 

„Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. 
Poj^lem, co to znaezy: bye naprawd§ wolnym. Oddalem si§ bez reszty w r§ce Jezusa, 

Zbawcy, rozpaezliwie wyczekuj^c Jego pornocy: „Panie, zmiluj si§ nade mritp grzesznym. 
Zbaw moj^ dusz§”. Doznawalem wielkiej rozterki. Widzialem swe dotychczasowe zycie, przy- 
jemnosci, zaszczyty, jakie ono daje; widzialem krewnych, przyjaciol i wszystkich, ktorzy mnie 
ceni^. A z drugiej strony czekalo zycie nieznane i peine trudu i wyrzeczen. Lecz widzialem 
tarn Jezusa, ktory wyczekuje mnie z otwartymi ramionami, gotow mnie przyj^c, dac nowe 
serce, now^ dusz§ i nowe zycie, peine Jego laski, pokoju i milosci. Pismo mowi: 

„A toe jest swiadectwo, iz nam Bog dal zywot wieezny; a ten zywot jest w Synu jego” 
(1J 5,11). 
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Zawierzyc Jezusowi 

Poczulem, jak pokoj napelnia mi serce. Pierwszy raz w zyciu odczulem obecnosc Jezusa. 

Byl tam z nami, w tej chlopskicj izbie. Uznal moj^ skruch§, wzi^l mnie do Siebie i przemowil 

do mnie. Jego glos brzmial w mych uszach jak muzyka. Ukoil niepokoj serca, a z umyslu 

znikla ciemnosc. Jego obecnosc byla tak namacalna, iz zdawalo mi si§, ze gdybym wyci%- 

gn^l r§k§, dotkn^lbym Jego szaty. To byl On. Moj Pan i moj Mistrz. Jezus. Brat Fulginiti 

zrozumial, ze dzieje si§ ze mn^ cos waznego i ze Pan odpowiedzial na jego modlitw^. Obj^l 

nmie i rzekl: 

Pan dotkn^l twego serca. Uwierz tylko w Niego i nie odkladaj tego na pozniej. Kto 

wie, czy otrzymasz nast^pn^, okazj§, by przyj^c Jego zaproszenie? Nieprzyjaciel zawsze b^dzie 

si§ staral powstrzymac ci§ od wejscia na drog§ zbawienia. 

Bracie, postanowilem sluzyc Panu na smierc i zycie — odparlem z oczyma pelnymi 

lez. 

„Ale Clirystus odkupil nas z przekl^stwa zakonu, stawszy si§ za nas przekl^stwem, (al- 

bowiem napisane: Przekl^ty kazdy, ktory wisi na drzewie)” (Ga 3,13). 

Od czasu nawrocenia i odejscia od katolicyzmu mialem zaszczyt pracowac jako pastor- 

-misjonarz, ewangelista, a takze zalozyciel i dyrektor radia „La Voce Della Speranza” (Glos 

Nadziei), nadaj^cego za posrednictwem wielu stacji w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

Guido Scalzi, nawrocony ksiqdz 

Wloch Guido Scalzi jest obecnie w bardzo podesztym wieku, a moze nawet juz u Pana. Przez 

wiele lat pracowat jako ewangelista, nauczyciel oraz tworca i szef programu radiowego ,,Gtos 

Nadziei". 
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50 lat w kosciele rzymskim 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Charlesa Chiniquy 

Urodzilem si§ i zostalem ochrzczony jako katolik wl803 roku; w 1833 roku w Kanadzie 
przyjfjiem swi^cenia kaplanskie. Przez 25 lat bylem kaplanem i — powiem szczerze — z ser- 
ca milowalem kosciol rzymskokatolicki, on zas milowal mnie. Bylbym gotow dac za kosciol 
ostatni^ kropl§ krwi ipo tysi^ckroc oddalbym zycie, azeby tylko szerzyc jego wladz§ i chwal§ 
w Ameryce i na calym swiecie. Moj^ wielk^, ambicj^ bylo nawrocenie protestantow i dopro- 
wadzenie ich na lono kosciola rzymskiego, gdyz — jak mi mowiono i jak sam glosilem - 
poza nim nie bylo zbawienia. A nie moglem pogodzic si§ z mysl%, ze tak wielkie rzesze 
protestantow czeka pot^pienie. 

Zawsze milowalem Bibli§ 

W kosciele rzymskim Biblia to ksi^ga zamkni^ta — lecz nie byla zamkni^t^ dla mnie. 
Odkrylem jej wartosc juz jako rnaly chlopiec, a gdy zostalem ksi^dzem, czytywalem j^,, aby 
stac si§ silnym czlowiekiem i umiec bronic sprawy kosciola. Moirn naczelnym celem zyciowym 
stalo si§ mieszanie szykow protestanckinr pastorom w Ameryce. Nabylem egzenrplarz pisnr 
„ojcow kosciola” i studiowalem go dzien i noc wraz z Pisnrem swi^tym, by przygotowac si§ 
na upragnionq, wielk^, bitw§ z protestantami. Podj^lem si§ tego studium, aby umocnic sw^ 
wiar§ w kosciol rzymskokatolicki. 

Glos pot^zny jak grzmot 

Lecz — niech Bogu b§d^ dzi^ki! - ilekroc czytalem Bibli§, tajemniczy glos rnowil mi: 
„Czyz nie widzisz, ze b^d^c w kosciele rzymskim nie pod^zasz za naukanri Slowa Bozego, 
tylko za tradycj^ ludzi?” Slysz^c ten glos podczas cichych godzin nocy, szlochalem i pla- 
kalem, ale on z mocQ grzmotu powtarzal swoje. Chcialem zyc i umrzec w swi^tym kosciele 
rzymskim, totez blagalem Boga, aby glos ten uciszyl- on jednak tym bardziej pot^znial. 
Gdy czytalem Slowo Boze, Bog probowal kruszyc me kajdany, ale nie pozwalalem Mu na 
to; przybywal do mnie ze swiatlosci^ zbawienia, a ja nie chcialem jej przyj^c. Nie zywi§ 
nieprzyjaznych uczuc wobec ksi^zy katolickich, jak ktos bye moze przypuszcza. Czasern pla- 
cz§ nad ich losem, gdyz wiern, ze biedni ci ludzie jak niegdys ja walcz^ z samym Panern 
i s% wielce pozalowania godni, tak jak ongis ja. Gdy opisz§ Warn jedno z takich zmagan, 
pojmiecie, co to znaezy bye ksi^dzem katolickim, i b^dziecie si§ modlic za ksi^zy. 

Kolonia 

W 1851 roku udalem si§ do Illinois, aby zalozyc tarn koloni§ francusk^,. Wraz ze mn^ 
podrozowalo okolo 75 tysi^cy francuskoj^zycznych Kanadyjczykow. Osiedlilismy si§ na prze- 
pi^knych preriach Illinois, w imieniu kosciola rzymskiego bior^c je w posiadanie. Rozpocz^w- 
szy wielkie dzielo kolonizacji stalem si§ z czasern czlowiekiem bardzo zamoznym. Kupilem 
wtedy nmostwo Biblii i rozdalem po egzemplarzu prawie kazdej rodzinie. Biskup mial mi to 
rnocno za zle, ale nic sobie z tego nie robilem. Nigdy nawet nie zaswitala mi mysl o opusz- 
czeniu kosciola katolickiego, pragn^lem natomiast prowadzic moich wiernych drog^,, ktor^ 
wyznaczyl dla nich Clirystus. Mniej wi§cej w tym czasie biskup Chicago uczynil cos, nad 
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czym nasza francuska spolecznosc nie mogla przejsc do porzqdku dziennego. Byla to zbrod- 
nia doprawdy wielka, napisalem wi§c do papieza i doprowadzilem do usuniqcia biskupa. 
Nowy biskup przyslal na wizytacj§ swego kanclerza. Ten powiedzial mi: 

Bardzo cieszy nas, ze doprowadzil ksiqdz do usuni^cia poprzedniego biskupa, gdyz 
byl to cziowiek niegodny. Jednakze w wielu miejscach podejrzewa siq, iz ksi^dz nie jest 
juz w kosciele rzymskim. Podejrzewajq ksi^dza o herezj§ i protestantyzm. Czy zechcialby 
ksi^dz dac oswiadczenie, ktorym moglibysmy dowiesc swiatu, ze zarowno ksi^dz jak i ksi^dza 
parafianie jestescie nadal lojalnymi katolikami? 

Bardzo chejtnie — odparlem. 
On zas kontynuowal: 

Pragnieniem nowego biskupa, ktorego mianowai papiez, jest posiadanie takiego do- 
kumentu z podpisem ksiqdza. 

Poddany wedlug Slowa Bozego 

Wziqlem zatem kartkq papieru. Wydalo mi siq to idealnq wr§cz sposobnosciq, aby raz na 
zawsze uciszyc glos przemawiajqcy do mnie dzien i noc i krusz^cy m3, wiaiy. W ten oto sposob 
chcialem przekonac sam siebie, ze w kosciele rzymskokatolickim naprawdq podqzamy za 
Slowern Bozym, a nie tylko za „tradycj^ ludzkq”. I napisalem takie slowa: „Eminencjo! My, 
francuscy Kanadyjczycy z kolonii Illinois, pragniemy zyc w swiqtym Kosciele Powszechnym 
Apostolskim i Rzymskim, poza ktorym nie ma zbawienia, i aby dowiesc Waszej Eminencji 
tego zamiaru, obiecujemy posluszenstwo Twej wladzy wedlug Slowa Bozego, jak znajdujemy 
je w Ewangelii Chrystusowej”. Podpisalem oswiadczenie, przekazalem je parafianom, a oni 
rowniez zlozyli na nim podpisy. Oddalem dokument kanclerzowi i spytalem, co o nim sqdzi. 

— Wlasnie na tym nam zalezalo — odparl. 
Zapewnil, ze biskup przyjmie oswiadczenie i ze wszystko b^dzie clobrze. Wyraz poslu- 

szenstwa spodobal siq tez biskupowi, tak iz ze Izarni radosci w oczach powiedzial mi: 
- Cieszy si§, ze uznaliscie swoje posluszenstwo, gdyz obawialismy siq, ze ksiqdz i ksi^dza 

parafianie przejd^ na protestantyzm. Drodzy Przyjaciele, aby ukazac Warn ogrom mej slepo- 
ty, musz§ ze wstydem wyznac, ze i mnie ucieszylo to pojednanie zbiskupem-czlowiekiem 
pomirno iz nie bylem wcale pojednany z Bogiem. 

Biskup zaopatrzyl mnie w „list pokoju”, w ktorym oglaszal, ze jestem jednym z jego 
najlepszych kaplanow. Wrocilem do swoich z mocnym postanowieniem, aby tarn juz pozo- 
stac. Lecz Bog w swym milosierdziu wejrzal na mnie z zamiarem zburzenia tego spokoju, 
ktory byl wprawdzie pokojem z ludRmi, lecz nie byl pokojem z Bogiem. Po mym odjesdzie 
biskup udal siq do biura telegraficznego iprzekazal informacj§ o deklaracji posluszenstwa in- 
nym biskupom, proszqc ich zarazem o opiniq Jednomyslnie odparli mu jeszcze tego sarnego 
dnia: „Czy nie widzi wasza eminencja, ze Chiniquy to maskujqcy si§ protestant i ze nawet 
z waszej eminencji robi protestanta? Bo to nie waszej eminencji slubuje posluszenstwo, ale 
Slowu Bozernu. Jesli wasza eminencja uzna taki akt podporz^dkowania, to znaczy ze wasza 
eminencja sam jest protestantem”. 

Biblijne poddanie — tak, uwielbienie — nie 

Dziesi^c dni pozniej otrzymalem wezwanie od biskupa. Kiedy udalem siq do niego, za- 
pytal, czy mam przy sobie ow „list pokoju”, ktory mi onegdaj wr^czyl. Gdy wyjqlem list, 
a on sprawdzil jego autentycznosc, podbiegl co pr^dzej do pieca irzucil go w plomienie. 
Oslupialem. Podbieglem do ognia, by ratowac list, lecz bylo za pozno: splonql. Wowczas 
zwrocilem si§ do biskupa slowami: 

Jakze mozna wyrywac mi z dloni dokument, ktory jest rnojq wlasnosciq, i niszczyc 
go bez mojej zgody? 

Prosz§ ksi^dza — odparl - jestem ksi^dza przelozonym i nie mam obowiqzku siq 
tlumaczyc. 

To prawda, ze wasza eminencja jest moim przelozonym, a ja jestem tylko biednym 
ksi^dzem. Ale poza tym jest jeszcze wielki Bog, ktory stoi tak nad waszg, eminencja jak i nade 
mnq. Ten Bog dal mi prawa, z ktorych nigdy nie zrezygnuj^ po to tylko, zeby spodobac siq 
czlowiekowi. Przed obliczem Bozym skladam skarg§ na wystqpek waszej eminencji. 
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— No, no — powiedzial. - Przyszedl tu ksi^dz mnie strofowac? 
- Nie, wasza eminencjo — odparlem. — Chcialbym natomiast wiedziec, czy wezwano 

mnie tu po to, aby mi urqgac? 
— Prosz§ ksi^dza — odpowiedzial. 
- Wezwalem tu ksi^dza, bo dal mi ksi^dz dokument, ktory - jak ksi^dz doskonale 

wie — nie jest wcale deklaracj^ posluszenstwa. 
Zapytalem: 

A jak mialaby wygl^dac taka deklaracja? Odpowiedzial: 
Przede wszystkim trzeba usun^c te kilka slow: „wedlug Slowa Bozego, jak znajduje- 

my je w Ewangelii Chrystusowej”. Musi ksi^dz obiecac bezwarunkowe posluszenstwo mojej 
wladzy. Ze uczyni ksi^dz wszystko, co polec§. Wowczas podnioslem si§ i powiedzialem: 

- Wasza eminencjo, to, czego eminencja ode mnie oczekuje, to akt nie posluszenstwa, 
ale uwielbienia, a tego musz§ waszej eminencji odmowic. 

A zatem — odparl - skoro nie moze mi ksi^dz dac deklaracji posluszenstwa, nie 
moze ksi^dz pozostac kaplanem rzymskokatolickim. 

Wznioslem r§ce do Boga i powiedzialem: 
Niech Bog Wszechmocny b^dzie blogoslawiony na wieki. 

Chwycilem kapelusz i opuscilem siedzib§ biskupa. 

Na kolanach przed Bogiem 

Udalem si§ do hotelu, gdzie wynaj^lem pokoj. Wszedlem izamkn^lem drzwi na klucz. 
Upadlem na kolana, aby przed obliczem Bozym rozwazyc, co wlasciwie uczynilem. Po raz 
pierwszy poj^lem, ze kosciol rzymski nie moze bye kosciolem Chrystusowym. Dotarla do 
mnie ta straszna prawda, i to wcale nie z ust protestantow, wrogow kosciola — ale z ust 
sarnego kosciola rzymskiego! Widzialem, ze nie mog§ w tym kosciele pozostac, jesli pisemnie, 
formalnie nie wyrzekn§ si§ Slowa Bozego. Poj^lem, ze uczynilem slusznie. Lecz, Przyjaciele, 
jakaz ciemnosc ogarn^la mnie wtedy — i z ciemnosci tej wolalem: „Boze moj, Boze, dlaczego 
m3, clusz§ ogarn^la taka ciemnosc?” Placz^c wolalem do Boga, aby wskazal mi drog§, lecz 
przez jakis czas nie slyszalem odpowiedzi. Porzucilem kosciol rzymski, gotow zrezygnowac 
z zaszczytnej pozycji, honorow, z moich braci i siostr, ze wszystkiego, co bylo mi drogie. 
Mialem si§ przekonac, ze papiez, biskupi i ksi^za b^d% mnie atakowac zarowno w prasie 
jak i z ambony. Mialem si§ przekonac, ze b^dq, chcieli odebrac mi ludzki szacunek i dobre 
imi§, a moze i zycie. Mi^dzy kosciolem rzymskim a mng, miala si§ zacz^c wojna na smierc 
i zycie; rozgl^dalem si§ wokol, czy nie znajd§ zyczliwej duszy, ktora by mnie wsparla, lecz nie 
pozostal mi ani jeden przyjaciel. Wiedzialem, ze nawet najblizsi b§d^ musieli mnie przekl^c 
i traktowac jak zhanbionego zdrajc§. Mialem si§ przekonac, ze odrzuc^ mnie ci, o ktorych 
si§ dot^d troszczylem, ze wyklnie mnie moj ukoclrany kraj, gdzie zylo tylu mych przyjaciol, 
ze stan§ si§ dla swiata przedmiotem odrazy. Usilowalem sobie przypomniec, czy nie mam 
jakichs znajomyclr wsrod protestantow, ale poswi^ciwszy cale zycie wyglaszaniu i wypisywa- 
niu krytyk pod ich adresem, nie moglem liezye na przyjaciela w ich gronie. Poj^lem, ze bitw§ 
musz§ stoczyc calkiem sam. Bylo to zbyt wiele na moje barki, i gdyby Bog nie uczynil cudu 
w tej czarnej godzinie, nie wyszedlbym calo. Nie mialem wr^cz sil, zeby wyjsc zhotelowego 
pokoju w zimny swiat, gdzie nikt nie poda mi r§ki, nikt si§ nie usmiechnie, gdzie ujrz§ tylko 
tych, ktorzy uznali mnie za zdrajc§. 

Radosc zbawienia 

Wydawalo si§, ze Bog jest hen daleko — tymezasem byl On tuz, tuz. Nagle w mojej glowie 
pojawila, si§ mysl: „Masz przeciez Ewangeli§: czytaj, a odnajdziesz swiatlosc”. Upadlem na 
kolana i drz^cq, dloni^ otworzylem Ksi§g§. Wlasciwie otworzylem j^ nie ja, ale Bog, gdyz 
moj wzrok padl wowczas na fragment z Pierwszego do Koryntian 7,23: 
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Za [wielk^] bowiem cen§ zostaliscie nabyci. Nie bqdscie wi§c 
niewolnikami ludzi 

Z tymi slowami ogarn^la mnie swiatlosc, i poj^lem wielk^, tajemnicy zbawienia, jesli 
czlowiek jest w ogole zdolny jq poj^c. Powiedzialem do siebie: „Jezus mnie nabyl, askoro 
mnie nabyl, to mnie zbawil, jestem zatem zbawiony. Jezus jest moim Bogiem. Wszystkie 
dziela Boze s^ doskonale. Jestem zatem zbawiony w sposob doskonaly — Jezus nie zbawialby 
polowicznie. Jestem zbawiony krwi^, Baranka, jestem zbawiony przez smierc Jezusa”. Slowa 
te brzmialy jak najslodsza muzyka. Poczulem niewyslowion^ radosc, jakby trysn^ly we 
mnie srodla zycia, jakby na dusz§ m3, padly potoki nowej swiatlosci. Rzeklem sobie: „Nie 
jestem wi§c zbawiony tak, jak myslalem, przez wstawiennictwo Maryi. Nie jestem zbawiony 
przez czysciec, odpusty, spowiedzi, pokuty. Jestem zbawiony tylko przez Jezusa”. Wszystkie 
falszywe nauki Rzyrnu znikly z moich mysli, jak wieza, ktora rozpada si§ po zniszczeniu jej 
fundamentow. 

Ukazac innym radosc zbawienia 

Poczulem t&kq radosc i pokoj, iz aniolowie Bozy nie rnogli bye szcz^sliwsi niz ja. Moj% 
biedn^ grzesznq, dusz§ obmywala krew Baranka. Radosnie zawolalem na caly glos: „Drogi 
Jezu, czuj§ to, ja to wiem: Ty mnie zbawiles! Ty jestes Darern Bozym, przyjmuj§ Ci§. 
Wez moje serce, niech na zawsze pozostanie Twoim. O, Darze Bozy, pozostan ze mn^ 
aby mnie oczyscic i umocnic, pozostan ze mnq i b^ds moj^ drog3, moim swiatlem i moim 
zyciem. Spraw, abyrn trwal w Tobie teraz i na wieki. Lecz, drogi Jezu, zbaw nie tylko 
mnie; zbaw moich wiernych, spraw, abyrn i im pokazal ten Dar. Aby przyj^li Ciebie ipoczuli 
t§ pelni§ i szcz^sliwosc, ktore czuj§ ja”. Tak oto znalazlem swiatlosc i wielk^, tajemnic§ 
naszego zbawienia, tak prost^, i pi^kn^, tak delikatnq, i pot^zn^. Otwarlem clusz§, przyjqiem 
dar. Z darem tym bylern bogaty. Zbawienie, Przyjaciele, to dar; mozna go tylko przyj^c, 
umilowac i umilowac jego Dawc§. Przycisn^lem Ewangelig do ust, slubuj^c, ze nigdy nie 
b§d§ glosil nic innego poza Jezusem. 

„Chcecie isc ze mn^ przez Morze Czerwone?” 

W sobot§ rano przyjechalem do kolonii. Wszyscy, bardzo poruszeni, pytali, co si§ stalo. 
Gdy zgromadzili si§ w kosciele, przedstawilem im Dar. Pokazalem im to, co Bog pokazal 
mnie: dar w osobie Jego Syna Jezusa, a przez Niego odpuszczenie grzecliow i dar zycia 
wieeznego. I wtedy, nie wiedz^c, czy zechc^ ow dar przyj^c, czy nie, powiedzialem: 

Powinienem was teraz opuscic, przyjaciele. Na zawsze porzucilem kosciol rzymskoka- 
tolicki. Przyj^lem dar Chrystusa, ale za bardzo was szanuj^, by narzucac warn swoje zdanie. 
Jesli uwazacie, ze zrobicie lepiej pod^zaj^c za papiezem niz za Chrystusem, ku zbawie- 
niu wzywaj^c raezej imienia Maryi niz imienia Jezusa, to dajcie mi o tym znac powstaj^c 
z miejsc. 

Ku memu najwyzszemu zdumieniu wszyscy lieznie zebrani pozostali na miejscach, a bu- 
dynek kosciola wypelnily odglosy placzu i szlochu. Spodziewalem si§, ze czqsc osob poprosi, 
bym sobie poszedl, ale nikt tego nie uczynil. Patrz^c na nich, zacz^lem dostrzegac w nich 
zmian§, cudnq, zmian§, ktorej nie sposob wytlumaczyc zwyczajnie. Z radosci^ zawolalem 
wi§c: 

Pot^zny Bog, ktory wezoraj zbawil mnie, rnoze dzis zbawic i was. Razem ze mn^ 
mozecie przejsc Morze Czerwone iwejsc do Ziemi Obiecanej. Mozecie ze mn^ przyj^c ten 
wielki dar, a dzi^ki niemu zaznac szcz^scia i pelni. Zapytam was inaezej: Jesli sq,dzicie, ze 
uczynicie lepiej udaj^c si§ za Chrystusem niz za papiezem, wzywaj^c imienia samego Jezusa, 
a nie Maryi, i ufaj^c krwi Jezusa przelanej na Krzyzu za wasze grzechy, nie polegaj^c na 
mityeznym rzymskim czysccu, gdzie jak rnowi^,, mozna zostac zbawionym po smierci; jesli 
uwazacie, ze lepiej, abyrn ja glosil warn czyst^ Ewangeli^ Clirystusow^, niz by jakis ksi^dz 
glosil warn nauki Rzyrnu, to dajcie mi znac, ze uwazacie mnie za swojego, poprzez powstanie 
z miejsc. 

Wszyscy, bez jednego wyj^tku, podniesli si§ zmiejsc i ze Izami w oczach jgli mnie prosic, 
abyrn pozostal znimi. Dar, wielki, niewypowiedziany Dar po raz pierwszy ukazal si§ ich 
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oczom w calej swojej krasie — i uznali go za bezcenny. Przyj^li go - i zadne slowa nie 
opiszg, radosci, jakiej zaznalo to zgromadzenie. Podobnie jak ja, w Darze tym odnalesli 
pelni§ iszczqscie. Owego dnia w Ksi^dze Zywota zostaly zapisane imiona — jak s^dz^ — 
tysi^ca dusz. Pol roku pozniej nawroconych bylo juz dwa razy wi^cej, a rok potem bylo nas 
kolo czterech tysi^cy. Teraz jest nas prawie dwadziescia tysi^cy — takich, ktorzy wyprali 
swe szaty i wybielili je w krwi Baranka. 

Wiese rozeszla si§ prqdko po calej Ameryce; nawet do Francji i do Anglii dotarly sluchy 
o tym, ze Chiniquy, najslynniejszy ksi^dz katolicki Kanady, na czele bardzo przyzwoitej 
grupy ludzi opuscil kosciol rzymskokatolicki. A gdziekolwiek docierala ta wiesc, imi§ Jezusa 
bylo blogoslawione. Mam nadziej§, ze i wy wraz ze mnq, b^dziecie blogoslawili milosiernego, 
pelnego chwaly Zbawiciela, slysz^c o dzielach, jakie uczynil On dla mej duszy. 

Charles Chiniquy, nawrocony ksiqdz 

Charles Chiniquy to jedna z najbarwniejszych postaci wsrod bytych ksi^zy, ktorzy doszli do wiary 
biblijnej. Mimo ze juz dawno temu odszedl do Pana, pisma tego wspotezesnego Mojzesza do 
dzis nie stracily nic na swej sile. 
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Ze smierci do zycia 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Carla Fumagallego 

Wiodlem zycie targany sprzecznymi pogl^dami, unoszony „kazdym wiatrem nauki” (Ef 
4,14), do chwili, az znalazlem Jezusa, Skalij i Kamien W^gielny (Mt 21,42; Dz 4,11; Ef 2,20; 
IP 2,6-7), czy tez raczej do chwili, az Jezus, moj cudowny Pan i Zbawca, znalazl mnie. Mog§ 
teraz powtorzyc za Dawidem: 

Wydobyl mnie z dolu zaglady i z kaluzy biota, a stopy moje postawil na skale i umoc- 
nil moje kroki. I wlozyl w moje usta spiew nowy, piesn dla naszego Boga. Wielu zobaczy 
i przejmie ich trwoga, i poloz^ sw^ ufnosc w Jahwe (Ps 40,3-4 BT). 

Urodzony w Italii 

Urodzilem si§ w Olgate Mogara kolo Como w 1934 roku. W wieku dziewi^ciu lat wst%- 
pilem do Mediolanskiego Seminarium Arcybiskupiego w Masnago, w prowincji Varese. Pi§c 
lat po^niej dol^czylem do Misjonarzy Klaretynow w Turynie; tarn ukonczylem gimnazjum, 
przeszedlem nowicjat oraz dwa lata studiow filozoiicznych i cztery teologicznych. Nauka 
w wyzszym seminarium Klaretynow w Turynie, jak w kazdym katolickim seminarium i ko- 
legiurn, opierala si§ na arystotelejskiej filozofh greckiej; ukonczenie takich studiow filozo- 
ficzno-teologicznyclr pozwalalo ubiegac si§ o stopnie naukowe z dziedziny Pisma swi^tego. 
Teologi§ rzymsk^, zbudowano wi§c na szkielecie filozofii poganskiej, w sam^ zas Bibli§ usiluje 
si§ wpisac znieksztalcon^, teologi§. Jest to podejscie niedopuszczalne, bo Slowem Bozym nie 
wolno manipulowac i l^czyc go z filozofiami i naukami ludzi (por. Kol 2,8; 2Tm 2,9). 

Swi^cenia i Ameryka 

Po swi^ceniach kaplanskich w 1961 roku otrzymalem stanowisko wykladowcy Semina- 
rium Klaretynow w Beverze (Zamek Brianza). W 1966 roku mianowano mnie ojcem du- 
chownym seminarium; urz^d ten sprawowalem do 1968 roku, gdy zaproponowano mi wyjazd 
do Stanow Zjednoczonych na dalsze studia. Lecz wpierw udalem si§ na kilka miesi^cy do 
Londynu, do kolegium teologicznego. We wrzesniu 1969 roku podj^lem studia na Wydziale 
Antropologii Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego w Buffalo. Pogr^zony w dociekaniacli 
i badaniach dziedzin calkiem dla mnie nowych, jak zwyczaje, kultura, wierzenia, struktura 
spoleczna, roznorodne systemy gospodarcze, polityczne ireligijne oraz archeologia i ewolucja, 
mialern glow§ peln^ pytan iw^tpliwosci. Analizowalem rozne aspekty zycia spolecznego i kul- 
turalnego, odkrywaj^c mi^dzy innymi, ze sakramenty katolickie i rytualy magii wyrozniaj^, 
si§ zasadniczo tyrni samymi cechami: i jedne, i drugie za pomoc^ okreslonych rytow i formul 
maj^, gwarantowac okreslony skutek. 

Joga, Afryka i inne 

Widz^c, ze dyskusja z innymi ksi^zmi niewiele pomaga w rozstrzyganiu moich pytan, za- 
cz^lern si^gac do innych systemow filozoficznych. Zapisalem si§ na kurs „kontroli umyslu”, 
ktory otwarl przede mn^ fascynujqey i niezbadany swiat okultyzmu, zwanego dzis w pseudo- 
naukowym zargonie „parapsychologig,”; cwiczylem jog§ i zgl^bialem religie wschodnie. Mimo 
licznych w^tpliwosci co do tych dziedzin liczylem, ze znajd§ odpowiedzi na przynajmniej 
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niektore swe pytania. Zrobilem jeszcze dwa kursy uniwersyteckie, otrzyrnujqc tytul bakala- 
rza i magistra, wreszcie przyst^pilem do trudnych egzaminow wymaganych do doktoratu. 
Udalo si§. Juz po wszystkim zasugerowalem, ze chcialbym jechac do Afryki. Propozycj^ 
przyj^to, wpierw jednak sp^dzilem kilka miesi^cy we Wloszech. Poprosilem zwierzchnikow 
w Rzymie o czasowe zwolnienie od obowi^zkow kaplanskich i o czas na pozbieranie mysli. 
Pocieszali mnie, ze kryzys jest przejsciowy i wszystko rychlo wroci do normy. W takim 
stanie umyslu wyjechalem do Afryki, gdzie w listopadzie 1974 roku rozpocz^lem badania 
nad zyciem plemienia Samburu z polnocnej Kenii; chcialem dokladnie przeanalizowac ich 
kultur§, zycie spoleczne i gospodark^. Jednoczesnie studiowalem historic i kultur§ ludow 
calego tego obszaru, chc^c ustalic czynniki decyduj^ce o zmianach spolecznych i gospodar- 
czych w spoleczenstwach plemiennych pod rz^dami wladz kolonialnych b^d^ panstwowych. 
Rozstanie z Afrykq, i z katolicyzmem 

Z dala od brzemion i rutyny obowi^zkow kaplanskich mialem czas rozmyslac nad pyta- 
niami i zastanawiac si§ nad niepokojem diycz^cym serce w zwi^zku z zyciem, jakie wiodlem. 
W gl§bi duszy wiedzialem, ze uczciwosc kaze mi porzucic organizacj§ religijn^, i kaplanstwo. 
Podj^wszy tak^, decyzj§ z poczgfkiem 1975 roku odczulem wielki pokoj i wolnosc. Poj^lem, 
ze wyrwalem si§ z jednej z najuci^zliwszych niewoli na tej ziemi: religii rzymskokatolic- 
kiej i instytucjonalnego kosciola. W lutym 1976 roku, po zakohczeniu badan w Afryce, 
wrocilem do Stanow Zjednoczonych i wolny od zobowi^zan wzgl^dem kosciola rzymskiego 
postanowilem udac si§ swoj^ drog^,. Stalem si§ agnostykiem. Planowalem karier§ naukowfp 
We wrzesniu 1977 roku zrobilem doktorat z antropologii, aw listopadzie tegoz roku kosciol 
katolicki oficjalnie zwolnil mnie z wszelkich obowi^zkow kaplanskich. 

Wpierw okultyzm, potem Nowy Testament 

Kontynuowalem studia, badaj^c zwlaszcza okultyzm i religie wschodnie. Lecz w sercu 
czulem pustk§, ktorej nie umialem wypelnic, a takze rosnqcy glod prawdy, milosci i spra- 
wiedliwosci, ktorego nic nie moglo zaspokoic. Niemal zupelnie zaprzestalem praktykowania 
religii; codziennie jednak czytalem sobie niewielki ust^p z Nowego Testamentu. Z pocz^tkiem 
rnarca 1979 roku wpadla mi w rqce przetlumaczona na wloski ksig,zka The Late Great Planet 
Earth (Nieboszczka wspaniala planeta ziemia) Hala Lindseya; kupilem j^, „przypadkiem” 
w jakims sklepiku w Buffalo. Zabieraj^c si§ do lektury z wielkim uprzedzeniem i krytycznie 
nastawiony, stan^lem wobec faktu spelniania si§ rozlicznych proroctw biblijnych, spisanych 
2500, 2600 lat temu. Wiedza nabyta na studiach uswiadonrila mi, ze nawet najwybitniejszy 
ludzki umysl nie moglby przewidziec ze stuprocentow^, pewnosciq, nawet tego, co wydarzy si§ 
jutro. I closzedlem do wniosku, ze Biblia musi miec racj§ i ze jej jedynym zrodlem moze bye 
sam Bog. W tejze chwili zrozumialem, ze jestem grzesznikiem i nie jestem w stanie zbawic 
siebie sam. PojqJem, ze Jezus urnarl na krzyzu za mnie ize jedynym sposobem na zbawienie 
jest szczerze poprosic Go, aby przebaezyl mi grzechy i zostal moirn Panem i Zbawcsp Tak 
tez zrobilem. 

W Chrystusie znalazlem zycie 

Jezus odpowiedzial na moje wolanie bez zwloki i w cudowny sposob. Odczulem lask§ Bo- 
z^,, ktora oczyszcza z wszystkich grzechow, brudu i nikczemnosci. Placz^c z radosci, padlern 
na kolana, czuj^c moc milosci i ofiary Chrystusa, ktory zeeheial zbawic takiego grzesznika 
jak ja. Stalem si§ dzieckiem Bozym (J 1,11-13 BT), narodzonym na nowo do zycia w Duchu 
(J 3,3-7 BT) przez niezniszczalne ziarno Slowa Bozego (IP 1,23). Otrzymalem pewnosc, 
ze jestem zbawiony (Ef 2,8; Rz 8,16 BT), i zakosztowalem wspanialej uczty duchowej, jak^, 
Jezus obiecal wszystkim, ktorzy Go przyjm^ (J 1,12-13 BT). Odt^d nie dawalo mi spokoju 
pytanie: „Skoro wiesc ozbawieniu jest tak prosta, czemu nikt mi jej dot^d nie przekazal?” Ani 
lata studiow, ani liezne sakramenty i spowiedzi nie przyezynily si§ w najmniejszej mierze do 
rnojego zbawienia — zbawil mnie sam Jezus w chwili, gdy przyznalem, ze jestem zgubionynr 
grzesznikiem, i wezwalem Go na pomoc. 
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Kazdy, kto wzywac b^dzie Imienia Panskiego, b^dzie zbawiony (Dz 

2,21) 

Prawdziwymi wierz^cymi, ludzrni zbawionymi, sq, ci, ktorzy jako zywe kamienie stali si§ 
skladnikiem duchowej budowli, gdzie fundamentem i kamieniem w^gielnym jest sam Chry- 
stus (IP 2,5-8; Ef 4,15-16; 5,23; Dz 4,11 BT). Wierz^cy, napelnieni Duchem Swi^tym, ufnie 
glosz^, Ewangeli^ (Dz 4,29-31 BT). Ja sam czuj§ si§ tak, jakby plon^l we mnie ogien. Pan 
dal mi wielki glod i pragnienie swego Slowa, ktore uznaj§ za jedyne §rodlo prawdy, poswi§- 
caj^c wiele czasu jego zgl^bianiu. Gdy zacz^lem opowiadac o zbawieniu mym amerykanskim 
znajomym i wloskim krewnym, wi^kszosc nie chciala sluchac. Zrozumialem, ze pozostalo mi 
isc za Jezusem i bye poslusznym Jego Slowu. Zrezygnowalem z kariery naukowej postana- 
wiaj^c poswi^cic si§ sluzbie Panu. Trzy miesi^ce pozniej, posluszny Slowu Bozemu, dalem 

si§ ochrzcic w wodzie. 
„I rzekl im: Id^c na wszystek swiat, kazeie Ewangielij^ wszystkiemu stworzeniu. Kto 

uwierzy, a ochrzci si§, zbawion b^dzie; ale kto nie uwierzy, b^dzie pot^pion” (Mk 16,15-16). 

Ewangelia Wlochom 

Na pocz^tku 1981 roku Pan pokazal mi wyraznie, ze powinienem pojechac do Wloch 
i zawie^c ich mieszkaiicom, zwlaszcza katolikom i ksi^zom, Ewangeli§ o zbawieniu. W marcu 
tego roku udalem si§ wi§c do Wloch. Czytaj^c Slowo, spostrzeglem, ze nie b^d^c w nim 
ugruntowany trwam w wielu mylnych pogl^dach i praktykach. Kosciol katolicki dowolnie 
manipuluje Slowem Bozyrn i przekr^ca je, nie wierz^c w nie i nie traktuj^c go jak prawd§ 
wieczn^. Przez wieki samowolnie odejmowal od Slowa i dodawal do niego, tworzgp system 
nauki iwiary nie stroni^cy od praktyk poganskich: czczenie obrazow, pos^gow i relikwii, kult 
Maryi iswi^tych, modly i msze za zmarlych, rytualy i liturgie, sprzedaz blogoslawienstw, 
spowied§, ofiara eucharystii. Kosciol ten sformulowal nadto szereg doktryn i dogmatow 
sprzecznych zBibli^, glosz£j,c nauk§ o chrzcie dzieci jako nowym narodzeniu, oprzeistoczeniu, 
oczysccu i odpustach, o niepokalanym pocz^ciu i wniebowzi^ciu Maryi, o ziemskiej wladzy 
papiezy ikosciola, papiezu — nast^pey Piotra i namiestniku Chrystusa na ziemi itd. Zlamano 
przykazanie: 

„Nie czyn sobie obrazu rytego, ani zadnego podobiehstwa rzeezy tych, ktore s^ na niebie 
wzgor§, i ktore na ziemi nisko, i ktore s^ w wodach pod ziemig,. Nie b^dziesz si§ im klanial, 
ani im b^dziesz sluzyl; bom Ja Pan Bog twoj, Bog zawistny w milosci, nawiedzaj^cy nie- 
prawosci ojeow nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, ktorzy mi§ nienawidz^” 
(Wj 20,4-5). 

Z bojaznitj, czytajmy relacj§ Biblii o tym, co spotyka falszywych bozkow i ich czcicieli 
(Wj 20,3-6). 

Msza i jej sens 

Msza stoi w centrum nauki i praktyki kosciola katolickiego. Glosi on, ze podezas euchary- 
stii s^ obecne autentyezne, fizyezne cialo i krew Jezusa Chrystusa. Przemiana chleba i wina 
w prawdziwe cialo i krew Chrystusa nosi nazw§ przeistoczenia, przejscia jednej substaneji 
w innq, przy zachowaniu poprzedniego wygl^du. Rzym przyj^l t§ nauk§ za oficjalny dogrnat 
na IV soborze lateranskim w 1215 roku, wyluszczyl j^, zas dokladniej XHI-wieczny teolog 
Tomasz z Akwinu. Sobor trydencki w 1551 roku oblozyl wieczn^, kl^twq, kazdego, kto nie 
wierzy w przeistoczenie; lojalni katolicy muszEj, wi^c uznac, iz Jezus jest fizyeznie obeeny 
jednoczesnie na calym swiecie w milionach hostii. Ale Biblia naueza o duchowej obecnosci 
Jezusa podezas Wieczerzy Pahskiej; zreszt^, oddawanie czci kawalkowi chleba, tak jakby byl 
on Bogiem, to szczyt balwochwalstwa. Chleb jest przeciez dzielem r^,k ludzkich, Bog zas 
wyrnaga, bysmy oddawali Mu czesc w Duchu i prawdzie: 

„Alec idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy b^d^, chwalic Ojca w duchu 
i w prawdzie. Bo i Ojciec takowych szuka, ktorzy by go chwalili. Bog jest duch, a ci, ktorzy 
go chwal^, powinni go chwalic w duchu i w prawdzie” (J 4,23-24). 
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Kosciol katolicki w rzeczywistosci glosi, ze podczas mszy cialo i krew Jezusa zostaj^ 
kazdorazowo zlozone w ofierze 1 za grzechy swiata; Biblia jednak nie pozostawia w^tpliwosci, 
ze Jezus zlozyl z siebie samego tylko jednq, jedyn^, ofiar§ za grzech (Hbr 7,27 i 10,11 14) i ze 
nie potrzeba juz wi^cej ofiary za grzechy: 

A gdziec jest [grzechow] odpuszczenie ich, juzci wi^cej ofiary nie potrzeba za grzech” 
(Hbr 10,18). 

Pojednany z Bogiem 

Wbrew nauce Rzymu, odrozniajqcej grzechy powszednie od smiertelnych, za ktore grozi 
srnierc, Biblia glosi, ze srnierc jest kar^ za kazdy grzech: 

„Albowiem zaplata za grzech jest srnierc; ale dar z laski Bozej jest zywot wieczny, w Cliry- 
stusie Jezusie, Panu naszym” 

.. zaplat^, za grzech jest srnierc, a laska przez Boga dana to zycie wieczne w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23). 

Jezus tak nas ukochal, ze choc sam nie znal grzechu, na krzyzu poniosl wszystkie nasze 
grzechy, abysmy mogli bye usprawiedliwieni i pojednani zBogiem. 

„Przetoz na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bog upominal 
przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajeie si§ z Bogiem; Albowiem on tego, 
ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali sprawiedliwosci^, Boz^ 
w nim” (2Kor 5,20-21). 

Jak Abraham, kazdy, kto zgrzeszy, moze otrzymac usprawiedliwienie iodpuszczenie grze- 
chow tylko przez wiaiy w Jezusa. 

„Nie robi^cemu zas, lecz wierz^cemu w tego, ktory usprawiedliwia niepoboznego, przy- 
czytana bywa wiara jego za sprawiedliwosc. Jako i Dawid powiada, ze blogoslawienstwo 
czlowieka jest, ktoremu Bog przyczyta sprawiedliwosc bez uezynkow, rnowi^c: Blogoslawie- 
ni, ktoryclr odpuszczone sq, nieprawosci, a ktorych zakryte s^ grzechy; Blogoslawiony m^z, 
ktoremu Pan grzechu nie przyczyta” (Rz 4,5-8). 

Biblijn^ nauk§ o zbawieniu zast^pil kosciol katolicki wielosci^ doktryn i praktyk i spel- 
nianiem dobrych uezynkow. Ale to nie zapewni nam zbawienia; Biblia przeciez glosi: 

„I nie masz w zadnym innym zbawienia; albowiem nie masz zadnego imienia pod niebem, 
danego ludziom, przez ktore bysmy mogli bye zbawieni” (Dz 4,12). 

Pawel pisal do Efezjan: 
„Albowiem laska jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 

z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 
Do Tytusa zas: 
„Nie z uezynkow sprawiedliwosci, ktore bysmy my czynili, ale podlug milosierdzia swego 

zbawil nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Swi^tego” (Tt 3,5). 
Zbawiony chrzescijanin rodzi dobre czyny tak, jak gal^zka winorosli rodzi winogrona 

z natury. 
„ Jam jest winna macica, a wyscie latorosle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi 

wiele owocu; bo beze mnie nic uczynic nie mozecie” (J 15,5). 
Wierz^cy czyni tak nie po to, aby bye zbawionym, lecz dlatego, ze stal si§ gal^zkg, 

prawdziwej winorosli i zyje w Jezusie (J 15,1-5). 

Tylko Jezus moze zbawic 

Jezus wyjasnil Nikodemowi, ze aby bye zbawionym, trzeba narodzic si§ na nowo z Ducha 
(J 3,3-7), co moze nast^pic tylko przez wiar§ w Jezusa. 

„Kto wierzy w Syna, rna zywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogl^da zywota, 
lecz gniew Bozy zostaje nad nim” (J 3,36). 

W Ewangelii Jana 14,6 Jezus rnowi o sobie: 
„Jamci jest ta droga, i prawda, i zywot; zaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mi§” 
Mowi tez: 
„Zaprawd§, zaprawd^ powiadam warn, izem ja jest drzwiami owiec” (10,7). 

1 Konstytucja dogmatyezna o Kosciele (Lumen Gentium) 3, [w:] Sobor Watykanski II. Konstytucje, 

dekrety, deklaracje, Pallotinum, 1967, s. 106. 
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Tylko wchodz^c przez Niego rnozna wejsc do zbawienia. Jezus zapewnia, ze jesli b§- 
dziemy budowali na Jego Slowie, nasz dom ostanie si§ i przetrwa kazd^, prob§; jesli jednak 
zaryzykujemy inny fundament, dom runie z hukiem (Mt 7,24-27). Jezus to kamien w^gielny, 
zbawiaj^cy tych, ktorzy przyjmuj^ Go i wierz^, w Niego; jest On jednak zarazem kamieniem 
upadku dla tych, ktorzy swe zycie i nadziej§ zbawienia wznosz^ na czymkolwiek innym (IP 
2,6-10). 

Ostateczny autorytet: Slowo Boze 

Uczeni w Pismie i faryzeusze- wyksztalcona elita — uniewazniali tradycj^ Slowo Boze 
(Mt 15,1 9). Choc rnieli dost^p do Ksi§gi Prawa, a nawet uzywali jej, ich interpretacja inauka 
zmienialy tresc i falszowaly sens: 

„Jakoz mowicie: Mysmy m^drzy, a zakon Pahski jest przy nas? zaprawd^, oto daremnie 
pioro pisarz czyni; daremnie s^ w zakonie bieglymi. Kogoz zawstydzili ci m^drcy? Ktorzyz 
sq przestraszeni i pojmani? Oto slowo Panskie odrzucajq; coz to tedy za m^drosc ich?” (Jr 
8,8-9). 

Tak i katolicka nauka o tradycji jako rownie autorytatywnej jak Biblia otwarla furtk§ 
naukom i praktykom sprzecznym ze Slowem Bozyrn. Bromic swoicli czynow i stanowiska, 
kosciol katolicki zawsze przesladowal tych, ktorzy glosili Slowo Boze i byli mu wierni. W mi- 
nionych stuleciach Rzym uzywal wszelkich srodkow, aby tylko ograniczyc i zaklocic roz- 
przestrzenianie Biblii, dzis zas wystgpuje w roli jedynego autorytetu, rezerwuj^c dla siebie 
i swego duchowiehstwa prawo do interpretacji Pisma. 

Duch Swi^ty, nasz Nauczyciel 

Biblia podkresla, iz tylko Duch daje zrozumienie Slowa Bozego i objawia jego pocho- 
dzenie, Boze natchnienie oraz sens (J 14,26; 16,13-14; 1J 2,26; Lk 10,21-22). Co najmniej 
trzy razy Duch Swigty ostrzegl, by nie dodawac do Slowa i nie odejmowac od niego (Pwt 
4,2; Prz 30,5-6; Ap 22,18-19); kosciol katolicki nie ma zatem prawa ani wladzy interpretacji 
i zmiany jego tresci. To Slowo ukazuje i orzeka, co jest prawdziwym Kosciolem Chrystusa, 
co zas kosciolem falszywym iniewiernym. Slowo „kosciol” pochodzi od greckiego ekklesia, 
oznaczaj^cego powolanych sposrod swiata, jego drog i systemow (zob. 2Kor 6,14-18). Kosciol 
katolicki jako struktura religijno-polityczna i organizacyjna pozostaje systemem nalez^cym 
do swiata i jako taki b^dzie pewnego dnia zniszczony na wieki (Dn 7,26-27; Ap 18). Bog 
spelnia swe zapowiedzi, On rzekl: 

„Wsponmijcie sobie na rzeczy pierwsze, ktore si§ dzialy od wieku; bom Ja Bog, a niemasz 
zadnego Boga wi§cej, i niemasz mnie podobnego; Ktory opowiadam od pocz^tku rzeczy 
ostatnie, i zdawna to, co si§ jeszcze nie stalo; rzek^li co, rada moja ostoi si§, i wszystk^ 
wol§ moj§ uczyni§. Ktory zawolam od wschodu slonca ptaka, z ziemi dalekiej tego, ktoryby 
wykonal rad§ moj§. Rzeklem, a dowiod§ tego; umyslilem, a uczyni§ to” (Iz 46,9-11). 

Prosto z serca 

Przyjacielu, kimkolwiek jestes i w jakimkolwiek polozeniu si§ znajdujesz, jesli droga Ci 
jest prawda i zbawienie duszy, to ustop Jezusa szukaj odpowiedzi na wszystkie swe pytania, 
klopoty i w^tpliwosci. Tylko On jest Drog^, Prawdq, i Zyciem. 

„Jamci jest ta droga, i prawda, i zywot; zaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mi§” 
(J 14,6). 

Badaj Pisma. Czytaj Bibli^ uwaznie, a poznasz prawd§, i ona ci§ wyzwoli. 
„Tedy mowil Jezus do tych Zydow, co mu uwierzyli: Jezli wy zostaniecie w slowie mo- 

jem, prawdziwie uczniami moirni b^dziecie; Poznacie prawd§, a prawda was wyswobodzi” (J 
8,31 -32). 

Na ostatnich kartach Biblii, w Apokalipsie, znajdujemy zaproszenie: 
„A Duch i oblubienica mowig,: Przyjdz! A kto slyszy, niech rzecze: Przyjdz! A kto pragnie, 

niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wod§ zywota darmo” (22,17). 
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Przyjmij to zaproszenie Jezusa. Czy naprawd§ narodziles si§ na nowo? Wiedz, Przyja- 
cielu, ze nowe narodzenie nie nast§,pi poprzez chrzest ani zaden inny rytual i sakrament, 
ale tylko dzi^ki osobistej wi^zi z Jezusem (J3). Popros Boga, by uswiadomil Ci twoj grzech 
i zbawil Ci§ tylko na mocy dokonanej raz na zawsze ofiary Jezusa. Z Biblii wynika, ze swiat 
zmierza ku najstraszliwszym, najbardziej katastrofalnym czasom w swych dziejach. Jedynym 
sposobem, aby unikn^c gniewu i s^du Bozego, jaki b§dzie wylany na ten grzeszny, zly swiat 
(Ap 14,6-9; rozdz. 16; 19,11-21), i umknqc przed m^kami w jeziorze ognia (Ap 20,11-15), 
jest wiara w Chrystusa Jezusa, naszego Pana i Zbawc§. 

Jezus odpowiadaj^c rzekl do nich: Na tym polega dzielo Boga, abyscie uwierzyli w Tego, 
ktorego On poslal (J 6,29). Uwierz w Pana Jezusa — odpowiedzieli mu — a zbawisz siebie 
i swoj dom (Dz 16,31). 

Carlo Fumagalli, nawrocony ksiqdz 

Po nawroceniu na biblijne chrzescijanstwo Carlo Fumagalli poswi^cit zycie Ewangelii. Mieszka 
i stuzy Bogu w Bergamo we Wloszech. Posiadaj^c rozlegle poznanie zarowno nauki katolicyzmu 
jak i katolickiej mentalnosci, stara si§ ukazac sluchaczom kontrast pomi^dzy Biblig a naukami 
Rzymu, zywi^c wielkie pragnienie, aby zawarte w Pismie Swi^tym swiatlosc i prawda Chrystusa 
Jezusa wyzwolily katolikow ku poznaniu Boga i czczeniu Go w Duchu i prawdzie. Carlo Fuma- 
galli wlada j^zykami wloskim i angielskim. Adres: Via San Carlo8, 24030 Caprino Bergamasco, 
Bergamo, Wtochy. 
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Cos wi^cej niz religia 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Gregora Dalliarda 

Urodzilem si§ 10 listopada 1947 roku posrod winnic szwajcarskiego miasteczka Salgesch 
jako siodme sposrod dwunastki dzieci moich rodzicow. W rejonach tradycyjnie katolickich 
nie bylo wtedy wi^kszej alternatywy co do wyboru wyznania; st^d od najmlodszych naszych 
lat, azwlaszcza od siodmego roku zycia, ksi^za nie szcz^dzili wysilku, by wpoic nam, ze nauka 
rzymskokatolicka to podstawowa prawda i ze poza kosciolem katolickim nie rna zbawienia. 
Szanuj^c swoje religijne autorytety, z powag^, uznawaiem wszystko, co glosily, usilnie stara- 
j^c si§ bye poslusznym i spelniac liezne zalecane praktyki. Na msz§ ucz^szczalem co dzien, 
regularnie odmawialem rozaniec; chadzalem na nieszpory, przyst^powalem do sakramentow, 
chodzilem z pielgrzymkami. Wiernie speinialem wszystko, czego uezyl kosciol, w tym tez 
ofiary dobrowolne i pokuty, nabozenstwa dziewi^ciodniowe oraz inne modlitwy i czyny nagra- 
dzane odpustami. Robi^c to, mialem nadziej§ zostac pewnego dnia kanonizowanym swi^tym 
kosciola. Planowaiem tez zostac kaplanem. „Coz moze bye lepszego niz rola posrednika 
pomi^dzy Bogiem a czlowiekiem i mozliwosc udzielania sakramentow, bez ktorych nikt nie 
moze dost^pic zbawienia?” — myslalem sobie. 

II sobor watykanski i smierc rodzicow 

II sobor watykanski obraduj^cy w latach 1962 1965 zapoczEjtkowal odnow§ w kosciele 
katolickim, wywoluj^c jednak zam§t w glowacli milionow wiernych papiestwu katolikow, 
ktorzy wyezuli w tym ruchu won protestantyzmu. W 1967 roku doznalem wstrzqsu: Jed- 
nego dnia ojea przyniesiono do dornu martwego. Matka, kobieta bardzo religijna, zmarla 
w 1973 roku po krotkiej chorobie. W 1971 roku zaprzyjaznilem si§ z pewnym mlodym ksi§- 
dzern; planowalismy przyl£j,czyc si§ do nowego zakonu m^skiego: Opus Sanctorum Angelorum 
(Dzielo Aniolow Swi^tych), z siedzib^ w Tyrolu w Austrii. W latach 1972- 1975 uczylem si§ 
w seminarium Klasztoru Benedyktynskiego Czarnej Madonny w Einsiedeln w Szwajcarii. 

Ku odnowie charyzmatycznej i z powrotem 

Studiuj^c w kolegium teologicznym we Fryburgu, dol^czylem do ruchu Katolickiej Od- 
nowy Charyzmatycznej (od ktorego jednak w 1986 roku odszedlem). Na spotkania organi- 
zowane przez ruch kazdy przynosil Bibli<g. Do Biblii bylern sceptycznie nastawiony, maj^c jq, 
za pozywk§ licznych „sekt protestanckich”; nauka kosciola nakazywala ostroznosc, zarazem 
jednak staralem si§ zrozumiec stanowisko ruchu charyzmatycznego, ktory b^d^ co b^,d§ po- 
zostawal przeciez integraln^, cz^scig, kosciola rzymskiego. I poj^lem, ze ruch moze sluzyc jako 
pomost pozwalaj^cy Rzymowi dotrzec do kosciolow i wspolnot niekatolickich i doprowadzic 
je z powrotem pod wladz§ papieza. Niektorzy widzieli w takim stanie rzeezy spelnienie si§ 
przepowiedni fatimskich z 1917 roku. Rozmyslanie o tym rozbudzilo we mnie entuzjazm dla 
papieza i kosciola. Zarazem jednak cotygodniowe spotkania w grupie biblijnej zaszczepily 
we mnie coraz zarliwszg, rnilosc do Slowa Bozego, ktore dot^d zupelnie lekcewazylem. 
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Wi^ksze zrozumienie, wi^ksze cierpienie 

Fakt, ze mlodziez czyta Bibli§, coraz mniej podobal si§ innym ksi^zom i zakonnicom. Ich 
sprzeciw narastal przez dluzszy czas po cichu, kiedys jednak musial wyjsc na jaw. W 1983 
roku biskup postal mnie do parafii w Grachen, zzaleceniem, bym przez co najmniej rok 
zachowywal si§ spokojnie i nie rozpoczynal zadnych spotkan biblijnych. Klocilo si§ to z de- 
klarowanymi celarni II soboru watykanskiego i nowego prawa kanonicznego z 1983 roku, 
gdzie zapoznawanie wiernych ze Slowern Bozym ukazano jako bardzo istotn^ rol§ kaplanow. 
Lecz widz^c, ze obietnice Boze si§ spelniaj^, i wiedz^c, co odparli apostolowie oskarzaj^cym 
ich arcykaplanom i uczonym w Pismie: 

„Jezliz to sprawiedliwa przed obliczem Bozem, was raczej sluchac niz Boga, rozs^dzcie. 
Albowiem my nie mozemy tego, cosmy widzieli i slyszeli, nie mowic” (Dz 4,19-20). 

Czulem, ze trzeba post^pic podobnie. Po paru miesi^cach od mego przyjazdu rozpo- 
cz§ly si§ wieczorne spotkania biblijne i modlitewne. Dostrzeglem, jak wiele nauk kosciola 
0 zbawieniu przeczy Pisnru. I wynikly z tego klopoty. Na spotkaniach biblijnych staralismy 
si§ o bezprecedensow^ uczciwosc w badaniu podstawowych spraw, takich jak: Czym jest 
boskosc i wladza Jezusa? Czym jest natchnienie i kanon Pisrna Swi^tego? Czym jest bojazn 
Boza i na czym rna polegac nasze posluszenstwo wobec Boga? Jakie jest znaczenie chrztu 
1 sakramentow? Rozwazalismy i to, co Biblia rnowi o Marii, o modlitwie do swi^tych i ich 
kulcie, o miejscu zmarlych w zyciu chrzescijanina. Zgl^bialismy tez sens i cel ruchu eku- 
menicznego, maj^c w pami§ci, ze wedle jasnego orzeczenia II soboru watykanskiego tylko 
kosciol katolicki dysponuje „pelni^ zbawczych srodkow” i kazdy, kto w jakikolwiek sposob 
przynalezy do „Ludu Bozego”, rnusi si§ w pelni zjednoczyc z tym kosciolem. 1 

•Laska Boza objawia si^ w zbawieniu 

Latem 1988 roku pojqlem, ze wedlug Slowa Bozego zapisanego w Pierwszym Liscie do 
Tymoteusza 2,4 Bog pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Wtedy rozumialem juz, ze 
zadna z praktyk kosciola rzymskokatolickiego nie jest w stanie dac mi zbawienia, ale zarazem 
wiedzialem, ze Pan Jezus zaplacil na krzyzu cen§ za moje grzechy i ofiaruje mi przebaczenie 
i zycie wieczne, jesli tylko Go o to poprosz§. Poprosilem Go wi§c o odpuszczenie wszystkich 
rnoich grzechow i o zycie wieczne. I dal mi je. A ja oddalem Mu cale swoje zycie. Zwrocilem 
wtedy uwag§ na takie slowa Chrystusa: 

„Albowiem ktokolwiek by si§ wstydzil za mi§ i za slowa moje, za tego si§ Syn czlowieczy 
wstydzic b^dzie, gdy przyjdzie w chwale swej i w ojcowskiej i swi^tych Aniolow” (Lk 9,26). 

Nie chcialem wstydzic si§ Pana inie chcialem kryc Jego slow przed innymi. Zacz^lem 
jawnie glosic Ewangeli§. 

Wiernosc prawdzie kosztuje 

15 sierpnia 1988 roku, w dniu wielkiego katolickiego swi^ta maryjnego, obchodzonego na 
podstawie dogmatu z 1950 roku o wniebowzi^ciu Maryi, mowilem kazanie o roznicach po- 
rni^dzy Mari^,, matk^ Pana, a katolick^ Krolow^, Niebios i Czarnymi Madonnami. Po czym 
zostalem wezwany przez wladze diecezji do stawienia si§ przed sq-dem metropolitalnym. 
Poproszono, bym odwolal pewne wypowiedzi. Odparlem, ze choc z serca miluj§ biskupa 
i braci kaplanow, to nie mog§ dluzej zapierac si§ Pana Jezusa i Jego Slowa ani swiadectwa 
apostolow; nie mog§ wi§c odwolac tego, co powiedzialem. Ekskomunikowano mnie od razu, 
pozbawiajqc wszelkich funkcji kaplanskich. Wladze diecezji i duchowienstwo probowaly uci- 
szyc mnie poprzez falszywe oskarzenia. Rozeslano okolnik oglaszaj^cy mnie na podstawie 
prawa kanonicznego (kanon 1044 § 2) osob% niezrownowazong, umyslowo i psychicznie chor^,. 
W drugim okolniku zarzut odwolano, coz z tego, skoro tresc pierwszego byla juz powszechnie 
znana. Jednak grupa okolo 30 osob, po cz^sci z naszej okolicy, po cz^sci z daleka, postano- 
wila dochowac wiernosci Pismu i Panu. Zlozyli oni oswiadczenia o odl^czeniu si§ od ko- 
sciola katolickiego. Kampania oszczerstw rozp^tana przez duchowienstwo zach^cila i innych 
do zatruwania nam zycia. Grozono nam smierci^, zasztyletowaniem, bylismy zastraszani, 

1 Dekret o ekumenizmie, 3, [w:] Sobor Watykanski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, 

1967, s. 205-206. 
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izolowani, przeklinani. Ci^zkie to byly dni, ale Pan wiernie nas podtrzymal. Raz powaznie 
zacliorowalem. Ktos z wierz^cych polecil mi pomoc jednej siostry w Panu, Marianne. Siostra 
ta zostala w koncu, 29 pazdziernika 1989 roku, moj^ zon^,. Pan obdarzyl nas trojk^ dzieci: 
Natanaelem, Jozjaszem i Tabe^,. Od 1995 roku wraz z zon^ sluzymy Panu we wspolpracy 
z dwiema organizacjami: Lini^ Pomagaj^c^, w Odnajdywaniu Katolikow (HISKIA) i Sluzbq, 
Informacyjn^ o Katolicyzmie (INFOKA). 

... Chrystusa miejscie w sercach za Swi^tego i b^dzcie zawsze gotowi do obrony wobec 
kazdego, kto domaga si§ od was uzasadnienia tej nadziei, ktora w was jest (IP 3,15). 

Gregor Dalliard, nawrocony ksiqdz 

Szwajcar Gregor Dalliard byt jako kaptan bardzo przez kosciot rzymski powazany. Zbawiony 
taskq, stuzy dzis Panu ewangelizacjq i apologetykq, prowadzgc wszechstronn^ dziatalnosc, w tym 
organizujqc spotkania, ktorych uczestnicy mogg swobodnie zadawac pytania iotrzymac na nie 
odpowiedzi. Na sercu lezy mu pragnienie zapoznawania katolikow z prawdq biblijng. Mieszka 
w rodzinnym kraju, wtada j^zykami niemieckim i francuskim. Adres: Gregor Dalliard-Martig, 
Weinberg, CH3983 Morel/Breiten, Szwajcaria. 
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Od religii ku wierze 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Pina Scalabrina 

Moje zycie zawsze zalezalo od kaprysow, kazdego powiewu nauki, na skutek oszustwa 
ze strony ludzi i przebieglosci w sprowadzaniu na manowce falszu. Byio tak do chwili, 
az spotkalem, Drogc i prawdc, i zycie”, Syna Boga zywego, Jezusa. Odt^d w moim zyciu 
zapanowaly nieznane mi jeszcze radosc i pokoj. 

Wqtpliwosci 

Nast^pilo to 15 lat po tym, gdy w jednej z diecezji na poludniu Wloch, w prowincji 
Salerno, postanowilem zostac kaplanem. Po 13 latacli seminarium poczulem powolanie, by 
milowac Boga i sluzyc Mu w osobie Jezusa i bli^nich. Ale po 10 latach kaplanstwa musialem 
przyznac sic przed sob%, iz sluzc nie Jezusowi, ale jakiejs religii, jej obrz^dom, tradycjom, 
ceremoniom i prawom, ktore wcale mnie nie wyzwalaj^,, ale niewol^ i odbieraj^ zycie. Pan 
Jezus powoli, poprzez moje studia i rozwazania nad Bibliq,, doprowadzil mnie do kryzysu. 
Dopiero teraz uswiadamiam sobie, ze to On rozpocz^l we mnie swe dzielo swiatlosci^ swej 
prawdy (J 8,32; 19,37; 17,17). W latach siedemdziesi^tych zaczqlem zadawac sobie pytania 
i nie przerywaj^c badah oddalalem sic coraz bardziej od faryzejstwa, od klamstw ludzkich 
i od pewnych instytucji. Przerazony, poj^lem, ze jestem kaplanem „poganskim”, spctanym 
swieck^, tradycj^ i przes^dami, na ktore w Slowie Bozym nie ma miejsca. Odprawialem 
rutynowe msze, sakramenty i blogoslawiehstwa za pomoc^ magicznych rytualow, maj^cych 
stanowic namiastkc zbawienia. Na wlasnej skorze poznalem, jak to jest, gdy nowe wino 
wlewa sic w stare buklaki, nowq, late przyszywa do starego ubrania, kiedy clba sic o szabat, 
a nie o czlowieka, i naucza sic zasad i przykazan ludzkich. Dokuczala mi pustka; cierpialem 
z powodu konfliktu mi^dzy tym, oczym czytam w Biblii, a tym, co kazano mi glosic. Mialern 
przykroic Ewangelie pod rozmiar ludzi, ktorzy chrzescijanami byli tylko z nazwy, tkwi^c 
w przes^dach i tradycjacli. Spostrzeglem, ze Slowo Boze „uleglo skrepowaniu” (2Tm 2,9), 
ze kupczy sic nim (2Kor 2,17) i falszuje je (2Kor 4,2). Gorszylem sic, widz^c, ze Pismo 
zajmuje poslednie miejsce, wypychane przez hierarchic duchowienstwa i tradycje ludzkie. 

Poszukiwania 

Rozczarowany, spostrzeglem, ze katolicyzm stal sic religi^ samousprawiedliwienia, coraz 
bardziej upodabniaj^c sic do norm innych wielkich religii swiata. Zacz^lem przypuszczac, 
ze katolicyzm odszedl od chrzescijanstwa jako zjawiska historycznego, ktore rozpoczclo sic 
w pierwszych trzech stuleciach naszej ery. Jesli byloby to prawdy, to gdzie nalezy szukac ko- 
rzeni chrzescijanstwa? Jak znalecc prawdziwego Jezusa, prawdziw^ Ewangelic, prawdziwych 
chrzescijan? Kryzys mej duszy ci^gle sic poglcbial, zaostrzaj^c sic jeszcze po rozmowie z prze- 
lozonymi. Uswiadomilem sobie, ze interesuje ich wlasciwie tylko podtrzymywanie swieckiej 
struktury poteznego kosciola rzymskiego i utrzymywanie zwyklych wiernych w niewiedzy 
i nieznajomosci „Slowa Prawdy”. Wladze koscielne, zaniepokojone myrni pomyslami, po- 
stanowily mnie odosobnic i uciszyc. Rozpoczcly sic moje wcdrowki z Salerno do Rzymu, 
przez region Baslicaty, potem znow do Campanii. Wreszcie postanowilem porzucic kaplan- 
stwo. Ta decyzja zbulwersowala otoczenie. Jednomyslnie os^dzony, potcpiony i odrzucony 
jako zdrajca i Judasz, wyjechalem, udaj^c sic na polnoc Wloch, by zacz^c zycie od nowa. 
Coz bylo robic? Stracilem wiarc, stalem sic agnostykiem. Zacz^l sic piccioletni okres z dala 
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od Boga. Szukaj^c ratunku, liczylem na swojq prac§, na kultur§, na przyjaciol i kobiety. 
Zapuszczalem si§ coraz dalej na bezdroza, ku astrologii, spirytyzmowi i religiom Wschodu 
(Hare Kriszna). Trawila rnnie pozqylliwosc i rozpusta, zaden grzech nie byl mi obey. Zacz^lem 
brzydzic si§ samego siebie. 

Ratunek 

By! czas, gdy rozwazalem samobojstwo. Ale „Bog jest milosc” (1J 4,8), i czuwal nade 
mru],. Rozgoryczony i bolesnie samotny, mowilem: „Jak istniejesz, to daj si§ znalesc”. I Pan 
nie opuscil mnie, lecz 

„uslyszal glos rnego blagania” (Ps 28,6 BT). Jednego ranka podnioslem lez^cg, na ulicy 
broszurk^. Bylo tam napisane: „Dobra nowina dla ciebie”. Przeczytalem i poj^lem, ze jestern 
grzesznikiem. Z tylu ksi^zki umieszczono adres. W ten sposob po raz pierwszy znalazlem si§ 
wsrod ewangelicznych wierz^cych, we wspolnocie w Gallarate w prowineji Varese. Nie zdra- 
dzilem jednak, kim jestem. Od razu odczulem obecnosc Jezusa, ktory dotknql mego serca, 
przekonujqc mnie o grzechu (J 16,8) i rozpoczynaj^c mozolne dzielo, ktore mialo mnie do- 
prowadzic do skruchy, nawrocenia i powrotu do Niego. Odkrylem wi§c Jezusa. Nie zimnego, 
abstrakcyjnego bohatera podnjeznikow z teologii i historii, nie tego, ktorego religia Rzyrnu 
uformowala na wzor bozka ale Jezusa objawionego na kartach Biblii, Pana apostolow 
i pierwszych wierz^cych, Jezusa zmartwychwstalego, zwiastuj^cego milosc, usprawiedliwie- 
nie, zbawienie, przebaezenie i lask§ dzi^ki krwi przelanej na krzyzu. Jezusa, ktory pojednal 
mnie z Bogiem Ojcem, innymi i mn^ samym, Jezusa obecnego we wspolnocie wierz^cych 
(Mt 18,20), Dawc§ Ducha Swi^tego i zycia wieeznego. Przyj^lem Jezusa jako Pana i Zbawi- 
ciela (Dz 2,36) i zgodnie z Jego nakazem dalem si§ ochrzcic (Mk 16,16). Stalem si§ nowyrn 
stworzeniem; to, co stare, przemin^lo, awszystko stalo si§ nowe (2Kor 5,17). Jezus wszedl do 
rnojego zycia, a wraz z Nim prawda, zbawienie i prawdziwe zycie. Przyjacielu, kimkolwiek 
jestes, wiedz, ze Bog koclra nas w Jezusie Chrystusie (J3,16), poslanym, by uwolnic nas 
od grzechu i namiastek zycia oraz od klamstw i instytueji wymyslonych przez czlowieka, 
abysrny zyli z prawdziwym sumieniem i w prawdzie. Tylko prawda moze wyzwolic, a nie 
religia; wyswobadza nie zadna filozofia, ale Jezus prawdziwe Slowo Boze jednaj^c nas 
z Bogiem i ze sobq, nawzajem. Szukaj Go, a znajdziesz. 

Pino Scalabrino, nawrocony ksiqdz 

Pino Scalabrino uezy dzis w szkole w Gallarate (prowineja Varese), pracuj^c tez jako kazno- 

dzieja w kosciele ewangelikalnym. Ewangelia Wtochom 
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Bylem niewidomy, a teraz widz^ 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Jose A. Fernandeza 

Syn Hiszpanii 

Urodzilem si§ slepy, nie fizycznie, ale duchowo, w 1899 roku w gorzystym i niedost^pnym 
rejonie Asturii, zwanym bardzo trafnie „Szwajcari^, Hiszpanskq,”. Rodzice, pobozni katolicy, 
zywili wiaiy — endwise j^zykiem sw. Teresy z Avila — „czlowieka rozzarzonego”, bezwarun- 
kowo uznaj^c wszystko, czego nauczal i w co wierzyl kosciol rzymskokatolicki. Te? slep^, wiar§ 
przekazali tez calej siedemnastce swych dzieci. Katolicyzm w naszej rodzinie przenikal serce, 
umysl, nawet cialo; niemowl^ z mlekiem matki wysysalo milosc i oddanie do Maryi i swi§- 
tych. Od najmlodszych lat wpajano nam kult medalikow, szkaplerzy, rozancow, swi^tych 
obrazkow itd., a slowo ksi^dza bylo prawem, bezwzgl^dnie przestrzeganym. Od dziecinstwa 
poci^galo mnie wszystko, co zwi^zane z kosciolem i z ksi^dzem, w ktorym nauczylem si§ 
widziec nadczlowieka, pozbawionego ludzkich potrzeb i slabosci. Z zapalem sluzylem do 
mszy, za zaszczyt i honor poczytuj^c sobie poranne pobudki i przeszlo trzykilometrowy 
marsz przez gorskie sniegi, po to aby asystowac ksi^dzu. W wieku siedmiu lat umialem juz 
deklamowac po lacinie calg, msz§. 

Slepa wiara 

Co wieczor bez wyj^tku oclbywala si§ rodzinna modlitwa: odmawianie rozanca i szeregu 
modlitw do rozmaitych swi^tych. Gromadzilismy si§, w tym najmlodsze dzieci, w kuchni, 
sluz^cej takze za pokoj dzienny. Calkiem spory kosciolek! Gdy ojciec wyjmowal z kieszeni 
rozaniec, byl to dla reszty znak, iz nalezy kl^kn^c na kamiennej posadzce i szykowac si§ na 
m^czarnie trwaj^ce zazwyczaj 40 minut. Nabozehstwo rozancowe — czyli sklad apostolski, 
53 Zdrowas Maryjo, 6 Chwala Ojcu, 5 Ojcze nasz, Salve Regina i Litania do Matki Naj- 
swi^tszej - samo w sobie bylo wyczerpuj^ce; jednak duzo gorsze nast^powalo potem: nie 
kohcz^cy si§ ci^g modlitw do tej czy innej, Matki Bozej”, aniolow i swi^tych slyn^cych z po- 
mocy w przeroznych okolicznosciacli i przeciwnosciach zyciowych. Slepq, wiar§ we wszystko, 
co glosil kosciol, zywil zwlaszcza ojciec. Nie zapomn§, jak raz, 14 sierpnia, pracowal w polu. 
Wigilia Swi^ta Wniebowzi^cia Maryi, patronki naszej wioski, byla dniem postu i powstrzy- 
mywania si§ od potraw mi^snych. Pole lezalo ponad trzy kilometry od domu, zanioslem wi§c 
ojcu posilek w koszyku. Usiadl, ale gdy spostrzegl, ze puchero, typowa potrawa hiszpanska, 
jest na mi§sie, nie tkn^l go i do pozna pracowal o glodzie. Pozniej powiedzial mi: „ Trzeba 
by kupic bulkj [dyspens§], ale nie ma pieni^dzy”. „Bulla” byla dokumentem sprzedawanym 
przez hiszpanski kosciol katolicki, daj^cym nabywcy prawo spozywania mi^sa w dni, w ktore 
zabrania tego prawo koscielne. Na terenie Hiszpanii funkcjonowaly az cztery „Bulle”: Swi§- 
tej Krucjaty (daj^ca nabywcy szereg odpustow), Ciala (daj^ca prawo spozywania mi^sa 
w pewne dni), Posiadlosci (daj^ca prawo zatrzymania wlasnosci nabytej nieprawnie, ktorej 
poprzedni wlasciciel nie jest znany) oraz Zmarlych (na korzysc zmarlych). 

Kult obrazow 

Moje wczesne zycie religijne skupialo si§ wokol jednego corocznego wydarzenia: obcho- 
dow Swigta Pani Poranka w dniu 15 sierpnia, upami^tniaj^cego Wniebowzi^cie Maryi. Pani 
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Poranka byla zreszt^ patronk^, naszego regionu. Wedlug podania objawila si§ jednemu pa- 
sterzowi na pobliskiej gorze Alba, czyli, Poranek”. Wzniesiono sanktuarium dla uczczenia 
tego objawienia. Co rok organizuje si§ tam procesj§, a sanktuarium odwiedzaj^, tysi^ce 
pielgrzymow z bliska i z daleka. Figurk§ Maryi, przyodzian^, w krolewskie szaty, obnosi si§ 
w procesji po zboczu gory, wsrod okrzykow uwielbienia wiernych, przybywaj^cych z prosb^, 
0 cud b^dz z podzi^kowaniem za cud juz dokonany. Kazdy region Hiszpanii posiada przy- 
najmniej jednq, tak^ cudown^, Maryj§. Fatima powielona setki razy! Choc teologia katolicka 
rozroznia mi^dzy obrazem a osob^,, ktorq, on przedstawia, to w praktyce roznica ta jest czysto 
teoretyczna. Pomimo ohcjalnej nauki katechizmu nie W3tpilem ani przez chwil§, ze ja i ci 
prosci gorale oddajemy czesc figurze. Dla nas przedmiot ow posiadal w sobie nadprzyrodzon^, 
moc — choc szczerze rnowi^c nie byla to nawet figura w doslownym sensie: ot, kilka paty- 
kow, na jednym zatkni^ta glowa. Pozniej przybierano to w jedwab i zloto. Zdumialem si§ 
niepomiernie pewnego dnia, ujrzawszy, jak kobiety pomagaj^ce w kosciele rozbieraj^, figure 
1 Maryja z mych snow okazuje si§ zwyklq, kukhp Obraz ten pozostal we mnie po dzis dzien. 
Proboszcz, spostrzeglszy moje religijne sklonnosci, zaproponowal, abym przygotowywal si§ 
do kaplanstwa. Maj^c tak wysokie mniemanie o tej posludze zgodzilem si§ skwapliwie, ku 
radosci i satysfakcji gl^boko religijnego ojca i zaklopotaniu rownie religijnej matki, ktorej 
wskutek uczuc macierzynskich pomysl ten jednak nie bardzo przypadl do gustu. 

Zakonnik i kaplan 

W wieku 12 lat opusciiem dom, ojca, matk^, braci i siostry, aby nigdy juz ich nie ujrzec. 
Chwala kaplanskiego zycia, tajenmiczosc klasztoru i roztaczana przede 01113 perspektywa 
zbawienia duszy przytlumily naturalny srnutek, jaki budzil si§ w sercu na mysl o opusz- 
czeniu rodziny i dziecinnego domu. Poslano mnie do prowincji Valadolid, do gimnazjum 
prowadzonego przez Dominikanow, przygotowuj^cego chlopcow przeznaczonych przez ro- 
dzin§ do stanu kaplanskiego. Przez cztery lata pobytu w tej szkole nie tylko uczylem si§ 
typowych przedmiotow szkolnych, ale i swietnie opanowalem katechizm. Tam wlasnie ka- 
tolicyzm do reszty posiadl m3, dusz§ i cialo, i tam zasiano we mnie ziarna nietolerancji: 
katechizm glosii bowiern, ze istnieje tylko jeden prawdziwy kosciol Jezusa Clirystusa, i poza 
nim nie rna zbawienia, a jest nim, Swigty Apostolski Kosciol Rzymskokatolicki”. Tam tez 
ukazano mi Boga jako surowego s^dziego, gotowego oddac nam wedle naszych grzechow, Bo- 
stwo gniewne, ktore mozna nieco udobruchac dobrymi uczynkami, pokut^ i umartwieniami. 
Nietrudno zrozumiec, w jakim zniewoleniu trzyma Hiszpanow kosciol rzymskokatolicki 
odnosi si§ to zwlaszcza do kandydatow na ksi^zy, od lat chlopi^cych oddyclraj^cych tak^ 
atmosfer^ i karmionyclr takimi ideami. To bye moze wyjasnia, dlaczego przed laty palono tu 
na stosach protestantow, ktorzy po dzis dzien S3 w mej rodzinnej Hiszpanii przesladowani. 
Przez pierwsze dwa lata nauki przykiadnie zachowywalem wszystkie przepisy i bylern wzo- 
rem pilnosci, kilka razy zostaj3C laureatem specjalnej nagrody. Z tej to szkoiy, apostolskiej” 
wyslano mnie do nowiejatu dominikanskiego w Avila i w slynnym klasztorze Santo Tomas 
zaopatrzono szesnastoletniego chlopca w czarno-bialy habit dominikanina. 

M^czarnie 

Caly rok poswi^cilem gorliwemu zgl^bianiu reguly i konstytueji zakonu, ich scislemu prze- 
strzeganiu, spiewom godzinek i probom zadowolenia nieustannie czuwaj3cego prefekta. Byl 
to rok proby i sprawdzianu, jaki mog3 zniesc tylko najsilniejsze charaktery. Poscilismy od 14 
wrzesnia az do Wielkanocy. Poczt§ w obie strony starannie cenzurowal prefekt. Kontakty ze 
swiatem zewn^trznym byly zakazane, podobnie jak wszelkie rozmowy i porozumienie mi§dzy 
ksi^dzem a zakonnikami z klasztoru. Obowi3zkowa spowiedz co tydzien — zazwyczaj w so- 
bot§ — odbywala si§ u tego samego prefekta, ktory byl naszym przelozonym i nieustannym 
nadzorc3- Nietrudno sobie wyobrazic strach i psychiczne m^czarnie, jakie powodowal ten 
niemilosierny zwyczaj, od czasu skorygowania go w Kodeksie prawa kanonieznego stosowany 
wobec mlodych nowiejuszy. Doslownie trz^slismy si§ na mysl o sobocie. Ale marzenia i mysl 
o tym, ze pewnego dnia stan§ si§ pelnoprawnym zakonnikiem, dodawaly niezb^dnej odwagi, 
by pomyslnie przetrwac ten rok proby i zupelnej abnegaeji. Dzien cz^sciowego wyzwolenia 
nastal 8 wrzesnia 1917 roku, w swi^to Narodzenia Najswi^tszej Maryi Panny, kiedy zlozy- 
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lem sluby zakonne w zakonie Dominikanow. Nast^pne cztery lata po nowicjacie sp^dzilem 
w Kolegium Santo Tomas. Odk^d w wieku 12 lat opuscilem dom, az do ukonczenia kolegium 
w wieku lat 21 nie zamienilem ani slowa z kobiet^,. Naszym mlodym umyslom ukazywano 
kobiecosc jako zlo, a nauczyciele nieraz cz^stowali nas historiami o swi^tych, ktorzy nigdy 
nie spojrzeli na twarz wlasnej matki. Taki przyklad mielismy nasladowac. 

Do Ameryki 

Po czterech latach kolegium 17 seminarzystow mialo udac si§ do Ameryki na studia teo- 
logiczne i nauk§ angielskiego. Odziani w sutanny noszone przez ksi^zy katolickich w Stanaclr 
Zjednoczonych, przemierzalismy ulice Madrytu, po raz pierwszy od dziewi^ciu lat ogl^daj^c 
czaruj^ce hiszpanskie senoritas i rumieni^c si§, ilekroc spotykalismy si§ wzrokiem zktor^s 
rnlod^, dam^. Kiedy tak szlismy, ludzie przystawali, by si§ nam — tak dziwnie przyodzia- 
nym — przyjrzec blizej, i szeptali: „ To tacy ksi^za, co si§ zeni^,” (jest to nieprzychylny 
sposob okreslania w Hiszpanii pastorow protestanckich). Mimo swoich 21 lat nigdy dot^d 
nie spotkalem niekatolika; wtedy w Hiszpanii wszyscy deklarowali takie wyznanie. Czyta- 
lem wprawdzie i slyszalem o protestantach, ale nie moglem uwierzyc, ze ludzie tacy istniej^,. 
Pierwsza sposobnosc poznania niekatolika nadarzyla si§ podczas rejsu do Ameryki. Statkiem 
tym podrozowal tez amerykaiiski dzentelmen, powracaj^cy do kraju po kilkuletnim pobycie 
w Hiszpanii wraz z czaruj^cg, 17 letniq, cork^, biegle wladaj^c^, hiszpanskim. Okazuje si§, ze 
pobyt w klasztorze nie zmienia ludzkiej natury. Jednego dnia trzech z nas nawi^zalo z dziew- 
czyn^ rozmow§ — by wkrotce ze zgroz^, odkryc, ze to protestantka. Powodowani wielkq,, acz 
nieroztropn^ gorliwosci^, od razu zacz^lismy wprowadzac w czyn wszystko, czego nas uczono 
na ternat nawracania protestantow. Zacz^lismy od Najswi^tszej Maryi Panny. Zapytalismy: 

- To ty nie wierzysz w Najswi^tsz^, Maryj§ Pann§? 
Owszern, wierz§ — odparla - ale nie tak jak wy. 

Przerazila nas ta bezpretensjonalna odpowiedz, totez brn^lismy dalej: 
To ty nie wiesz, ze trzeba si§ mocllic do Maryi, aby otrzymac zbawienie? 
0 tym nie wiedzialam - padla beztroska replika. 

Zdesperowani, pouczylismy wi§c: 
1 nie wiesz, ze takie rnlode darny jak ty powinny prosic Maryj§, aby strzegla ich 

dziewictwa? 
Rozplakala si§ i pobiegla na goiy, a po dwoch minutach na schodach zjawil si§ jej oj- 

ciec z rewolwerem w dloni, gotow nas powybijac. I bylby to zrobil, gdyby nie interwencja 
kapitana. Tak skonczyly si§ moje pierwsze proby ewangelizacyjne. Balem si§ protestantow! 

Faryzeusz nad faryzeusze 

W Dominikanskim Seminarium Teologicznym w Luizjanie sp^dzilem trzy lata, a potern 
jeszcze jakis czas na Uniwersytecie Notre Dame. Po swi^ceniach kaplanskich w 1924 roku 
poslano nmie jako wikarego do jednej z najwi^kszych parafii katolickich w Nowyrn Orleanie. 
Pelnilem tarn t§ poslug§ przez dziewi^c lat, az w 1932 roku, w wieku zaledwie 32 lat, zostalem 
proboszczem tej parafii. Szesc lat trudzilem si§ w tej roli z poswi^ceniem i zapalem, i prawd§ 
rnowi^c nie bezowocnie. Liczba czlonkow rosla ponad oczekiwania, podobnie udzial w na- 
bozenstwach i sakramentach — a nawet zamoznosc materialna. Gdy zostalem proboszczem, 
do szkoly parafialnej ucz^szczalo okolo 450 uczniow, dwa lata pozniej liczba ta przekroczyla 
magiczng, granic§ 1000. Umozliwilem tez darmow^, oswiat§ religijn^, setkom dzieci z ubogich 
rodzin. Zakon Dominikanow zaszczycil mnie urz^dem Przelozonego Domu Dominikanskiego 
przy naszym kosciele; mialern do pomocy pi^ciu ksi^zy i dwoch braci swieckich. Bylem tez 
spowiednikiem w kilku zakonaclr zenskiclr, co clowodzi wysokiego mniemania, jakie mie- 
li o mnie arcybiskup, parahanie i bezposredni przelozeni. Mozna by mnie zaiste nazwac, 
faryzeuszem nad faryzeusze”, jak nikt potrzebuj^cym spotkania z zywyrn Chrystusem na 
duchowej drodze do Damaszku! 
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Skruszona dusza 

Podczas ostatniego roku pracy jako proboszcz zacz^lem w^tpic w prawdziwosc niektorych 
doktryn kosciola rzymskiego. Najpierw odrzucilem nauk§ o kaplanskiej wladzy odpuszczania 
grzechow podczas spowiedzi. Nie moglem si§ tez zmusic do wiary w doktryn^ przeistoczenia 
ani w rzeczywist^, cielesnq, obecnosc Chrystusa w chlebie i winie. Moja wiara w kosciol 
slabla. Nie chcialem bye obludny, rozwazalem nawet porzucenie kaplanstwa. Ale Bog znow 
zaingerowal za posrednictwem ludzi — tym razem generala Zakonu Dominikanow. Z Rzy- 
mu nadszedl jego rozkaz, aby hiszpanscy dominikanie pracuj^cy w Luizjanie przekazali swe 
parafie dominikanom miejscowym. Niektorym z nas polecono wrocic do Hiszpanii, innym 
udac si§ na Filipiny. Bez szemrania zastosowalem si§ do nakazu opuszczenia parafii, prze- 
czuwaj^c w tym niespodzianym obrocie wypadkow palec Bozy. Nie godzilem si§ jednak na 
wyjazd z kraju, do ktorego przywyklem i ktory pokochalem. Porzucilem wi§c kaplanstwo 
i poszedlem drog^ wiod^c^ prosto w rynsztok grzechu. W ktoryms miejscu tej drogi Bog 
si§ jednak nade mn^ ulitowal i ocalil od zupelnej zguby. Poltora roku toezyla si§ w mej 
duszy zazarta walka. Nieraz chcialem zaponmiec o Bogu i wszystkim, co swi^te. Ale wtedy 
przypominalem sobie slowa wypowiedziane niegdys przez Piotra z gl§bi serca: 

„Panie! do kogoz pojdziemy? Ty masz slowa zywota wieeznego” (J 6,68). 
Swiat ze wszystkimi swymi przyjemnosciami i pokusami nie umial zapelnic pustki w mo- 

jej duszy. Po proznym poszukiwaniu szcz^scia w rzeczach tego swiata, wcig,z pragn^c zba- 
wienia duszy, skierowalem si§ do pewnego klasztoru na Florydzie. Postanowilem poswi^cic 
zycie Bogu i sp^dzic je w samotnosci klasztornego zycia; zamkn^c si§ w czterech scianaclr 
swi^tobliwej budowli i z calych sil zaskarbiac sobie zbawienie. S^dzilem, ze w klasztornym 
ustroniu Bog na pewno da mi pewnosc zbawienia i wewn^trzne szcz^scie, ktorego lakn%- 
lem. Tak sobie postanowilem — ale Bog rnial inne plany. Odt^d Jego r§ka byla w mym 
zyciu wyraznie widoczna; bowiem wlasnie podczas pobytu w tym klasztorze zetkntjieiri si§ 
z chrzescijanstwem ewangelikalnym. 

Moc Slowa Bozego 

Jakis czas pracowalem w klasztornej bibliotece; byl w niej jeden zamkni^ty pokoj z ta- 
bliczk^: „ Literatura zakazana”. Ciekawosc dodala mi sprytu, totez jednego dnia zdobylem 
kluez, otworzylem ow pokoj i zobaczylem szesc czy siedem ksi^zek. Przeczytalem je jednyrn 
tchern. Byly to ksi^zki religijne poswi^cone dowodzeniu, iz rzymski katolicyzm wcale nie 
jest prawdziwym kosciolem Jezusa Chrystusa. Zabralem si§ tez za lektur§ Biblii. Dot^d 
Biblia niewiele dla mnie znaczyla. Owszem, wiedzialem, ze to natchnione Slowo Boze, ale 
wpojono mi, iz zwykly czlowiek nie jest w stanie poj^c jej tresci. S^dzilem, ze tylko jakis 
nadumysl, nieomylny autorytet moze nam wyjawic, co mial na rnysli Duch Swi^ty, daj^c 
natchnienie swi^tym autorom Pisma. Wolalem wi§c czytac Slowo Boze wedlug rozumienia 
tegoz nieomylnego autorytetu, tak jak podaj^, je katolickie mszaly i modlitewniki. Ale z cza- 
sem lektura Biblii stawala si§ coraz wi^kszq, pociech^ i zrodlem natchnienia w samotnosci; 
zaczqdem tez pojmowac prawdziwy sens pewnych ust^pow, na ktore wczesniej nie zwracalem 
uwagi. Szczegolne wrazenie wywarly na mnie takie wersety: 

„Boc jeden jest Bog, jeden takze posrednik mi^dzy Bogiem i ludzmi, czlowiek Chrystus 
Jezus. Ktory dal samego siebie na okup za wszystkich, co jest swiadectwem czasow jego” 
(lTm 2,5-6); 

„Laska niech b^dzie ze wszystkimi miluj^cymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nie- 
skazitelnosci” (Ef 6,24); 

„A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a b^dziesz zbawiony, ty i dom twoj” (Dz 
16,31); 

„A Duch jawnie mowi, iz w ostateezne czasy odstanq, niektorzy od wiary, slucliaj^c 
duclrow zwodz^cych i nauk dyjabelskich, W obludzie klamstwo m6wi£j,cych i pi^tnowane 
majq,cych sumienie swoje, Zabraniaj^cych wst^powac w malzehstwo, rozkazuj^cych wstrzy- 
mywac si§ od pokarmow, ktore Bog stworzyl ku przyjmowaniu z dzi^kowaniem wiernym 
i tym, ktorzy poznali prawd§” (lTm 4,1-3). 

Na gleb§ mej duszy padlo ziarno Slowa Bozego. Prawd% jest, ze probowalem je zdusic, 
lecz ono, choc tak male, roslo, aby w swoirn czasie wydac owoc. Wykladaj^c mlodyrn zakon- 
nikorn historic kosciola, mialem okazj§ przekonac si§ o zepsuciu w kosciele rzymskim, zarow- 
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no w jego nauce, jak i praktyce; w gl§bi serca czulem wielki podziw dla odwagi przywodcow 
Reformacji. Lecz mimo dwu lat pobytu w klasztorze nie zdolalem odnalezc wewn^trznego 
pokoju ani upragnionego szcz^scia. Co mialem pocz^c? 

Zolnierz 

Znuzony zyciem, a chc^c jakos, przysluzyc si§ ludzkosci”, na wiesc, ze moja nowa ojczy- 
zna przyst^pila do wojny, post^pilem nader szlachetnie: zglosilem si§ do armii amerykan- 
skiej na zwyklego szeregowca. Krokiem tym kierowala wyraznie Boza Opatrznosc. O mych 
wojennych losacli szeregowca mozna by napisac cal^ bibliotek^. Wojsko to wspaniala insty- 
tucja, i ciesz§ si§ z powodu trzyletnich doswiadczen tam zdobytych. Najgorsi byli kaprale 
i sierzanci z klapkami na oczach, cz^ste wyposazenie kancelarii kompanii, szarog^sz^cy si§ 
tak, jakby byli co najmniej drugim Hitlerem, Mussolinim czy Tito, i rnocno daj^cy si§ we 
znaki szeregowcom. Po szkoleniu zasadniczym poslano mnie do Osrodka Szkolenia Wywiadu 
Wojskowego w Camp Ritchie w stanie Maryland. Wybrani na kurs wywiadu musieli posiadac 
dobre wyksztalcenie. Zarazem trzeba bylo slepo sluchac kaprali i sierzantow, w cywilu pewnie 
zamiataczy ulic i pomywaczy, ktorych jedyne kwalifikacje polegaly na uzywaniu mocnych 
slow (irn soczystszy j§zyk, tym wi^cej belek). Dzi§kuj§ jednak za nich Bogu, gdyz doskonale 
mi si§ wtedy przysluzyli, mimo woli przygotowuj^c mnie do sluzby Bogu, ucz^c pokory, 
posluszehstwa, dyscypliny i, duchowej demokracji”. Przydzielono mnie czasowo do biura ka- 
pelana. Byl to major Herman J. Kregel z holenderskiego kosciola reformowanego, czlowiek 
o lotnym umysle i zlotyrn sercu. Zostal kapelanem Akademii Wojskowej w West Point po 
odsluzeniu trzecli lat w silach okupacyjnych w Japonii. Lubilem w niedzielne poranki sluchac 
jego kazah, gdyz mowil plynnie i ciekawie. Moj umysl zaintrygowaly wyczerpuj^ce, jasne 
objasnienia spraw doktrynalnych, moje serce natomiast uj^l kapelan przykladem swego co- 
dziennego zycia: wielkodusznosci, bezinteresownosci, szerokich horyzontow i prostoty. Po raz 
pierwszy spostrzeglem, ze protestancki pastor moze bye czlowiekiem szcz^sliwym i uczciwym 
w swej wierze i pracy. W armii amerykanskiej — inaezej niz gdzie indziej — kapelan nie 
probuje nawracac zolnierzy innych wyznah na swoje. Stosunki rni^dzy narni byly serdecz- 
ne, jak typowe stosunki mi^dzy kapelanem a zolnierzem, nic ponadto. Nie sprzeciwial si§ 
memu udzialowi w nabozehstwach protestanckich; b^dz co b^dz prawo sprawowania kultu 
religijnego zgodnie z sumieniem to jedna ze zdobyezy, ktorymi kraj ten si§ szczyci. 

Zbawienie tylko przez wiar§ 

Jednej niedzieli Kregel mowil o zbawieniu tylko przez wiar§, opieraj^c wywody glownie 
na nauce sw. Pawla. Zd^zylem juz wtedy odrzucic niemal wszystkie nauki i praktyki rzym- 
skokatolickie, ale trzymalem si§ kurczowo wiary w zbawienie z uezynkow. Po nabozenstwie 
udalem si§ do gabinetu kapelana, by mu oznajmic, co mysl§ o tak heretyckich twierdzeniach. 
Uzbrojony w tekst z Listu Jakuba 2,24: 

„A widziciez, iz z uezynkow usprawiedliwiony bywa czlowiek, a nie z wiary tylko”, butnie, 
pewien swego wyrzucilem: 

- Jesli to, co pan mowi, to prawda, to Jakub si§ myli; a jesli Jakub mowi prawd§, to 
pan i Pawel si§ mylicie. W przeciwnym razie musi pan przyznac, ze Biblia przeezy sama 
sobie. 

Kapelan z usmiechem na twarzy kazal mi usi^sc i „nie podniecac si§ tak”. W spokojny, 
pokorny, ale i pelen godnosci sposob, glosem palaj^cym zarliwq, troskq, o duclrowy stan 
zolnierza, ktory zakwestionowal jego teologi§, wyjasnil: 

- Jose, w Biblii nie moze bye sprzecznosci, bo jej jedynym autorem jest Duch Swi^ty, 
a On nie b^dzie przeezyl sam Sobie. 

Rzecz jasna, zgodzilem si§ z tym. - A zatem — kontynuowal - gdy Pawel mowi, ze 
zbawienie jest tylko przez wiar§, to mowi to z punktu widzenia Boga, ktory czyta w naszyclr 
myslach i widzi nasze serca. Jesli chodzi o Boga, jestesmy zbawieni juz w clrwili, kiedy uwie- 
rzymy. Ale zwroc, prosz§, uwag§, ze wiara ta polega na zaufaniu, a nie tylko na rozumowym 
uznaniu kilku tez doktrynalnych. 

Nigdy dot^d nie slyszalem takiej definieji wiary. 
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Lecz z drugiej strony — ci^gnqi - pisz^c, ze zbawienie jest tez na podstawie uczyn- 
kow, Jakub pisze to z punktu widzenia ludzi, ktorzy nie umiej^c czytac w myslacli i sercu 
muszg, miec cos widzialnego i namacalnego, na podstawie czego os^dzq,, czy ktos jest zba- 
wiony. Z ludzkiego punktu widzenia jestesmy wi§c zbawieni, gdy wydajemy dobry owoc (Mt 

7,16). Ale dobre uczynki sg, nie zrodlem, tylko skutkiem zbawienia. 
Niebywale wyjasnienie — czegos takiego jeszcze nie slyszalem! W pelni si§ zgodzilem; 

padla ostatnia rozumowa barykada: uwierzylem calym umyslem, obiecuj^c Panu, ze po 
odejsciu z wojska poswi§c§ Mu zycie jako protestancki duchowny. Lecz nie bylem jeszcze 
gotow do tej pracy; nawrocil si§ moj umysl, ale serce pozostalo nietknigte. Wierzylem we 
wszystkie wazniejsze prawdy biblijne, ale serca Jezusowi nie oddalem. Podczas ktoregos 
dnia wolnego od zaj§c zaszczycil mnie wizyt^ wyslannik nuncjusza apostolskiego (Watykan 
ma swoje sposoby, by sprawdzac, co porabiaj^ jego ludzie), oznajmiaj^c, ze jesli powroc§ 
na jakis czas do klasztoru w celu odbycia pokuty, to znowu otrzymam jak^s parafi§. Tym 
jednak razem Watykan si§ spoznil. Przez okres pracy u boku kapelana zbyt wiele w^tpliwosci 
i pytan zakielkowalo mi w glowie. 

Grzesznik zbawiony lask^ 

Modlilem si§ o swiatlo, szukalem pouczenia, a w wolne dni odwiedzalem rozne koscioly 
Marylandu i Pennsylvanii, chc^c sprawdzic, ktory wyda mi si§ najbardziej wierny Biblii. 
Podczas jednej takiej peregrynacji po kosciolach Baltimore spotkalem paniq,, ktora rniala 
pozniej zostac moj^, zyciow^, towarzyszk^,, pobozn^, czlonkini^ kosciola baptystow, ujmujqct], 
osobowosc o wspanialynr poczuciu humoru i zlotym chrzescijanskim sercu. Krotki okres 
narzeczenstwa uwienczylo blogoslawienstwo zaslubin, jakie odbyly si§ w kaplicy baptystow 
w obecnosci pastora. Odt^d przepadam za baptystami. Moja poczciwa zona nie rnogla mi 
oczywiscie zapewnic zbawienia, Pan jednak ulitowal si§ i obdarzyl mnie nim pol roku poz- 
niej. A bylo to tak: Jesieni^, 1944 roku wezwano mnie na tlumacza do pomocy wojskowym 
z Ameryki Poludniowej, ktorzy studiowali na wydziale wojsk zmechanizowanych w Fort Riley 
w stanie Kansas. Wci^gaj^c si§ w obowi^zki wojskowe nie zaniedbywalem tez poszukiwaii 
ducliowych; byl to bowiern okres mojej pogoni za prawdy. Jednej sobotniej nocy udalern 
si§ na nabozenstwo pod golym niebem prowadzone przez Armi§ Zbawienia na jednej z ulic 
Junction City. Zrazu patrzylem na to oboj^tnie, nawet z pogard^,, ale podczas spotkania 
jakas nadprzyrodzona sila zmuszala mnie, bym sluchal najuwazniej. Wysilek si§ oplacil. 
Mloda clama w mundurku Arrnii Zbawienia wyglosila kazanie, pi^kne i wzruszaj^ce, za- 
konczone apelem, by sluchacze uwierzyli w doskonal^,, wystarczaj^cq, ofiar§ Chrystusa, by 
odpowiedzieli na Jego lask§. Przytoczyla tez slowa Jezusa z Ewangelii Jana 5,24: 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto slowa mego slucha i wierzy onemu, ktory 
mi§ poslal, ma zywot wieczny i nie przyjdzie na s^,d, ale przeszedl z smierci do zywota” 

Poczulem, ze przechodz§ ze smierci do zycia! Pod wplywem tej nadprzyrodzonej sily 
padlem na kolana, przyjqiem Chrystusa jako Pana mego zycia i uznalem Go za swego 
Zbawiciela. Nie potrafi§ wytlumaczyc, co si§ stalo ani jak to si§ stalo. Mog§ tylko powtorzyc 
za slepcem z Ewangelii: 

„B§d^c slepym, teraz widz§” (J 9,25). 
W obliczu przemienionego zycia nie sposob zaprzeczac mocy Ducha Swi^tego. W moirn 

zyciu cos si§ zdarzylo, jestem juz innym czlowiekiem. Kocham rzeczy, ktorych niegdys nie 
znosilem, a nie znosz§ takich, za ktorymi przepadalem. Temu, kto nie narodzil si§ na nowo, 
wyda si§ to pewnie glupot^, 

„Ale cielesny czlowiek nie pojmuje tych rzeczy, ktore sg, Ducha Bozego; albowiem mu s% 
glupstwem i nie moze ich poznac, przeto iz duchownie bywajq, rozs^dzone” (IKor 2,14). 

Moje zycie stalo si§ odt^d publicznym swiadectwem przemieniaj^cej mocy Ducha Swi§- 
tego: bylem grzesznikiem zbawionym lask^,. Gdy uwierzylem rozumem, przez pol roku dr§- 
czyly mnie w^tpliwosci i l^ki, a nocami koszmar gonil za koszmarem. Ale gdy uwierzylem 
tez sercem i w pelni oddalem si§ w ramiona ukrzyzowanego Zbawcy, poznalem pokoj, blo- 
gosc i doskonal^ pewnosc, jakiej doswiadczaj^, ci, ktorzy ufaj^, Jezusowi. Prawdziwe zycie 
rozpoczglem w wieku 44 lat! 
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Sluga Ewangelii 

Blue Ridge Summit to kurort letni w pasmie gorskim mi§dzy Marylandem a Pennsylva- 
nia, 25 km na zachod od Gettysburga i tylko niecaly kilometr od Camp Ritchie, miejsca nrego 
stacjonowania. Po slubie zamieszkalem wraz z panig, Fernandez w tym miasteczku. Najwi^k- 
szym kosciolem byl tarn kosciol prezbiterianski, a pastor, C. P. Muyskens, kolega kapelana 
Kregela ze szkolnej lawy, byl niegdys podobnie jak tarnten pastorem holenderskiego kosciola 
reformowanego. Oclwiedzaj^c regularnie ten kosciol, bylismy pod wrazeniem wyjqlkowych 
cnot kaznodziejskich i duszpasterskich pastora, a goszcz^c nieraz w jego domu podziwialismy 
wzorcowe zycie rodzinne. On nie zostawial wiary za kazalnicg, — zabieral j^, do domu. Znala- 
zlem w nim zaclr§t§, przyklad i pokrzepienie, tak niezb^dne w okresie przemiany z zolnierza 
w slug§ Ewangelii. Wlasnie na poczgtku tego owocnego okresu odeslano mnie nagle do 
dalekiego Fort Riley. Wracaj^c po czterech miesi^cach bylem najszcz^sliwszym czlowiekiem 
na zienri: w sercu mialem juz Chrystusa, a w kieszeni poclrwal^ od komendanta Szkoly 
Kawalerii. 24 kwietnia 1945 roku ordynowano mnie na pastora w kosciele prezbiterianskim 
Hawley Memorial w Blue Ridge Summit; ale nadal bylem zolnierzenr. Dwa miesi^ce pozniej 
otrzymalem ut^skniony kawalek papieru: zaszczytne zwolnienie ze sluzby w Armii Stanow 
Zjednoczonych! Jesieni^ zaczqlem nauk§ w Seminarium Teologicznym Princeton, tam tez 
w swoim czasie otrzymalem tytul magistra teologii. Rok sp^dzony w Princeton nrog§ chyba 
uznac za najszcz^sliwszy w zyciu: duchowe pokrzepienie, doskonala wspolnota z wierz^cymi, 
rozwoj intelektualny i najgl^bsze przezycia religijne. Byl to dla mnie jak niegdys w zyciu 
sw. Pawla — okres „Arabii”. Pomijaj^c niezwyklq, urod§ okolicy, szczegolne wrazenie wywar- 
lo na mnie solidne, zdrowe nauczanie profesorow, a takze widok rozpromienionych mlodych 
ludzi, zyj^cych w wolnosci Ducha i calkowicie oddanych sluzbie Chrystusowi. W porowna- 
niu z sytuacj^, sprzed lat w seminarium roznica byla kolosalna. Strach, rezirn i nieustann^, 
kontrol^ zast^pila milosc, radosc i wolnosc dzieci Bozych. 

Jego swiadek 

Skoro zaswiadczylenr juz o zbawczej mocy Jezusa Chrystusa, ostatni^, cz§sc swiadectwa 
powinienem chyba poswi^cic zagadnieniu: „ Czym Ewangelia jest dla mnie?” — jakim ja 
jestern swiadkiem zywej i nieustannie dzialaj^cej laski Bozej? Chrzescijanstwo to dla mnie 
zycie w Chrystusie przez wiar§ w Tego, ktory jako jedyny moze zbawic. Bog sw^, prawd§ 
ukazal w Biblii, przez Bibli§ tez poznalem prawdziwego, zywego Chrystusa, uznajqc Go za 
Zbawc§ i jedynego, posrednika mi^dzy Bogiern a ludzmi”. Jako hiszpahski katolik, znalern 
Chrystusa jako niemowl§ na r^kach matki i jako martwe zwloki na kolanach Maryi. Zywy, 
zmartwychwstaly Chrystus dla mnie nie istnial, do czasu az Pisnro Swi^te zaprowadzilo mnie 
na Golgot§, do pustego grobu i do zmartwychwstalego Pana. Przez 44 lata wystawalem pod 
Synajem, sluchajqc gromow prawa miotanych przez koscielny rytual; lecz nie zdolaly mnie 
one przekonac o mym grzechu. Az nadszedl dzieh, gdy udalem si§ na Golgot§ i ujrzalenr 
Zbawc§, ktory tam, na krzyzu, wisial zanriast mnie. W obliczu krzyza pierwszy raz w zyciu 
uswiadomilem sobie sens oclkupienia. Uwierzylem nie tylko umyslem, ale i sercem, powierza- 
j^c siebie w ramiona Zbawiciela. Wtedy poczulem, jakby spadlo ze mnie brzenri§. Narodzilem 
si§ na nowo, moja dusza otrzymala zycie wieczne. Dzi^ki temu nroglem zakosztowac chwaly 
zmartwychwstania. W oczach Boga zostalem usprawiedliwiony, wszystkie me grzechy zostaly 
usuni^te sprzed Jego oblicza. Chrystus stal si§ dla mnie zyw^ rzeczywistoscig,, i sam Duch 
wraz z moim duchem swiadczyl, ze jestern synem Bozym, „uczestnikiem natury Bozej”. 
Typowy u katolika l§k przed snrierci^ znikl z mego serca; i powtarzam za Pawlem: 

„Albowiem mnie zyciem jest Chrystus, a umrzec zysk” (Flp 1,21), 
i za Hiobem: 
„Aczci ja wiem, iz Odkupiciel nroj zyje” (Hi 19,25). 
Mog§ tez powtorzyc radosnie i z triumfem slowa pewnej piesni: „ On zyje! Rozmawia ze 

nm^ i jest obok mnie, i mowi, ze do Niego nalez§. Pytasz, sk^d o tym wiem? Bo On zyje 
w moim sercu”. Zywi§ gl^bokie przekonanie, ze Ewangelia jest w swej istocie pelna mocy, 
zdolnej zmienic czlowieka. Powiem za Pawlem: 

„Albowiem nie wstydz§ si§ za Ewangielij§ Chrystusowg,, poniewaz jest moc% Boz^, ku 
zbawieniu kazdemu wierz^cemu, Zydowi najprzod, potem i Greczynowi” (Rz 1,16). 
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Ta moc ze sfery duchowej wydaje si§ wplywac i na ekonomiczny, fizyczny wymiar zycia, 
wedle obietnicy Bozej dla Jozuego: 

„Niech nie odstgpuj^, ksi^gi zakonu tego od ust twoich; ale rozmyslaj w nich we dnie 
i w nocy, abys strzegl i czynil wszystko, co napisano w nim; albowiem na ten czas poszcz§sci% 
si§ drogi twoje, i na ten czas roztropnym b^dziesz” (Joz 1,8). 

Poznawajmy, moc Boz^, ku zbawieniu” — Bibli§. To ona jest zrodlem naszej sily, pod- 
waling, na ktorej wzniesiono kosciol: 

„Zbudowani na fundamencie Apostolow i prorokow, ktorego jest gruntownym w^gielnym 
kamieniem sam Jezus Chrystus” (Ef 2,20). 

Dajcie mi proste poselstwo Ewangelii, to, ktore m^drzy tego swiata majq, za glupstwo! 
Mnie ono wystarcza, bo jest moc% Boz^, ku zbawieniu. Poselstwem tym pierwsi chrzescijanie 
dla Chrystusa zdobywali poganski swiat i przez nie Reformatorzy zdolali oprzec si§ mocy 
pot^znego Goliata: Rzymu. Zaden szanuj^cy Bibli§ chrzescijanin nie porzuci jej i Ewange- 
lii dla katechizmu i przykazan ustalonych przez czlowieka. Tylko nominalni chrzescijanie, 
pozbawieni, mocy Bozej ku zbawieniu”, mog^, ulec pokusom religii materializmu, rytualu, 
formalizmu i pycliy. Glown^ pobudk^ Reformatorow bylo umilowanie tej prawdy, jak^ od- 
nalezli w Ewangelii. Dlatego zgodnie podniesli glosy przeciw przyslanianiu przez kosciol 
swiatlosci Ewangelii. Wytrwala obrona niesfalszowanego Slowa Bozego przed owczesn^ wla- 
dz^ koscieln^, i swieckq, dala grunt pod dynamiczny rozwoj prawdziwej wiary chrzescijanskiej, 
wznoszonej na Skale, ktor^, jest Chrystus, i na filarach Jego Slowa. 

Wyzwanie czasow 

Co wi§c czynic, aby swyrn zyciem ukazac moc Ewangelii? 

1. Nawrocmy si§! 
Padnijmy na kolana i ze skruch^, w sercu wyznajmy, ze zeszlismy ze sciezki naszych 
przodkow, ktorzy bohatersko walczyli, o wiar§ raz tylko przekazan^ swi^tym” (Jd 3), 
ze odwrocilismy si§ od Slowa Bozego ku przykazaniom ludzkim, powracajg,c ku staremu 
formalizmowi i legalizmowi, przeciw ktorym wyst^pili Reformatorzy. Zagubilismy pierw- 
sz^ milosc, utracilismy wizj§ naszego bezcennego dziedzictwa. W Apokalipsie czytamy 
apel aniola Bozego, ktory do kosciola w Sardach, symbolizuj^cego kosciol reformacyjny, 
zwraca si§ tak ostrymi slowami: 
„A aniolowi zboru, ktory jest w Sardziech, napisz: To mowi ten, ktory rna siedrn duchow 
Bozych i siedrn gwiazd: Znam uczynki twoje, i masz imi§, ze zyjesz; ales jest urnarly. 
B^dz czujny, a utwierdzaj innych, ktorzy umrzec maj%; albowiem nie znalazlem uczynkow 
twoich zupelnych przed Bogiem. Pami^taj tedy, jakos wzi^l i slyszal, a chowaj i pokutuj. 
Jezli tedy czuc nie b^dziesz, przyjd§ na ci§ jako zlodziej, a nie zrozumiesz, ktorej godziny 
przyjdfg na ci<f (Ap 3,1 3). 

2. Wrocmy do Biblii! 
To Chrystus jest Slowem. 
„Na pocz^tku bylo Slowo, a ono Slowo bylo u Boga, a Bogiem bylo ono Slowo. [... ] A to 
Slowo cialem si§ stalo, i mieszkalo mi^dzy nami, i widzielismy chwal§ jego, clrwal§ jako 
jednorodzonego od Ojca, peine laski i prawdy” (J 1,1.14). 
Gdy czytamy Slowo, Chrystus jest z nami. Gdy glosimy je, dajerny sluchaczom Chry- 
stusa, Tego samego, ktory chodzil po zierni, umarl na Golgocie i powstal z martwych. 
Tylko w mocy Slowa mozemy oczekiwac ozywienia naszego chrzescijanstwa, umocnienia 
wiary, ocalenia swiata od zamgtu i zaglady. 

3. B^dzrny swiadkami Chrystusa! 
Skoro Slowo stalo si§ cialem, to i kazde cialo powinno stac si§ slowem, glosz^c „niezgl§- 
bione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8 BT). Jesli Chrystus cos dla nas znaczy, to glosmy 
Jego Slowo. Jesli doswiadczylismy Jego zbawczej mocy, to oddajmy zycie w Jego sluzb§. 
Jak napisal psalmista: 
„Niech o tern powiedz^, ci, ktorych odkupil Pan, jako ich wykupil z r§ki nieprzyjacielskiej” 
(Ps 107,2). 

Jose A. Fernandez, nawrocony ksiqdz 

Po nawroceniu Jose A. Fernandez prowadzit energiczn^ prac§ misyjng, zwtaszcza na wschodnim 

wybrzezu Stanow Zjednoczonych, wsrod imigrantow z Ameryki taciriskiej. Dzis jest juz u Pana. 
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Swiatlosc i zycie w Chrystusie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Hermana Heggera 

W dziecinstwie cz^sto slyszalem, ze najlepszy sposob na unikni^cie piekla to zycie w klasz- 
torze. Postanowilem zastosowac si§ do tej rady. 

Klasztorne wysilki 

Zycie klasztorne ma ksztaltowac sil^ woli i uczyc panowania nad nami^tnosciami i po- 
z^dliwosci^,. W moim klasztorze stosowalo si§ po temu rozne tortury cielesne. Kilka razy 
w tygodniu biczowalismy si§ okladaj^c nagie cialo guzelkowatymi sznurami. Mowiono nam, 
ze gdy dzielnie t§ bolesnq, praktyk§ zniesiemy, b^dziemy umieli oprzec si§ wszelkiej z^dzy 
zmyslowej i plciowej. Slyszelismy tez, ze biczuj^c si§ rnozna czynic przeblaganie za popelnio- 
ne grzechy, skracaj^c sobie pobyt w czysccu. Wokol pasa, ud i rarnion zakladalismy lancuchy 
pokutne z kolcami wbijaj^cymi si§ w cialo. Stosowalismy tez rozliczne inne sposoby „cie- 
lesnych umartwien”. Obok cierpien zadawanych sobie samodzielnie stosowalismy tez inne 
upokarzenia, maj^ce zdusic w nas dum§ i proznosc. Podczas jednego z takich cwiczen dany 
kaplan musial lezec plasko na progu, tak aby inni przeclrodz^c tamt^dy deptali po nim. 
Ilekroc kaplanem tym bylern ja, czulem si§ jak robak pod stopami ludzi, sgdzilem jednak, 
ze Bogu na pewno bardzo podoba si§ moje dobrowolne upokorzenie. Do najgorszych upoko- 
rzen nalezalo lizanie do czysta posadzki. Czulem si§ jak zwierz§ — swinia ryj^ca w blocie, 
w^sz^cy pies, a czasern nawet jak owad pelzaj^cy w prochu ziemi. Zadne jednak umartwienia 
i ponizenia nie polepszaly mego charakteru i zachowania. Przeciwnie: odkrylem, iz slaba, 
grzeszna natura rniewa si§ nader dobrze. Najsilniejsze poczucie proznosci i pychy nachodzilo 
nmie wlasnie wtedy, gdy lizalem posadzk^. „Alez z ciebie wspanialy gosc” — myslalem 
sobie. — „Jak^ ty masz siln^, wol§! Odwazyc si§ na takie ponizenie! Cos niesamowitego!” 
Spostrzeglem, ze wskutek absurdalnych praktyk moja pycha tylko rosnie. Klasztor to swi%- 
tobliwe wysilki z gory skazane na niepowodzenie. Dlaczego? Bo kaplan czy zakonnik zabiera 
do celi takze sw^, grzeszn^ natuiy. 

Dosi^gnqc Boga przez mistycyzm 

Podczas nowicjatu oprocz prob ujarzmiania cielesnych nami^tnosci przez ascetyzm odda- 
walismy si§ praktyce modlitwy. Nazywalo si§ to kultywowaniem zycia cluchowego, wewn^trz- 
nego i mialo sluzyc uintensywnianiu naszego kontaktu z Bogiern, Jezusem Chrystusem i Ma- 
ryj^. Najwyzszym naszym celern byl prawdziwy mistycyzm. Lecz nie zakosztowalem wtedy 
ani krzty nristycyzmu; uwazalem wi§c modlitwy za zadanie bardzo trudne. Zapoznano nas 
z kilkoma sposobami wlasciwej medytacji. Wieczorami czytywano nam glosno pobozne roz- 
wazania o m§ce Panskiej roznych autorow. Mielismy zadawac pytania w rodzaju: Kto cierpi? 
Jak cierpi? Dlaczego? Za kogo? Oclpowiedzi mialy w nas wzbudzic akt zalu za grzechy i akty 
wiary, nadziei i milosci oraz sklaniac nas do postanowien o poprawie zycia. Zwykle bardzo 
piydko udzielalem odpowiedzi na te pytania, wi§c zostawalo sporo czasu na rozmyslania 
o innych rzeczach. Zreszt^, poziom rozwazan tych rzymskokatolickich autorow na temat cier- 
pien Chrystusa wydal mi si§ dose mizerny; koloryzowali oni i urabiali te refleksje podlug 
wlasnych emoeji. I nigdy nie zdolali zaj^c nimi gl^biej nrojej uwagi. W 1940 roku przyszlo 
mi raz do glowy: A gdyby zajrzec do Biblii? tarn przeciez mysli nie ludzi, ale sarnego 
Boga. Klasztorne przepisy nakazywaly jednak sluchac tego, co czytano podczas medytacji; 
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Bibli§ mozna bylo przy takich okazjach czytac tylko za specjalnym pozwoleniem. Pozwolenia 
tego mi udzielono. 

Dorazny pozytek z Biblii 

I wszystko si§ zmienilo. Czas medytacji przestal bye czasem nudy; polubilem go! Uszcz§- 
sliwiala mnie mysl, ze stykam si§ z nieomylnym Slowem Bozym, ze stoj§ na ziemi swi^tej. 
Z radosciej, rozmyslalem o tekscie biblijnym; odwracalem jego karty, drz^c przed plomien- 
nym obliczem Boga, jakie tam odnajdowalem. Do gl<jbi wzruszala mnie rnilosc Ojca, ktory 
zeeheial si§ ku mnie w tych siowach pochylic. Szczegolnie upodobalem sobie rozwazania 
tekstu o m§ce Panskiej. Kazde zdanie odkrywalo wielkosc duszy cierpi^cego Jezusa. Stai On 
przede nm^ w caiej swej chwale, w swym milosierdziu, czystosci i pokoju. Jezus przestal 
bye chlodnq, koncepcj^ intelektualntp przestal tez bye zniewiescial^ kuklq, bez charakteru, 
jakq, od lat ogl^dalem na obrazaclr. Mi^dzy Nim a mn^ zaistniala wi§z, braterstwo dusz. 
Ale jeszcze nie bliska wi§z dwoch osob. Ta bowiem rniala zrodzic si§ pozniej, gdy poprzez 
nieskazon^ Ewangeli^ poznalem Jezusa jako mego jedynego, doskonalego Zbawqy 

Brak pewnosci zbawienia i proby dotarcia do Maryi 

Na przeszkodzie do tego typu osobistego zwig,zku stoi doktryna o mozliwosci utraty laski. 
Choc oddalem si§ w pelni rozwazaniom o Trojjedynym Bogu, o Jezusie Chrystusie, to nie 
wiedziec sk^d uderzala mnie mysl: Ten Bog, ten Jezus Chrystus, z ktorym jak twierdzisz, 
rnasz blisktj, wi§z, rnoze odrzucic ci§ pewnego dnia, mowi^c: „ Precz, duszo przekl^ta, w ogieh 
wieezny!” Zdawalem sobie oczywiscie spraw§, ze wskutek moicli grzechow na pot^pienie ta- 
kie zasluguj§. Wlasnie ta obawa: ze Bog i ja moglibysmy siebie znienawidzic na wieki, psula 
moj^, z Nim wi§z. Kolejn^ przeszkodg, w doswiadezaniu doskonalej milosci Chrystusa byl 
kult Maryi. Wedlug doktryny rzymskiej oddanie si§ Maryi to najlepszy sposob wyksztalcenia 
w sobie wytrwalosci. Dziecko Maryi nigdy nie dozna zguby. Przekonanie to wpajano nam 
nieustannie z ambony, dowodz^c, ze kto nie jest dzieckiem Maryi, rnocno ryzykuje wieezne 
pot^pienie. Pomirno wielkich wysilkow nie zdolalem wskrzesic w sobie gl^bszego uczucia 
do Maryi. Pozostawala dla mnie stworzeniem, kobiet^,, choc wywyzszon^ i blogoslawion^ 
wsrod niewiast. Nie clostrzegalem w niej nie boskiego. Nie udalo mi si§ umiejscowic jej 
w moim zyciu; moje modlitwy do niej nigdy nie byly wylewne; nie potrahlem tez „zanurzyc 
si§” w niej. Ow brak szczerego oddania si§ Maryi bardzo mnie trapil. Kiedy na medytacji 
oddawalem si§ calyrn sercem rozmyslaniom o Jezusie Chrystusie, przyehodzilo mi do glowy, 
ze za rzadko modl§ si§ do Maryi. Z l§ku, bym pewnego dnia nie zostal na zawsze oddzielony 
od Jezusa, zwracalem si§ przerazony do tej lask posredniezki, blagaj^c, aby wybawila mnie 
od wieeznego pot^pienia. Gdy zas dochodzilem do wniosku, ze poswi^cilem jej juz dose uwa- 
gi, powracalem do Chrystusa, do Tego, ktory objawil mi Siebie w swi^tym Slowie Bozym. 
Bardzo si§ staralem odkryc w Maryi cos boskiego. Pomyslalem, ze trzeba widziec w niej 
odwiecznq,, biern^, pierwotn^, podstaw^ wszechrzeczy, pierwiastek zehski, chlonny, plodny, 
widoezny w calym stworzeniu, w odroznieniu od zasady mejskiej, aktywnej, tworezej. Liczy- 
lem, ze zdolam nawig,zac swoisty mistyezny kontakt z Maryj^,, co ulatwi mi modlitwy do 
niej. Poszukiwania w tym kierunku wrzucily mnie jednak w ocean poganstwa. 

Najwi^kszy problem: Rzym chce miec ostatnie slowo 

Inn^ przeszkod^, w bliskiej wi§zi z Jezusem byla nauka nadaj^ca orzeczeniom Rzyrnu 
status najwyzszego, ostateeznego zrodla poznania objawienia Bozego. Jak by na ni^ nie 
spojrzec, nauka ta czyni ze Slowa Bozego drugorz^dn^ publikacj§. Nie zmieni^ tego papie- 
skie apele do wiernych o cz^ste si^ganie do Biblii; katolik nie odda si§ w pelni jej rozwazaniu. 
Z „gl§bszym sensem” Slowa, ktory w jego przekonaniu nalezy wyluskac, wi^ze si§ zawsze 
szereg pytah. Jesli kosciol wyglosil na dany temat jakies orzeczenia, sw^ opini§ o sensie frag- 
rnentu katolik musi odlozyc na bok i dostosowac si§ do nauki kosciola. Logicznie wi§c pod 
rozwag§ nalezaloby dac mu nie Bibli§, ale wypowiedzi papiezy i soborow; s§k jednak w tym, 
iz cz^sto brzmi^, one abstrakcyjnie i scholastycznie. Suche schematy doktrynalne nie mog^ 
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si§ rownac z zywym Slowem Bozym. Poza tym choc wypowiedzi te maj^, status nieomylnych, 
to nie sq, przeciez Slowem Boga — co zreszt^ przyznaje i Rzym. Choc wedlug Rzymu Bog 
przez Duclia Swi^tego zadbal oto, by nie zawieraly one bl§du, S3 to twierdzenia ludzkie! 
Brak im sily oddzialywania charakterystycznej dla Biblii, bo to nie bezposrednio sam Bog 
przemawia w nich do czlowieka. Pozostajq, wi§c, nawet dla Rzymu, tylko interpretacj^, Slowa. 
Nie S3 dodatkami do Pisma Swi^tego ani clalszym ciq,giem Biblii. Kosciol katolicki mozoli si§ 
zatem w okolicznosciach, gdzie poselstwa Biblii nie jest si§ pewnym, a orzeczeniom kosciola 
brak zycia. Wzywa swych czlonkow do czytania Biblii, choc lektura ta i tak do niczego 
nie prowadzi - Biblii bowiem nigdy nie przyznano tu centralnej, niepowtarzalnej roli, jak^, 
cieszy si§ ona wsrocl chrzescijan opieraj^cych na niej zycie. Giggle zach^ty mog3 wprawdzie 
zrodzic czasowy wzrost zainteresowania Bibliq, wsrod katolikow, nie utrzyma si§ on jednak 
na dluzszq, met§. Ktoz bowiem zawracalby sobie glow§ czytaniem drugorz^dnego zrodla, co 
do ktorego nie mozna miec zadnej pewnosci, i ocldawal si§ temu co dzien rok po roku? Poza 
tym z lektui'3 Biblii wi^ze si§ ryzyko zw^tpienia w nauki kosciola, a to juz grzech srnier- 
telny, zagrozony wiecznym zatraceniem. Wszystkie te przeszkody znalazly odpowiedz i kres 
w biblijnej nauce o zbawieniu „tylko lask^,” i „tylko przez wiar§” na podstawie autorytetu 
„tylko Biblii”. Tak glosila Reformacja. Dlatego nauczanie Reformatorow moze w sposob 
iscie idealny zrodzic przebudzenie w duszy czlowieka. „Tylko wiara”. Czlowiek moze bye 
zbawiony tylko przez wiar§ - wiar§ w Jezusa Chrystusa jako Zbawc§. 

Prawdziwa wi^z duchowa 

Istota wi§zi czlowieka z Bogiem tkwi w zaleznosci od Kogos Zupelnie Innego. To wi§z 
rni^dzy dwiema osobami; nie zrodzq, jej poszukiwania w rarnach swiata przyrody, rnirno ze 
poza swiatem zmieniaj^cych si§ zjawisk mozna dostrzec Tego, Ktory Jest Zupelnie Inny. 
Naturalista widzi faldy przepi^knej Bozej szaty i moze wskazac na odciski Bozych palcow 
w przyrodzie. Moze nawet osi^gng,c pewn^, ekstaz§, uciec od w^skich ograniczen swego ja, 
przedrzec si§ poza przytlaczaj3.ee formy ziemskie do sfery niezniszczalnej, kryj^cej si§ poza 
tym swiatem. Mog3 mu zostac ukazane pejzaze clobroci, prawdy i pi^kna; lecz nigdy nie 
pojrnie on istoty prawdziwej, osobistej wi§zi z Bogiem. Naturalista — choc w teorii wierzy 
w istnienie osobowego Boga, Stworcy wszechswiata, ktory nie jest tozsamy ze swiatem, ale 
odiybny od niego — nie zazna prawdziwej jednosci z Bogiem, niezakloconej wi^zi z zywym 
Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Istota praw- 
dziwej jednosci tkwi nie tylko w uczuciu zaleznosci od Stworcy: chodzi przede wszystkim 
o swiadomosc zaleznosci od laski Bozej. Tu clopiero znajcl^ pelni§ jednosci z Bogiem. Wie- 
dz^c, ze Ktos mnie stworzyl, wznosz§ r§ce do niebios, spragniony swiatlosci Bozej o przecu- 
downych barwach. Padarn na kolana w czci dla Majestatu Przedwiecznego i Nieskonczonego, 
odezuwam wewn^trzny poci^g ku Wiekuistemu i Ponadczasowemu. Jako li tylko stworzenie, 
nie czuj§ jednak wcale obejmuj^cych mnie ramion Ojca; totez wczesniej czy pozniej zaezy- 
nam doznawac trwozliwego lornotu serca, przeczuwaj^c pustke;, nad ktoi'3 stoj§. W takirn 
polozeniu dusz§ przeraza potwornosc otchlani rozci^gaj^cej si§ w dole. Czlowiek z tak^ 
swiadomosci^, typow^ dla stworzenia, nieraz dlugo nie domysla si§ swej grzesznosci. Nie 
pojmuje, ze swiatlo migocz^ce w jego duszy to tylko refleksy Bozej Swiatlosci, polyskiwanie 
Bozej szaty. Poselstwo glosz^ce konieeznose „ tylko wiary” daje natomiast duszy doskonaly 
pokoj, zarowno przy spojrzeniu ku gorze, jak i przy spojrzeniu w dol. Wedlug tego posel- 
stwa zbawienie czlowieka pochodzi tylko z wiary i opiera si§ na Jezusie Clirystusie: na jego 
zast^pezej ofierze i zmartwychwstaniu. Zaufanie Jezusowi jest zatem kwesti^ z kategorii: bye 
albo nie bye. 

Bye albo nie bye 

Moje zbawienie opiera si§ na ufnosci w Nim zlozonej. Wiara ta przejmuje mnie do gl§bi, 
dotykaj^c najintymniejszyeh obszarow jazni, daj^c sil§, kieruj^c cal% osob§ w jedn^ tylko 
strong: ku Jezusowi. Nie jest to wcale proces przykry — bo wiara zwracaj^c si§ ku milosci 
Jezusa doznaje pociechy. Znika strach przed spojrzeniem w dol, gdyz wiem, ze zbawila mnie 
nie wiara w szczerosc mej wiary, lecz wiara w Jezusa. Mozna rzec, ze dusza zostaje wyzwolona 
od siebie samej: nie jest juz uwi§ziona w sobie i moze odpocz^c w blogiej znajomosci swego 
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Zbawcy. Taka oto wiara prowadzi do tego, co wielu chcialoby znalezc w mistycyzmie: do 
prawdziwej jednosci z Bogiem. „Tylko laska” — czlowiek zostaje zbawiony tylko lask^,. Nie 
moze zapracowac sobie na niebo — zbawia go wiernosc Boga. 

„A ja zywot wieczny daj§ im i nie zgin^, na wieki, ani ich zaden wydrze z r§ki mojej” (J 
10,28). 

Dzi^ki tym obietnicom Zbawcy czlowiek wie, ze znalazl si§ w nieskonczenie bezpiecz- 
nych ramionach Pasterza. Wie, ze nigdy nie odpadnie od laski Bozej, gdyz sam Bog zadba 
0 to, by wytrwal. Bog nie zaniedbuje swych dziel. Nic nie moze juz zaklocic milosci, l§k 
przed pieklem nie zacmi jej blasku, nie zgasi jej swiatla. „Tylko Biblia” — tylko Biblia 
jest zapisem objawienia Bozego, w ktorym Bog ukazal Siebie czlowiekowi czarno na bialym, 
w formie zawsze mozliwej do dowolnego przegl^dania. To dar Boga dla czlowieka, ktory 
Boga poszukuje. Nie mog^ sobie do takiego kogos roscic praw tradycje ludzkie. To prawda, 
ze we wspolnocie swi^tycli kosciele od wiekow spajaj^cym ich w sluzbie Bozej — wierz^cy 
otrzyma wiele rzeczy pomocnych w gl^bszym rozumieniu Slowa Bozego. Ale Pismo Swi^te na 
zawsze pozostanie ostatecznym s^dem apelacyjnym, probierzem prawdziwosci kazdej nauki. 
Dlatego wierz^cy zagl^bia si§ w Biblii, slucha jej poselstwa, modli si§ o swiatlo Ducha 
1 slyszy, co zywy Bog ma mu do powiedzenia, napelniaj^c sw^ dusz§ bojaznitp dobroci^ 
i radosci^,. 

Awans i zwqtpienie 

Po siedmiu latach poslugi powierzono mi stanowisko wykladowcy filozofii w pewnym 
seminarium rzymskokatolickim w Brazylii. Juz wtedy diyczyly nmie powazne w^tpliwosci. 
Co robilem z tymi w^tpliwosciami? Nigdy si§ z nimi nie patyczkowalem. Nie zamierzalem 
rozwazac mozliwosci, iz nauczanie mojego kosciola mogloby bye bl^dne. Gdybym bowiem 
choc przez chwil§ zalozyl mozliwosc bl§du w doktrynie kosciola, bylbym wedlug Rzymu 
winny grzechu smiertelnego. Bezwzgl^dny zakaz w^tpienia i podwazania nauk Rzymu to 
zrocllo wielkiej sily tego kosciola. Protestanci dziwi^, si§, ze katoliccy uezeni, studiuj^c Pismo, 
nie pojrnujej. jednak istoty Ewangelii. Lecz umysl katolika nie jest umyslem wolnym: kazde 
odejscie od Rzymu jest zagrozone ogniem nieugaszonym. Jesli choc przez moment zechce 
on uezeiwie rozwazyc, czy nauka Reformatorow o Biblii nie jest czasem sluszna, otwiera 
si§ u jego stop otchlan pot^piencow. Katolik nie w^tpi, ze w tej samej chwili Bog jest 
gotow zawolac: „Precz ode Mnie, przekl^ty!” Powtarzano nam, ze nie trzeba si§ bac, jesli 
takie w^tpliwosci nawiedzg, dusz§. Nieraz omawialem je z mym kierownikiem duchowym, 
ktory niezlomnie udzielal mi tej rady: „W^tpliwosci nie s^ powodem, dla ktorego mialbys 
rezygnowac z kaplanstwa”. Wedlug kosciola katolickiego pokonuj^c zw^tpienie wyslugujemy 
sobie wyzsz^, pozycj§ w niebie. W takich wypadkach radzono nam odmowic krotk^, modlitw^ 
i rnyslec o czyrn innym, a dopiero potem, gdy w^tpliwosc zelzeje, zaj^c si§ jej analiz^. Uczono 
nas tez, ze teza o niewykluczonej raeji protestantow moze pochodzic tylko od diabla. 

Wqtpliwosci tomistyezne i autentyezne 

Choc zabraniano nam rozwazac jakiekolwiek w^tpliwosci co do nauki kosciola, to nieraz 
w celach dydaktycznych zezwalano na w^tpliwosci natury metodologicznej. Podejscie to 
usystematyzowal Tomasz z Akwinu w swej Summa Theologica. Polega ono na cloraznym 
uznaniu slusznosci pogli|du przeciwnego, aby lepiej go zrozumiec i moc tym skuteezniej oba- 
lic. Stosuje si§ je w dysputach z niekatolikami. Katolik moze wtedy udawac, ze dopuszcza 
slusznosc stanowiska oponenta, lecz faktyezne uznanie tej slusznosci nie wchodzi w racliub§. 
Pierwszg, mtj, funkcj^ kaplansk^, bylo codzienne odprawianie mszy. Gdy wedle polecenia Rzy- 
mu szeptalem slowa konsekraeji, substaneja chleba i wina miala si§ stawac Cialem i Krwi^ 
Pana. Co dzieh taki cud w rnych lykacli! Ale doktryna o Przeistoczeniu jakos nigdy nmie 
nie fascynowala. Bez zapalu kl^kalem przed przedmiotami, wzdragalem si§ przed mocllitw^ 
do hostii. Zamykanie Boga w chlebie i winie gwalcilo me najgl^bsze uczucia religijne; nie 
umialem wznosic duszy ku Bogu, ktory skryl si§ pod postaciq, nieozywionych przedmiotow. 
Nie umialem tez wzbudzic w sobie zacliwytu dla chwaly Zbawiciela, ktory mial bye obeeny 
w spozywanej przeze mnie hostii. Autorzy rzymskokatoliccy zdaj^, sobie spraw§ z tej trud- 
nosci. Nigdy na przyklad nie piszg, o „Jezusie w zolqdku”, ale o „Jezusie, ktory spoczywa 
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na sercu”. Chc^c nie chc^c zatem alegoryzuj^ oni formula „To JEST Cialo Moje”! Lecz po 
prawdzie — jaki jest cel Przeistoczenia? Jak^ wartosc ma dla mnie fakt, ze w moim zol^dku 
znajdzie si§ Jezus w postaci chleba i wina? Przeciez tak naprawd^ liczy si§ moja zywa wi§z 
ze Zbawc^,. Co za pozytek z Jego rzekomej cielesnej obecnosci w tych substancjach? Tylko 
odcicj,gaj3, one m3, uwag§ od chwaly Odkupiciela! Jezus objawia mi si§ przez Slowo i Ducha. 
Ufam Temu, Ktory objawia mi si§ w swojej Ewangelii. 

Obecnosc fizyczna czy duchowa? 

Nauka o magicznej obecnosci Jezusa po Przeistoczeniu napawala mnie l^kiem; byla jak 
ogieii, co parzy, a nie plomien, co ogrzewa. Nie bylo tu miejsca na rnilosc, nie umialem 
zwracac si§ do takiego Jezusa. Wyst^kiwalem obowi^zkowe dzi^kczynienie; lecz przerazal 
mnie chaos w mych myslach i wyobrazni. Potem cz^sto trawilo mnie uczucie dojmuj^cej 
pustki. Inny szkopul stanowila natura teorii Przeistoczenia. Wedlug Rzyrnu to w istocie 
nie Jezus zstgpuje w swym ciele i duszy na oltarz — Jezus bowiem pozostaje w niebie. 
To substancje chleba i wina zmieniaj^ si§ w substancje Ciala i Krwi Chrystusa. Z trudern 
przychodziio mi zwracac si§ do tak wykoncypowanej obecnosci Jezusa; nie potrafilem modlic 
si§, jak nalezy, gdyz nieiatwo mi bylo dopatrzyc si§ tu Jego faktycznej obecnosci. Wi^kszosc 
teologow protestanckich uznaje faktyczn^, obecnosc Jezusa podczas Wieczerzy Pahskiej, ale 
pojrnuj^, j% oni na sposob duchowy, nie usilujty: rozdzierac tajenmicy za pornoc^ bezna- 
migtnego rozumowania. Uznaje, iz podczas obchodzenia Pami^tki Jezus jest obecny, aby 
poprzez znaki chleba i wina upewnic nas o swej wiekuistej wiernosci i milosci. Dlatego Jego 
swigta Wieczerza nie przeraza obecnosci^ Boskiego majestatu, ale napelnia uczestnikow 
niewypowiedzianym pokojem. 

Druga funkcja — dalsze w^tpliwosci 

Drug3 funkcja powierzon^ mi jako ksi^dzu bylo sprawowanie sakramentu pokuty. W struk- 
turze wladzy Rzyrnu spowiedz to strategiczny fundament, wyraz podporz^dkowania osoby 
swieckiej duchownemu. Ksi^dz w konfesjonale zajmuje miejsce analogiczne do tronu s§- 
dziowskiego. Penitent wyznaje swe slabosci, tajemnice, ktorych nie powierzylby nikomu; 
i od ksi^dza zalezy, czy odejdzie z rozgrzeszeniem. To ksiqdz podejmuje decyzj§ oscyluj^c^ 
rni^dzy niebem a pieklem. Nie b^d§ tu przytaczal argumentacji biblijnej, jakq, kosciol rzymski 
uzasadnia praktyk^ spowiedzi dousznej. Zapytam tylko: Czy na tym ma polegac „wolnosc 
i chwala dzieci Bozych”? Czy to jest wlasnie blogoslawienstwo zbawienia, ktore z chwalebn^ 
radoscig, opiewa Biblia? Czy to jest ow pokoj, ktory zwiastowano nad betlejemskimi pola- 
rni? Czy znajdujemy tu cos z wizerunku Dobrego Pasterza, ktory wyrusza na poszukiwanie 
zabl^kanych na pustkowiu owiec i na ramionach niesie je z powrotem do owczarni? Czy 
poprzez spowiedz owce nie S3 raczej przywolywane do porz^dku kopniakami i odstawiane 
do „owczarni” pod grozb^, wiecznego pot^pienia? 

Prawdziwa spowiedz przed obliczem Boga 

Dobrze jest, gdy wierz^cy, przygnieciony brzemieniem winy, pragnie wyznac grzechy 
Bogu. Nieraz dobrze jest tez wyznac je osobie godnej zaufania. Moze to podniesc na du- 
chu, przyniesc pociech§. Czlowiek czasem tak zadr^cza si§ swym grzechem, iz trudno mu 
uwierzyc, ze rnoglby on zostac odpuszczony. Wie co prawda, ze wedlug Biblii milosierdzie 
i przebaczenie Jezusa nie maj3 granic; ale pokrzepi go potwierdzenie z ust innego wierz^cego, 
duszpasterza b^dz nie, slowami: „Chrystus urnarl tez i za twoje grzechy”. Mamy tu jednak 
do czynienia z calkiem inn^, spowiedzi^ i odpuszczeniem grzechow niz w kosciele katolickim. 
Rzaclko zdarzalo mi si§ spotkac w konfesjonale kogos, kto przyszedl, gdyz odczuwal w sercu 
tak3 potrzeb§. Przychodzili, bo musieli. To uci^zliwy obowi^zek, ktorego trzeba przestrzegac, 
chc^c unikn^c piekla. 



29. Herman Hegger 103 

Od prawdy trudno uciec 

Nieraz czytaj^c Bibli§ zapytywalem siebie: „Czy to, co moj kosciol robi, zgadza si§ 
z tq Ksi^g^,?” W Biblii powiedziano jasno, ze jest tylko jeden posrednik mi^dzy Bogiem 
a czlowiekicm: Jezus Chrystus, ktory na Golgocie poniosl na krzyzu kary za grzech; lecz 
moj kosciol glosil, ze posrednikow jest wielu, a najwi^kszg, z nich Maryja, „posredniczka 
wszelkich lask”. Zacz^lem tez rozmyslac, czy Bog naprawd§ obdarzyl papieza nieomylnym 
autorytetem i rnoc^ interpretacji Biblii i czy naprawd§ kazdy wierz^cy ma obowi^zek uzna- 
wac pogl^dy papieza. Czy to w ogole w porztjdku, aby papiez mial wladz§ uniewazniac 
i reinterpretowac proste slowa Pisma Swi^tego? Strach paralizuje mysli, obezwladnia rozs%- 
dek. Umysl nie dziala normalnie, gdy wisi nad nim grozba grzechu smiertelnego i piekla, gdy 
wizja ognia wiecznego zmusza do okreslonych wnioskow. Krytycznie rzecz bior^c, wnioski 
wyci^gane w takich warunkach nie sq wiarygodne. Robilem, co moglem, ale nijak nie moglem 
w pelni przekonac siebie o prawdziwosci nauk Rzymu. Moglem im co najwyzej przypisac ja- 
kies prawdopodobienstwo prawdziwosci, nic wi^cej; twierdz^c inaczej, mamilbym sam siebie. 
Podswiadomosc nie umiala juz clluzej narzucac mej rozumowej niepewnosci irracjonalnych 
przekonan; przejrzalem jej dzialanie. Sumienie zarzucalo mi, ze oklamuj§ sam siebie; skoro 
tak, nie moglem dluzej zwac si§ rzymskim katolikiem. Wykluczala to doktryna mojego 
kosciola. W podiyczniku Theologia Moralis Aertnica Damena (XII, 323) przeczytalem, ze 
kto uparcie poddaje w w^tpliwosc prawdy wiary, jest skonczonym heretykiem, ktory wiar§ 
utracil. Wedle maksymy: Dubius in fide infidelis est (w^tpi^cy w wierze jest niewiernym) 
nie bylern juz prawdziwym wierz^cym; bylem bowiem pewien tylko jednego: ze argumenty 
kosciola maj^ce dowodzic objawienia Bozego gwarantuj^ co najwyzej prawdopodobienstwo. 
Ta pewnosc nie plyn^la wcale ze zbuntowanego serca czy pychy; byla tylko kwesti^, uczci- 
wosci wobec sarnego siebie. Stan^lem przed wyborem: moglem pozostac katolikiem i reszt§ 
zycia sp^dzic jako klamca b^dz tez dochowac wiernosci swym najgl^bszym przekonaniom 
i opuscic kosciol. Wybralem to drugie. Za Lutrem moglbym rzec: „Tak oto stoj§. Inaczej 
post^pic nie mog§”. 

Na piasku 

Straszliwa to byla chwila, gdy z cal^ uczciwosci^, poczulem si§ zmuszony odmowic intelek- 
tualnego posluszenstwa doktrynalnym wyrokom Rzymu. Kosciol katolicki byl mi podporg,, 
skalq,, na ktorej budowalem pogl^dy — teraz spostrzeglem, ze wznioslem dom na piasku. 
Fale uczciwej autorefleksji wymyly piach spod fundamentow, dom runql, a mnie uniosly 
wody rozpaczy. Nie widzialem niczego, czego moglbym si§ uchwycic. Sam musialem radzic 
sobie z g^szczem swiatopogl^dow. Pelen tych w^tpliwosci nie moglem oczywiscie dalej bye 
kaplanem; skonezylo si§ klasztorne umieranie zyweem. Porzucilem zywot odbic i cieni na 
rzecz swiata frapuj^cej namacalnosci, gdzie wreszeie moglem gl^biej odetchn^c. Zrezygnowa- 
lem z funkcji wykladowcy, opuscilem kosciol katolicki. ZdjqJem sutann§, ktora w tropikalnej 
Brazylii nasi^kala gor^cem; moglem poruszac si§ lekko, swobodnie, w zwyklej koszuli. Lecz 
w gl^bi duszy uginalem si§ pod wyrzutami sumienia. 

Zbawiony tylko lask^, przez wiar§ 

Na pozor bylem wolny, ale w duszy nie mialem pokoju, calkiem straciwszy z oczu Bo- 
ga. Duz^, pomoc okazal mi jeden kosciol ewangelikalny z Rio de Janeiro; zyezliwose jego 
czlonkow, opieraj^cych wiar§ tylko na Biblii, bardzo mi pomogla. To od nich otrzymalem 
zwyklq, odziez, gdy nie mialem pieni^dzy na nic. Karmili mnie, dali dach nad glow^,; nigdy 
im tego nie zapomney Przede wszystkim jednak uj§lo mnie nauezanie ich pastora. Takie 
spojrzenie na Bibli§ bylo nowosci^,. Ale na jakq wlasciwie pomoc moglbym liezye ze strony 
kaznodziei niekatolika? W seminarium i juz jako ksi^dz cz^sto slyszalem o falszywosci nauk 
kosciolow takich jak ten, nigdy jednak nie wiedzialem, czego faktyeznie one nauezaj^,. W Rio 
de Janeiro uslyszalem, ze nie mog§ zbawic si§ sam ani czymkolwiek wysluzyc sobie nieba, 
bo jestern kompletnie zgubiony, bez nadziei. Moglem si§ pod tym szczerze podpisac, bo az 
nazbyt cz^sto dane mi bylo przekonywac si§ o swej niezdolnosci do zmiany. Mimo wielkich 
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wysilkow i wszelakich umartwien nie zdolalem si§ stac innym czlowiekiem. Kaznodzieja po- 
sunql si§ jeszcze dalej, pokazuj^c, ze jest tylko jeden sposob uwolnienia od grzechu: przyj^c 
od Boga w pelni daraiowe przebaczenie i nowe zycie. Ukazal, ze doswiadczenie to jest darem 
Jezusa Chrystusa, ktory ofiaruje je kazdemu, kto odda Mu siebie z pelnq, ufnosciq, w Jego 
doskonal^ ofiar§. 

Swiatlo i zycie 

Zrazu nie moglem tego przyj^c. Jak bajka: zbyt pi§kne, aby moglo bye prawdziwe. Do- 
strzegalem cale pi§kno oddania si§ Chrystusowi; brzmialo to cudownie, wspaniale — ale 
za latwo, za tanio. Dla katolika zbawienie bylo najtrudniejsz^, rzecz^ na swiecie, plonem 
nieustannych zmagan, wysluzenia sobie Bozej zyczliwosci. Ale w koncu zacz^lem rozumiec 
przeslanie Biblii. Owszem, zbawienie to najtrudniejsza rzecz na swiecie, bo mozna na nie za- 
sluzyc tylko idealnym przestrzeganiem wszystkicli wymogow Prawa Bozego, czyli calkowit^ 
bezgrzesznosciq,. Drug^, jednak prawd^,, cudownq, prawd% jest fakt, ze Pan Jezus Chrystus, 
Syn Bozy, wypelnil wszystkie te wymogi za nas, w naszym imieniu nam pozostaje tylko 
Mu zaufac. 

„A bywaj^ usprawiedliwieni darmo z laski jego przez odkupienie, ktore si§ stalo w Chry- 
stusie Jezusie. Ktorego Bog wystawil ublaganiem przez wiar§ we krwi jego, ku okazaniu 
sprawiedliwosci swojej przez odpuszczenie przedtem popelnionych grzechow w cierpliwosci 
Bozej, Ku okazaniu sprawiedliwosci swojej w terazniejszym czasie, na to, aby on byl spra- 
wiedliwym i usprawiedliwiajtjcym tego, ktory jest z wiary Jezusowej” (Rz 3,24-26). 

Nast^pil wreszeie cudowny przelom. Dusza otworzyla si§ przed Chrystusem w bezbrzez- 
nej ufnosci. Poj^lem, ze to nie Zydzi Go ukrzyzowali — ze uezynilem to ja sam. Moje 
grzechy zostaly poniesione przez Niego. Oslepiaj^ca jasnosc padla na stert§ smieci, jak% 
bylo moje dotychczasowe zycie. Moja dusza lezala przede rnn^ jak zbombardowane miasto, 
ja zas cierpialem z bolu na widok grzechu, ktory wypelnial cal^ moj^, istot§. Tkwi^c jednak 
nad tq. stert^ smieci uswiadomilem sobie, ze Chrystus mi odpuscil i ze uczynil mnie praw- 
dziwyrn wierz^cym. Stalem si§ nowyrn stworzeniem. Opisuj^c Swoj^, wi§z z prawdziwym 
chrzescijaninem Jezus powiedzial: 

„Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mi§ tez znajg” (J 10,14). 
Rozpoczqlem nowe zycie, zaznawszy w koncu bliskosci Boga, ktorej nie moglem zaznac 

wczesniej, jako katolicki ksi^dz. Martwy legalizm kosciola rzymskiego pozostawilem za sobg,, 
przede mn^ zas czekala zywa, osobista wi§z z naszym cudownym Bogiem. 

Herman Hegger, nawrocony ksiqdz 

Holender Herman Hegger, zbawiony taskq Bozq w Brazylii, zdqzyt po swoim nawroceniu 
napisac juz 25 ksi^zek. Jego organizaeja misyjna, o nazwie Jn de Rechte Straat" (Na ulic§ Pro- 
stg), wytrwale swiadezy o prawdzie biblijnej, b§dqc zarazem zrodtem informaeji o katolicyzmie. 
Herman byl wielkq zach^tg przy tworzeniu tej ksiqzki, kontaktujqc nas ponadto z wieloma bylymi 
ksi^zmi, ktorzy zostali zbawieni laskg. W 1996 roku Herman Hegger wydal dwie ksiqzki: God’s 
Commandment Is Love (Bog nakazal mitosc) i Army of Light (Armia swiatfosci). W Holandii be- 
stsellerem stala si^jego ksiqzka Mother Church I Accuse You! (Matko Kosciele: Oskarzam ci§!). 
Mozna si§ z nim kontaktowac pod telefonem: (0-031) 263615 215, a takze pisac w j^zykach 
holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpanskim, portugalskim bqdz wloskim na 
adres: Herman Hegger, Dillenburglaan 8, 6881 NV Velp, Holandia. 
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Kaplan kaznodziej^. 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza J. M. A. Hendriksena 

Przed laty w klasztorze budzono nas pukaniem do drzwi, wolajge: „Niech b^dzie po- 
chwalony Jezus Clirystus”. Odpowiadalo si§: „Na wieki wiekow, amen”. Dopiero wowczas 
budz^cy przyjmowal, ze spi^cy uslyszal pukanie i ockn^l si§. Dialog ten w swiecie rzym- 
skokatolickim nosi nazw§ „chrzescijahskiego pozdrowienia”. Gdybysmy zadzwonili do bram 
klasztoru zenskiego, siostra odzwierna sklaniaj^c si§ z pokor^ i wdzi^kiem pozdrowi nas slo- 
wami: „Niecli b^dzie pochwalony Jezus Chrystus” oczekuj^c odpowiedzi: „Na wieki wiekow, 
amen”. „Chrzescijanskim pozdrowieniem” rozpocz^lby spotkanie prowadz^cy w ktoryms 
z towarzystw katolickich. Ale poczciwi ludzie, na pierwszy rzut oka nieraz prosci, nieobyci, 
nie zawsze znali wlasciwe slowa; zawsze jednak mieli zlote, wierne serca. Lubilem przebywac 
w ich towarzystwie. Do ludzi takich nalezal pewien marynarz. 

Gdyby apostolowie byli rzeznikami. . . 

Pierwsze spotkanie nie bylo zach^caj^ce. Odwiedzilem go w chwili, gdy wraz z zon^ 
i grupq, przyjaciol posilal si§ pieczeni^ wolowq,, popijaj^c wodk%. Poniewaz byl akurat pi^tek, 
zapytalem, czy sq katolikami. 

A jakze, prosz§ ksi^dza — odparl wesolo. 
I powiem ksi^dzu, ze wyprawilem na pole misyjne z setkq; misjonarzy! 

To mial bye dowod jego katolicyzmu. Ale ja drq.zylem dalej: 
A wolno to w pi^tek jesc mi§so? 

— Co si§ ksi^dz wyglupia! — wypalil. 
- Kto dba o ten raz? Nie co dzien jestem w domu. Jedzenie ryb raz w tygodniu to dla 

kosciola niezly interes. Bo apostolowie byli akurat rybakami. Jakby byli rzeznikami, to by 
nam kazano raz w tygodniu jesc mi^so! A ze byli rybakami... Bzdury, prosz§ ksi^dza! 

Jako „wielebny ksi^dz” nie powinienem byl si§ smiac — nie moglern si§ jednak od tego 
powstrzymac. 

Ewangelia wedlug marynarza 

Przeszlo rok pozniej wezwano mnie do tego marynarza. Byl bardzo chory, zdaniem dokto- 
ra — nieuleczalny rak. Gdy wszedlem, ku memu zdumieniu zapytal, czy moze si§ wyspowia- 
dac. Oczywiscie zgodzilem si§. Nawet mnie to ucieszylo. I rozpoczqJ snuc swe dzieje, chyba 
najstraszliwsze, jakich dane mi bylo sluchac. Czlowiek ow zmarnowal zycie. Ale otoczenie, 
w jakim przyszlo mu zyc w mlodosci i potem, bylo nader niesprzyjaj3.ee i zle. Gdy w pewnej 
chwili zapytal, czy nie uwazarn go za wielkiego lotra, moglern odrzec jedynie: „Nie, bo 
gdybym zyl w panskim srodowisku, bylbym duzo gorszy”. Spostrzeglem ze zdziwieniem 
i nie bez wzruszenia — ze nie zostalo w nim wiele z beztroskiego wilka morskiego, jakiego 
poznalem przed rokienr. Jego smutek i skrucha rozdzieraly mi serce. Najwyrazniej Jezus 
Chrystus upomnial si§ o tego grubianina, podobnie jak uczynil z lotrem na krzyzu. Uprze- 
dzony przez lekarza, iz marynarz nie pozyje dlugo, za paiy dni zaszedlem tarn znow. Konal. 
Zaproponowalem, abysmy znow prosili o przebaczenie zla, jakie popelnil. „Przeciez juz to 
zrobilem” — padla odpowiedz. I gdy przygl^dalem mu si§ milcz^co, dodal: „Niech ksi^dz 
slucha. Jesli syn, ktory mnie obrazil, przeprosi mnie, a ja mowi§, ze mu wybaczam, to za 
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par§ dni nie musi mnie prosic o to samo. Jako ojciec nawet ja tak bym post^pil. Coz dopiero 
drogi Bog w niebie, ktory jest Ojcem lepszym niz ja!” 

„Wesel^,c weselic si§ b^d% w Panu, a dusza moja rozraduje si§ w Bogu moim; bo mi§ oblokl 
w szaty zbawienia, a plaszczem sprawiedliwosci przyodzial mi§, jako oblubienca ozdobnego 
chwal^, i jako oblubienic§ ozdobion^, w klejnoty swoje” (Iz 61,10). 

Co za wiara! Niesamowita wiara! Prostak i grubianin zostal u schylku zycia prawdziwym 
wierz^cym, pewnym zbawienia! Nazajutrz umarl w pokoju. Nie mial pogrzebu z ksi^dzem; 
rodzina nie zyczyla tego sobie. Wiem jednak, ze u schylku zycia wolalbym bye w skorze tego 
marynarza niz wielu tych, w ktorych poboznym pogrzebie sam uczestniczylem! 

Opuscilem kosciol rzymskokatolicki 

Wkrotce w mym zyciu nastaly zmiany. Z Rotterdamu przeniesiono mnie do Arnster- 
damu. Byl to wlasciwie awans; ale nie mog^c zniesc rozterek w zwi^zku z naub| kosciola 
i zyciem, jakie wiodlcm, postanowilem odejsc z zakonu i kosciola rzymskiego. Materialistycz- 
na filozofia zyciowa nie dawala mi zreszt^ wiele miejsca na wiar§; totez w listopadzie 1955 
roku opuscilem Dominikanow, otrzymuj^c zwolnienie od slubow. Nie bylo to rzecz jasna 
zwolnienie z czlonkostwa w kosciele! Wyjechalem do Hagi i rozpocz^lem calkiem inne zycie. 
W duchu i glowie mialem pustk^. Filozofia oparta na wymiarze poziomym, na pozor atrak- 
cyjna, powoli wyjalawiala mnie w srodku. Ale nie moglem wymazac z pami^ci marynarza. 
Bylem zmuszony jakos zarobic na zycie; chcialem tez uciec od religijnosci. Dzi^ki pomocy 
pewnego wplywowego czlowieka „ze swiata” zostalem dyrektorem jednego z rotterdamskich 
hoteli. Jakze si§ to roznilo od poslugi kaplanskiej! Usilowalem zerwac z przeszlosciq, i jak 
najmniej o niej myslec. Prawie mi si§ to udalo; marynarza jednak zapomniec nie moglem. 
Ostaly si§ we mnie tylko resztki wiary. Rzadko zagl^dalem do kosciola. Co do katolicyzmu 
stracilem zludzenia, a koscioly ewangelickie nuzyly bezplciowymi, beznami^tnymi kazania- 
rni, w ktorych nie moglem si§ dopatrzyc krzty zaangazowania i zapalu. Z paroma wyj^tkami 
protestanckie kazania, jakie mialem wtedy okazj§ slyszec, brzmialy jak eseje na tematy 
ewangeliezne, wyprane z gl^bszego przekonania mowey i mocy Ewangelii. Draznilo mnie 
zwlaszcza tak obce czytanie z kartki na modl§ przemowienia; nie moglo to zachwycic kogos, 
kto opuscil kosciol katolicki. Par§ razy trafilem na tak zwanych „nowoczesnych” pastorow, 
dla ktorych jalowej paplaniny juz w ogole nie mialem serca. W koheu przestalem intere- 
sowac si§ kosciolem. Ale marynarza zapomniec nie moglem. Po trzech latach hotelowego 
zycia, ktore nie bylo wcale moim zywiolem, znalazlem zaj^cie bardziej przystaj3.ee do rnego 
wyksztalcenia. Podj^wszy dodatkowe studia dostalem posad§ lektora j^zykow klasycznych 
w kilku liceach. Tak trafilem do haskiego Liceum Chrzescijanskiego. SU3 rzeezy stykalem si§ 
z kolegami, ktorzy zwali si§ chrzescijanami. Nie mog§ wprawdzie rzec, iz kazdy z nich byl 
idealem zywego chrzescijanstwa, ale kilka osob naprawd^ zylo w zgodzie z przekonaniami, 
przejawiaj^c wolnosc i radosc dzieci Bozych. Chc^c nie chc^c, zacz^lem si§ im przygl^dac — 
i sprawialo mi to przyjemnosc. 

Zaintrygowany Bibli^ 

Co rano zaczynalismy lekcje od odezytania krotkiego ust^pu Pisma swi^tego. Z pocz^tku 
czynilem to tylko z musu. Ale ku mojernu zaskoczeniu powoli zacz^lo mnie to fascynowac, 
az wreszeie zachwycilo. Nie poprzestawalem juz na urywkach, do jakich bylem zobowi^za- 
ny w pracy. Rownolegle czytalem komentarze piora roznych teologow. Bywaly pouczaj^ce 
i zach^caj^ce, zwykle jednak trawilem tresci nudne i suche. Mierzily mnie, bo uwazalem, ze 
do zrozumienia Pisma nie trzeba komentarzy. Etiopski eunuch nie ksztalcil si§ pod okiern 
profesora czy duszpasterza, by poj^c proroctwa Izajasza — pornogl mu diakon Filip, ktory 
nie zapoznawal go bynajmniej z wiedz^ „dla wtajenmiczonych”, ale z Jezusem. 

„Tedy otworzywszy Filip usta swe, a pocz^wszy od tego Pisma, opowiadal mu Jezusa” 
(Dz 8,35). 

Opowiedzial w taki sposob, ze czlowiek ow uwierzyl, kazal si§ ochrzcic i z radosci^ 
pojechal swoj^ drog^. 

„A gdy jechali drog3, przyjechali nad jedne; wod§. Tedy rzekl rzezaniec: Otoz woda! Coz 
na przeszkodzie, abyrn nie mial bye ochrzczony? I rzekl Filip: Jezliz wierzysz z calego serca, 
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wolnoc. A on odpowiedziawszy, rzekl: Wierzy, iz Jezus Clirystus jest Syn Bozy. I kazal stance 
wozowi; i zst^pili obadwaj w wod§, Filip i rzezaniec, i ochrzcil go” (Dz 8,36-39) 

Po lekturze roznych komentarzy nie moglem niestety tego rzec o sobie. Przeciwnie: radosc 
budzona cudownym poselstwem Bozej milosci i milosierdzia bywala tlamszona, gaszona. 
Zadne m^dre komentarze do Pism, jakie zdolalem przeczytac, nie robily na mnie wrazenia. 
Lecz starego marynarza nie moglem zapomniec. Im wi^cej czytalem Pismo, tym jasniej poj- 
mowalem, czemu tak si§ dzieje: Byl on prawdziwym wierz^cym, ktorym tak naprawd§ nigdy 
nie bylem ja sam, mimo ze juz dawno uznalem szereg tez teologicznych za „prawdy religijne” 
i mimo ze pelnilem w kosciele czolow^, rol§. Do takiego wniosku doszedlem pod wplywem 
lektury Pisma swi^tego. Niegdys s^dzilem, ze uwierzyc oznaeza uznac czyj^s wladz§ (na 
przyklad kosciola), rozumowo zaakceptowac szereg prawd (na przyklad — iz Bog istnieje, 
ze jest niebo i pieklo, ze s^ sakramenty itd.). Z Pisma jednak wynikalo, ze wcale nie to jest 
wiar^. W przeciwnym razie rowniez diabla trzeba by uznac za wierzEjcego — i on bowiern 
wierzy w szereg tych prawd! Nie jest to jednak wiara prawdziwa. 

„Zart stulecia” 

Wedlug Pisma swi^tego wiara polega na ufnosci. Dlaczego Biblia nazywa Abralrama 
ojeem wszystkicli wierzgcych, przykladem wiary? Nie dlatego, iz uznal on rozumowo szereg 
prawd, i nie dlatego, iz gorliwie bronil Kosciola, ustalen synodu czy Symboli Wiary. Poj^cia 
te nie byly mu w ogole znane! Abraham zostal przez Pismo swi^te nazwany wierzg,cym, bo 
bezgranieznie ufal Bogu i Jego Slowu, nawet gdy nie umial wiary tej uzasadnic rozumem. 

I otrzymal znak obrzezania jako piecz^c usprawiedliwienia osi^gni^tego z wiary posiada- 
nej wtedy, gdy jeszcze nie byl obrzezany. I tak stal si§ ojeem wszystkicli tych, ktorzy nie 
rnajgc obrzezania, wierzy, by i im poczytano to za tytul do usprawiedliwienia (Rz 4,11). 

Gdy Abraham wraz z zonq, liczyli sobie w sumie blisko 200 lat, Bog oznajmil, ze b§d% 
mieli dziecko. Z biologicznego punktu widzenia trzeba by to uznac za zart stulecia, kompletny 
absurd. Takze Abraham z pocz^tku mial trudnosci z uwierzeniem, nie istnieje bowiern cos 
takiego jak nieskomplikowana wiara oparta na gotowych schematach ludzkiego pomyslu. 
Mimo to Abraham uwierzyl, ze spelni si§ Boza zapowiedz, choc nadzieja ta klocila si§ 
z jego rozs^dkiem. Dlatego Pismo zwie go wierzqcym. Wiara zgodna z Pismem swi^tym jest 
tozsama z bezgranieznym zaufaniem Bogu i Jego Slowu. Kto tak post^puje, chocby wbrew 
swej ludzkiej mqdrosci, jest wierz^cym. Czlowiek wierzy przede wszystkim nie umyslem, ale 
sercem! Jak mowi Pismo: 

„Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwosci, ale si§ usty wyznanie dzieje ku 
zbawieniu” (Rz 10,10). 

Abraham uwierzyl 

Moze si§ zdarzyc, iz ten, kto posiadl tajniki teologii i piastuje wysoki urz^d w kosciele, kto 
regularnie ucz^szcza na nabozenstwa i sam je odprawia, kto uznal rozumem szereg „prawd 
religijnych” i z erudycjq, umie ich bronic — opiera si§ na wlasnym rozumie i „dowodach”, 
nie ufaj^c wcale bez reszty Bogu i Jego Slowu. Nie rnozna go wi§c nazwac wierzEjcym. Ale 
marynarz nie posiadaj^c wiedzy teologicznej i rzadko zagl^daj^c do kosciola pod koniec zycia 
stal si§ wierz^cym. Zywil ufnosc, dzi^ki ktorej wedlug Pisma czlowiek staje si§ wierzgeym. 
Mimo cierpien i n^dzy dr§czg,cych ludzi na tym swiecie, mimo iz wielu orzeka, ze Boga nie 
ma lub ze nie jest On troskliwym Ojeem z Ewangelii, marynarz ufal, ze Bog jest miluj^cym 
Ojeem, takim, jak ukazuje Go Pismo, Ojeem wi§c znaeznie lepszym niz on sam. W Duchu 
swigtym czlowiek ow zyskal pewnosc, ze Bog jest mu Ojeem, ze jego grzechy s^ odpuszczone, 
a on sam stal si§ dzieckiem Bozyrn. Ta niezlomna ufnosc pozwolila mu na lozu smierci wolac 
radosnie: „Abba, Ojcze!” Wkrotce dzi^ki lekturze Pisma swi^tego pojqlem istot§ wiary, 
Biblia zas stala si§ dla mnie zupclnie inn^ Ksi^g^,. Zawsze glosilem „natchnienie” Pisma, 
ale nie przeszkadzalo mi to czytac go krytyeznie i traktowac pewnych zdah i relacji w nim 
lekcewaz^co i niedoslownie. To si§ zmienilo. Krytyeznie zacz^lem oceniac swe prywatne 
zdanie i opinie innych. Nie znaezy to, ze rozwialy mi si§ od razu wszystkie znaki zapytania co 
do tresci Biblii. Nie, wei^z ich nie brakuje, ale s^dz§, ze dla ludzkiego urnyslu mog^, na zawsze 
pozostac znakami zapytania. Wierzy, ze co czlowiek uznaje za niemozliwe i niewiarygodne, 
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to jest mozliwe u Boga (Lk 18,27). To, co w swiecie uchodzi za wielk^ m^drosc, w oczacli 
Bozych (obiektywnie zatem) jest piramidalnym glupstwem. I odwrotnie: To, co czlowiek 
uznal za glupot§, bywa u Boga (czyli obiektywnie rzecz bior^c) najwi^ksz^ m^drosci^,. 

„Albowiem glupstwo Boze jest m^drsze niz ludzie; a mdlosc Boza jest mocniejsza niz 
ludzie” (IKor 1,25). 

„Albowiem m^drosc tego swiata glupstwem jest u Boga; bo napisano: Ktory chwyta 
m^drych w chytrosci ich” (IKor 3,19). 

Nie moglem post^pic inaczej: musialem uznac autorytet Biblii, przekonany w koncu, ze 
trzeba bezgranicznie ufac Panu i Jego Slowu zawartemu w Pismie. Wtedy i ja otrzymalem 
lask§, aby z gl^bi serca zawolac:, Abba, Ojcze!” Nieomylne Slowo zawarte w Biblii pouczylo 
mnie, iz zywi^c t§ wiar§, ufnosc bez granic, mog§ bye pewien przebaezenia grzechow. I ze 
zaliczam si§ odt^d do grona dzieci Bozych. Wszystko, co Pismo mowi o wierz^cych i o danych 
im obietnicach, zacz^lo si§ w pelni odnosic i do mojego zycia. Ja tez moglem dost^pic zycia 
wieeznego, nie tylko kiedys w przyszlosci, ale DZIS! 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto w mi§ wierzy, ma zywot wieezny” (J 6,47). 
Ma je zatem juz teraz! 

Smutek i radosc 

Ogarn^l mnie smutek i zal za me liezne grzecliy; nie usilowalem tych uczuc tlumic. 
Mieszaly si§ przedziwnie z przeobfit^ radosci^ pewnosci, iz bezeenna krew Jezusa ocalila 
mnie od wieeznego pot^pienia i na wieki pozostan§ dzieckiem Bozym. Nie sposob opisac, 
czym jest to przezycie dla kogos, kto nie zaznal dot^d tej pewnosci. Po dzis dzieh jestem 
z tego powodu szcz^sliwym czlowiekiem, i nikt, nawet najwazniejsza, najbardziej uezona 
osobistosc, nie zdola mi tego odebrac. Za zadne skarby swiata nie powrocilbym na drog§, 
z ktorej zszedlem; zwlaszcza gdy ze smutkiem i trosk^, patrz§, jak moi szacowni koledzy 
ze zwyklej ciekawosci zd^zaj^ ni^, coraz dalej, trac^c szans§ zaznania pociechy, pewnosci 
i radosci plyn^cych z pelnego mocy poselstwa Bozego i obietnic dla wierz^cych. W Biblii 
czytam wei^z na nowo, ze to nie taki czy inny kosciol i nie uezynki, tylko prawdziwa biblijna 
wiara, bezgraniczna ufnosc zlozona w Panu i Jego Slowie moze usprawiedliwic marnego, 
zgubionego grzesznika, ktoremu dano do nasladowania wzor w osobie niezwyklego starego 
Abrahama. 

Bo coz mowi Pismo? Uwierzyl Abraham Bogu i zostalo mu to poczytane za sprawie- 
dliwosc. Otoz temu, ktory pracuje, poczytuje si§ zaplat§ nie tytulem laski, lecz naleznosci. 
Ternu jednak, ktory nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, 
wiaiy jego poczytuje si§ za tytul do usprawiedliwienia (Rz 4,3-5). Wszyscy bowiem zgrze- 
szyli i pozbawieni sq, chwaly Bozej, a dost^puj^ usprawiedliwienia darmo, z Jego laski, przez 
odkupienie, ktore jest w Chrystusie Jezusie (Rz 3,23-24). 

Po tej gruntownej zmianie duchowej poczulem si§ niewyobrazalnie szcz^sliwy. Czuj§ si§ 
tak nadal. Dlatego niczego bardziej nie pragn§, niz zeby wielu, wielu innych doznalo tej 
sarnej szcz^sliwosci. O to modl§ si§ codziennie. 

„I was ozywil, ktorzyscie byli umarli w upadkach i w grzechach” (Ef 2,11). 
Kazdy z nas otrzymal wyrok smierci wieeznej! Ale na krzyzu Golgoty, gdzie powinnismy 

zawisn^c, by umrzec na wieki, zawisl za nas Jezus! Syn S^dziego zawisl na krzyzu, umilo- 

wawszy n^dznych, zgubionych ludzi. Umarl, by wybawic nas od wieeznej smierci, aby nas 
uswi^cic i ublogoslawic na wieki! Niepoj^te, cudowne poselstwo o bezgranicznej milosci Boga 
do ludzi — do Ciebie i mnie - - jest sednem Ewangelii, niezwyklej Ksi^gi o niezwyklej tresci. 
Chc^c bez przeinaezen glosic t§ cudowriEp peln^, nadziei wiesc o odkupieniu, wyzwoleniu 
i zyciu wieeznym, zostalem kaznodziej^,. 

Tylko Chrystus 

Ponad 15 lat bylern zakonnikiem. Innym moglo to imponowac, ale ja nie znalern szcz^scia 
i pokoju. Nie umialem — i dzis nie umialbym — zyc spokojnie bez silnego przekonania, ze 
odpuszczono mi grzecliy i jestem dzieckiem Bozym. Kosciol katolicki nie dal mi tej pewnosci, 
choc bylem kaplanem i zakonnikiem. Rzym nie wyjasnil mi, ze w tej sprawie niezb^dne jest 
tylko milosierdzie Boze, a ze strony czlowieka tylko wiara, drog§ zas ku nim mozna odnalezc 



30. J. M. A. Hendriksen 109 

tylko w Pismie swi^tym. Na zaskakuj^cej drodze zyciowej od kaplana do kaznodziei, ktor^ 

staralem si§ na tych stronicach opisac, dane mi bylo znalezc ut^skniony pokoj. Dzis z bez- 

brzezn^ wdzi^cznoscig, i radosci^, swiadcz§, iz jestem czlowiekiem szcz^sliwym. Calym sercem 

modl§ si§ co dzien, aby wielu mych dawnych kolegow, z ktorymi pracowalem, modlilem si§ 

i rozmyslalem, a takze ci, ktorzy przeczytaj^ te slowa, odnalezli ten pokoj i pewnosc, to samo 

radosne zycie. Jest to mozliwe. Lecz nie znajdziemy ich w arbitraryzmie, w ufaniu temu czy 

innemu kosciolowi — tylko w Bozym milosierdziu i niewzruszonej, nieul^klej wierze, tylko 

przez czytanie, nieustanne czytanie w modlitwie i calkowitej ufnosci, niepoj^tego Poselstwa 

zawartego w niezwyklej Ksi^dze pelnej mocy! 

Pastor J. M. A. Hendriksen, nawrocony ksiqdz 

J. M. A. Hendriksen przez wiele lat, od czasu swego nawrocenia, stuzyt Bogu jako pastor 
i nauczyciel. Obecnie jako emerytowany pastor nadal udziela si§ misyjnie. Jego sylwetk§ szcze- 
golnie trafnie opisuje jedna cecha: zyczliwosc. Adres: J. M. A. Hendriksen, Schie 30, 8032 AA 
Zwolle, Holandia. 
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Z klasztoru ku wolnosci w Chrystusie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Hugh Farrella 

Przetoz teraz zadnego pot^pienia nie maz tym, ktorzy b§d%c w Chrystusie Jezusie nie 
wedlug ciala clrodz^, ale wedlug Ducha (Rz 8,1). 

Pobozne pragnienia 

Pragn^c zyc z Chrystusem, postanowilem zostac kaplanem. Jako dziecko katolickich 
rodzicow, wierzylem, ze moj kosciol jest jedynym prawdziwym i poza nim nie ma wlasci- 
wie szans na zbawienie. Dogmat oglaszali wci^z na nowo kolejni papieze: Innocenty III, 
BonifacyVIII w bulli „Unam Sanctam”, Klemens VI, Benedykt XIV, Leon XIII, Pius XII 
i Pius IX: „Wiara nas sklania do utrzymywania i wyznawania, ze jeden jest KOSCIOL 
SW1I(TY, KATOLICKI I APOSTOLSKI. [... ] Poza nim nie ma zbawienia ani odpuszcze- 
nia grzechow” 1. Nie przeszlo mi przez mysl, ze zbawienia moglbym szukac poza nim. Od 
najmlodszyclr lat chcialem bye ksi^dzem. Urodzilem si§ 2 kwietnia 1911 roku w Denver 
(Colorado, USA). W naszej dzielnicy mieszkaly rodziny irlandzkie, szkockie i slowianskie, 
w wi^kszosci katolicy. W takim srodowisku rzucala si§ w oezy ogromna wladza miejscowych 
ksi^zy i respekt, jakirn ich darzono. Ale nie tylko wladza i respekt zdecydowaly o mym 
wyborze; w powolaniu utwierdzila mnie przede wszystkim idea godnosci kaplahskiej gloszo- 
na przez kosciol rzymski. Wedlug kosciola katolickiego kaplan — wypowiadaj^c modlitw§ 
konsekraeji podezas Eucharystii — ma moc przemieniac chleb i wino w prawdziwe cialo 
i krew, dusz§ i bostwo Jezusa Chrystusa. A poniewaz nie sposob oddzielic ludzkiej natury 
Jezusa od Jego bostwa, to chleb i wino po przemienieniu w cialo i krew Jezusa Chrystusa 
maj^, bye obiektem czci boskiej. Katolicy wiedz^, tez, ze gdy wyznaj^, grzechy ksi^dzu, ten 
ma moc ich odpuszczenia. Sobor trydencki obraduj^c po Reformacji oglosil w 1545 roku: 
„Jezeli ktos twierdzi, ze [...] nie sarni kaplani sq. szafarzami rozgrzeszenia — n. b. w.” 2. 
Poszedlszy do spowiedzi juz w siodmym roku zycia, pr^dko poj^lem, ze moc ta daje ksi^zom 
ogromn^, wladz§ nad zyciem wiernych stawiaj^c ich ponad wszelkq wladz^, swieckq, na tej 
ziemi. Kierowala mn^ nie tylko t^sknota za wladz^, i godnosci^ kaplana, ale i szczere pragnie- 
nie zbawienia duszy. Z nauk ksi^zy i siostr zakonnych wynikalo, iz nie mam szans na niebo 
tuz po smierci; katechizm wyjasnial, ze trzeba odcierpiec kar§ doczesn^, za grzechy. Rzyrn 
kaze wierzyc, iz „dusze [prawdziwie pokutuj^cych, ktorzy zakohczyli zycie w milosci Boga 
jeszcze przed godnym zadoscuczynieniem czynami pokutnymi za popelnione grzechy i zanie- 
dbania] zostanq, po smierci oczyszczone karami czysccowymi” 3. Poj^lem, ze popelniaj^c na 
porz^dku dziennym grzechy powszednie, a nieraz i grzech smiertelny, b§d§ musial w czysc- 
cu przebywac bardzo dlugo. W oficjalnej nauce kosciol katolicki nader mgliscie wyraza si§ 
o cierpieniach czysccowych; ale bujna wyobraznia irlandzkich ksi§zy i zakonnic malowala 
takie m§ki i bolesci, iz jako dzieci drzelismy z l§ku, gotowi na wszystko, byle tylko unikn^c 
czyscca. Za mlodu wyrozumowalem sobie, ze jesli kaplan przez ofiar§ eucharystyczn^, moze 
wyzwalac dusze w czysccu cierpi^ce, to b§d%c ksi^dzem pomog§ tez wlasnej duszy — bo po 
mej smierci dusze poratowane moirni rnszami bqdq, mialy obowi^zek wstawiac si§ za mn^ 
przed tronern Krolowej Niebios, Najswi^tszej Maryi Panny, a ona wstawi si§ za mn^ u Syna. 
Bylo to zgodne z nauk^ kosciola:, Do zlagodzenia tego rodzaju kar dopomaga [duszom 

1 Bonifacy VIII, „Unam Sanctam”, 13, [w:] Breviarium Fidei, Poznan 1964, s. 74. 
2 Sobor trydencki, XIV sesja, kan. 10, 475 (1710), [w:] Breviarium Fidei, Poznan 1964, s. 535. 
3 XVII sobor florencki, Dekret dla Grekow, 112 (1304), [w:] Breviarium Fidei, Poznan 1964, s. 717. 
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w czysccu] ofiara Mszy sw.”4 „Nasza modlitwa za zmarlych nie tylko rnoze im pomoc, lecz 
takze sprawia, ze staje si§ skuteczne ich wstawiennictwo za nami”5lem zatem, ze zostan§ 
ksi^dzem, a w stosownym czasie o decyzji tej powiadomi§ odpowiednie wladze. 

Biblia w kosciele rzymskokatolickim 

Dlugo trwalaby opowiesc o latach przygotowan do kaplanstwa; opisz§ wi§c tylko punkty 
zwrotne mego zycia. Droga ku pewnosci zbawienia byla dluga, pelna przeciwnosci i pokus. 
Wielu pyta, czy znalem Bibli§, czy tez byla to ksi^ga dla mnie zakazana. Otoz do nizszego 
seminarium duchownego procz mszalu i modlitewnikow zabralem trzy ksi^zki: O praw- 
dziwym nabozenstwie do Najswi^tszej Maryi Panny Alfonsa Ligouriego, O nasladowaniu 
Chrystusa Tomasza a Kempisa oraz Nowy Testament w wydaniu rzymskokatolickim. Wid- 
nial na nim napis: „Trzyletniego odpustu udziela si§ wszystkim wiernym, ktorzy czytaj^ 
Pisrno Swi^te co najmniej przez kwadrans z uszanowaniem naleznym Slowu Bozemu jako 
lektur^ duchowq”. Czernu wi§c katolicy nie garnq, si§ do Biblii, skoro zalezy im na odpustach 
(czyli pozasakramentalnym odpuszczeniu kary doczesnej za grzech pozostalej do odbycia po 
odpuszczeniu tego grzechu)? Zauwazmy, iz odpustu udziela si§ tylko wtedy, gdy Biblia jest 
czytana jako „lektura duchowa”, czyli nie w celu jej badania i interpretacji. A poniewaz 
wierni wiedz^, ze odpust mozna uzyskac innymi, prostszymi srodkami, jak chocby czynienie 
znaku krzyza (siedem lat odpustu, jesli zegnamy si§ wod^, swi^con^) itd., malo kto korzysta 
z lektury Pisma, boj^c si§ zreszt^, by wbrew nauce kosciola nie zabrn^c w interpretacji 
Slowa Bozego. Gdy po latach opuszczalem klasztor, wci^z mialem ze sob^, trzy wspomniane 
ksi^zki. O prawdziwym nabozenstwie nie miala okladki - tak cz^sto byla w uzyciu; okladka 
O nasladowaniu Chrystusa trzymala si§ na ostatnich niteczkach. A Nowy Testament BYL 
WCI4Z JAK NOWY. Zagl^dalem do niego tylko wtedy, gdy chcialem porownac przeklad 
lacinski z angielskim. 

Indoktrynacja 

Plan zajic w seminarium uklada si§ tak, aby pozostawic jak najmniej czasu na szczer^ 
refleksji- Owszem, co rano jest czas przeznaczony na medytacji; ale punkty do rozwazan 
wyznacza si§ z gory i glosno odczytuje, wypuszczanie zas mysli na samodzielne wycieczki 
grozi grzechem powszednim. Codzienny program jest obmyslany tak misternie, ze z wolna 
ulega erozji samodzielnosc myslenia, a osobowosc ksztaltuje si§ tak, aby pasowac do wzorca 
ustalonego przez kosciol, korzystnego w realizacji jego celow: zupelnego wyparcia si§ swej 
tozsamosci. Mimo wiclkiej estymy, jak^, ksi^dza katolickiego darzy laikat, dla wladzy kosciel- 
nej tenze ksi^dz to malenki pionek w strategii zdobywania swiata. Jesli strategii tej ma on 
sii wydatnie przysluzyc, musi przejsc gruntowne pranie mozgu. Osi^ga si§ to podobnie do 
rnetod komunistow: malo snu, duzo postu i rozmaite sposoby indoktrynacji. Gdy w umysle 
rodzi sii w^tpliwosc wzgl^dem ktorejkolwiek z wazniejszych doktryn rzymskokatolickich, od 
razu j^, odrzucam, gdyz wpojono mi, ze swiadome igranie z tak^ w^tpliwosci^ jest symp- 
tomern odebrania mi przez Boga powolania kaplahskiego i narazaniem na szwank mojego 
zbawienia. 

Wybor zakonu 

Pod koniec nizszego seminarium duchownego mialem wybrac, czy zostan§ ksi^dzem die- 
cezjalnym (podleglym wladzy biskupa i pracuj^cym w parafii albo jako kapelan jakiejs insty- 
tucji), czy tez ojcern zakonnym (ktory zlozyl trzy sluby: ubostwa, czystosci i posluszenstwa 
i zyje w klasztorze b^dz domu zakonnym). Uznalem, ze ksi^zom diecezjalnym, mocno na- 
razonym na pokusy, trudno wysluzyc sobie zbawienie; wiedzialem tez, ze jak clot^d kosciol 
katolicki kanonizowal (oficjalnie oglaszal, ze czyjas dusza jest w niebie) tylko jednego ksi§- 
dza diecezjalnego: Proboszcza z Ars Jana Mari§ Vianney. Skoro wi§c — myslalem — trudno 
uzyskac zbawienie ksi^dzu diecezjalnemu, to bezpieczniej zostac mnichem czy zakonnikiem. 

4 Ibid. 
5 Katechizm Kosciola Katolickiego, Pallottium, 1994, pkt. 958, s. 235. 
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Ostatni rok nizszego seminarium uplyn^l na rozwazaniach nad najwlasciwszym dla mnie 
zakonem. Dobrze znalem slynne zakony: Benedyktyni, Dominikanie, Bernardyni, Francisz- 
kanie, Trapisci, Towarzystwo Jezusowe (Jezuici), zaden jednak mnie nie poci^gal; szukalem 
zakonu o bardzo surowej regule, gdzie moglbym zyskac pelnq, gwarancj^ zbawienia. Wydawa- 
lo mi si§, ze znajd§ to wszystko w Zakonie Matki Boskiej zGory Karmel, czyli u popularnie 
zwanych Karmelitow Bosych. Zakon zalozyli krzyzowcy i inni pielgrzymi do Ziemi Swi^tej. 
Po wyjezdzie krzyzowcow mnisi pozostali, zamieszkuj^c groty Synow Prorokow na gorze 
Karmel. Patriarcha Jerozolimy Albert nadal im bardzo prost^, regul§, ktor^ zachowali do 
polowy XIII wieku, kiedy to muzulmanie wygnali ich z Ziemi Swi^tej. Cz§sc wygnancow 
osiadla w Mantui we Wloszech, cz§sc w angielskiej wiosce pod Cambridge. Pierwszym prze- 
lozonym generalnym w Anglii byl Szymon Stock. Jemu wlasnie miala ukazac si§ Maryja, 
daj^c slynn^, obietnic^ Szkaplerza. 

Brunatny szkaplerz 

W broszurze Irlandzkiego Towarzystwa Prawdy Katolickiej zatytulowanej „Brunatny 
Szkaplerz, napisal ks. E. R. Elliott (OCD)” wizj§ t§ i obietnic§ opisano na stronicy 5:,[Ma- 
ryja] ukazala mi si§ z ogromnym orszakienr, a trzymajtj.c w dloniach habit (szkaplerz) Zakonu 
powiedziala: B^dzie to szczegolna laska dla ciebie i dla wszystkich Karmelitow „ze KTO- 
KOLWIEK UMRZE NOSZ^C TEN HABIT, NIE UCIERPI OD OGNIA WIECZNEGO”. 
Szkaplerz moze wykonac kazdy; trzeba tylko przykroic kawalek ciemnobrunatnej tkaniny 
welnianej w dwa spore kwadraty b^dz prostok^ty i pol^czyc je tasiemkami. Pierwszy nasz 
szkaplerz musi poblogoslawic kaplan uprawniony do udzielania takiego blogoslawienstwa. 
Z noszeniem karnrelickiego szkaplerza l^czy si§ i inna obietnica: przywilej szkaplerza. Otrzy- 
mac jmial papiez Jan XXII podczas rzekonrego objawienia mu si§ Maryi. Cytuj§ ze wspo- 
mnianej broszury: „Sw. Jan od Krzyza (zm. 1591), wielki swi^ty karmelitanski i Doktor 
Kosciola, gor^co wierzyl w przywilej szkaplerza. Na krotko przed smierciq, dla dobra swo- 
ich przyjaciol i wlasnego przypomnial sobie, ze Matka Boza Karnrelska zst^puje w soboty 
do czyscca z laskq, i ponroc^, i wydobywa zniego dusze poboznych, ktorzy nosili jej Swi^ty 
Szkaplerz”. Katolicy posiadaj^cy szkaplerz, cz^sto zast^puj^ go medalikienr. Medalik taki 
musi miec z jednej strony wizerunek Chrystusa, a z drugiej Maryi, musi tez poblogoslawic 
go kaplan. 

Klasztorna codziennosc 

Pierwszy rok u Karmelitow Bosych sp^dzilenr w nowicjacie, szykujqc si§ do pierwszych 
slubow. Oddawalem si§ glownie modlitwie i medytaeji. Poza normalnym rozkladem dnia jako 
nowiejusze mielismy dodatkowy czas modlitw i zwi^kszon^, dawkg pokuty i umartwien. Suro- 
wo przestrzegalo si§ ciszy. Wyjcjwszy okolo 30 minut przeznaczonych co dzien na rekreacj§, 
nowiejusze nie mog^, ze sob^, roznrawiac. Podczas Wiclkiego Postu i Adwentu obowi£j,zuje 
zupelny zakaz rozmow; wtedy podczas rekreaeji nowiejusze rnilcz^,, odmawiaj^c rozaniec, 
pokuty itd. W nowicjacie dzien zaezyna si§ o polnocy. Cala spolecznosc, wezwana przez 
dzwonnika, zbiera si§ w kaplicy, czyli klasztornym chorze. Ostatnie uderzenie zegara roz- 
poezyna Liturgi^ Godzin: Spiewa si§ lub recytuje jutrzni^, zlozon^ zdziewi^ciu psalmow 
i dziewi^ciu lekcji ze Starego iNowego Testamentu oraz komentarza ktoregos zpierwszych 
ojeow kosciola. potem kolej na pi§c psalmow pochwalnych orazBenedictus — ta cz§sc na- 
bozenstwa nazywa si§ Hymnami. Wreszcie zakonnicy wracaj^ do lozek i czekaj^ na kolejne 
bicie dzwonu, r0zbrzmiewaj3.ee o brzasku za kwadrans pi^ta. Lozko nie powinno si§ kojarzyc 
z nri^kk^ puchow^ koldr^ ani nawet mniej luksusowym, ale wzgl^dnie wygodnynr poslaniem. 
Lozko karmelity to trzy deski oparte na clwoch kozlach i nakryte cienkq, sklejk^,. Calosc 
uzupelniaj^ trzy koce. Pozostale wyposazenie mniszej celi wspolgra z wygl^dem loza: maly 
stolik i taboret. Nic poza tym. 
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Godziny modlow 

Po kolejnej pobudce grupa nowicjuszy znow podqza do choru i recytuje prim§ i tercj§, 
skladajqce si§ kazda z trzech psalmow oraz z krotkiej lekcji i kolekty (krotkiej modlitwy). Na 
koniec tej cz^sci Liturgii Godzin grupa sp^dza wspolnie jeszcze godziny na cichej modlitwie 
na kl^czkach. Po cichej modlitwie zaczyna si§ dzieh — i msze. Jesli zakonnik jest kaplanem, 
odprawia prywatnq msz§ przy jednym z licznych oltarzy klasztornych, zwykle w asyscie 
wspolbrata jako ministranta. Jesli dopiero szykuje si§ do kaplanstwa, idzie na msz§ wspol- 
nq, ktorq odprawia kaplan wyznaczony na dany tydzien. Na rnszy sq obecni bracia swieccy, 
wykonujqcy w klasztorze wszelkie prace. Uczestniczqcy we mszy winni przystqpic do komu- 
nii. Jako ze poranna Liturgia Godzin, ciclia modlitwa i msza zajmujq okolo trzy godziny, 
sniadanie jedzq zakonnicy zwykle dopiero oosmej. Jest to chleb i kawa, spozywane na stojqco, 
gdyz w starej regule zakonu nie ma wcale rnowy osniadaniu. (Mozliwosc sniadania dopusz- 
czono niedawno ze wzgl^du na slabosc wspolczesnego czlowieka). Przedpoludnie uplywa na 
nauce samodzielnej, zaj^ciach imodlitwie indywidualnej. W nowicjacie wolno studiowac tylko 
przedmioty cluchowe oraz oczywiscie Regul^ Zakonu Karmelitanskiego. Po slubach zakonnik 
studiuje teologi^ i inne przedmioty niezb^dne do otrzymania swi^cen kaplanskich. Tuz przed 
poludniem nowicjusze idq na chor, gdzie recytuje ostatnie dwie godzinki nabozenstwa po- 
rannego: sekst§ i non§, zlozone podobnie jak prirna i tercja z trzech psalmow, krotkiej lekcji 
z Pisma i kolekty na dany dzieh. Koniec nabozenstwa, az do Aniola Panskiego, to rachunek 
sumienia: trzeba sobie przyponmiec grzechy popelnione od zeszlego wieczora iprosic Boga 
o odpuszczenie. Jesli popelnilo si§ grzech smiertelny, to przy najblizszej okazji nalezy udac 
si§ do spowiedzi; w wypadku grzechow powszednich wystarczy akt zalu. Po modlitwie „Aniol 
Panski” zakonnicy idq do refektarza (jadalni) na glowny posilek dnia. 

Klasztorny wikt 

Posilki spozywa si§ w milczeniu. Wyjqtkowymi dniami sq Wielkanoc, Zielone Swi^ta 
oraz Swi^ta Matki Boskiej Karmelskiej, sw. Teresy z Avila, sw. Jana od Krzyza, Wszyst- 
kich Swi^tych, Niepokalanego Pocz^cia, Boze Narodzenie i kilka innych. Podczas posilkow 
nie panuje jednak cisza, gdyz zakonnik wyznaczony na dany tydzien odczytuje fragment 
zjakiejs lektury duchowej bqdz Reguly wewn^trznej zakonu. Jedzenie jest niewyszukane; 
sklada si§ zwykle z zupy, drugiego dania: ryby bqdz jaj, dwoch warzyw i owocow. Regula 
Karmelitow Bosych zabrania jedzenia mi§sa, chyba ze na zalecenie lekarza. Lecz zalecenia 
takie zdarzajq si§ rzadko, bo zdaniem wi^kszosci znawcow medycyny ryby i jaja wystarczy 
w zupelnosci. Gdy ktorys brat ma jednak spozyc mi§so, zasiada w nizszej cz^sci refektarza, 
zakryty zaslonq przed wzrokiem reszty. Te? cz§sc refektarza zartobliwie nazywa si§ „pieklem”. 
Po posilku kazdy rozglqda si§, czy w refektarzu nie potrzeba jego pomocy. Czasem moze 
zastqpic czytajqcego bqdz roznoszqcych posilki, aby i oni mogli zjesc. Inni dokonujq wtedy 
publicznej pokuty: Stajq z ramionami rozlozonymi w ksztalcie krzyza, calujq obute w san- 
daly stopy innych, przyjmujq ciosy w twarz od innych bqdz lezq plasko na progu refektarza, 
tak by wychodzqcy przechodzili nad nimi. Te i inne praktyki pokutne majq wysluzyc niebo 
i powi^kszyc stan naszego „konta duchowego”. Po posilku poludniowym w wi^kszosci klasz- 
torow karmelickich nadchodzi czas rekreacji, majqcej sluzyc braterskiej wymianie refleksji 
ducliowych i zach^caniu si§ do zachowywania zasad zycia duchowego. W praktyce czas ten 
bywa bardzo nieprzyjemny, i popelniane sq, wtedy najprzykrzejsze czyny. Trudno zamknqc 
w nienaturalnym srodowisku klasztoru dwudziestu i wi^cej mlodych, zdrowych m^zczyzn nie 
liczqc si§ z tego psychologicznymi reperkusjami. Stqd zakonnicy zwykle z ulgq witajq koniec 
rekreacji i na czas popoludniowego odpoczynku, z hiszpanska sjesty, wracajq do cel. 

Nieustanne powtarzanie psalmow 

Po sjescie czas na nieszpory i komplet§. Nieszpory obejmujq pi§c psalmow, Magnihcat 
i kolekty na dany dzieh, a kompleta to trzy psalrny, Psalm Poludniowy i modlitwa (kolek- 
ta) zamykajqca. Kohczy si§ codzienna Liturgia Godzin, wedle dokonanego przez pierwsze 
opactwa benedyktynskie podzialu na siedem cz^sci, jak w psalmie: 

„Chwal§ ci§ siedm kroc przez dzieh, dla sqdow twoich sprawiedliwych” (Ps 119,164). 
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Wielu pyta, czemu mimo codziennych recytacji i spiewow okolo 30 psalmow (tygodnio- 
wo przeszlo caly Psalterz) na modlitwach i nabozenstwach nie poznalismy Bozego planu 
zbawienia, ukazanego przeciez w Slowie. Dla katolika odpowiedz jest oczywista: Czytaj^c 
ustqp sprzeczny z nauk^ kosciola, zawsze uznawalismy, ze widac blqdnie go interpretujemy. 
Slysz^c Psalm 18,2 (BT): 

„Boze moj, skalo moja... ” i Psalm 62,6 (BT): 
„ON [Bog] JEDYNIE SKAL^, i zbawieniem moim”, albo ignorowalismy plynqcy z nich 

wniosek, ze to nie Piotr jest ow^ Skal§,, albo stwierdzalismy, iz nasza znajomosc Pisma nie 
wystarcza, aby slowa te rozumiec. Tak tez bylo z ustypaini Starego i Nowego Testamentu 
odczytywanymi w Liturgii Godzin. I tak fragment z Listu do Rzymian 5,1: 

„B§d^c tedy usprawiedliwieni z wiary ...” 
rozumielismy jako: „Dost^piwszy usprawiedliwienia przez wiaiy w kosciol rzymskoka- 

tolicki... ” Reszt§ wieczoru po nieszporach sp^dzalismy zwykle w celi, gdzie w samotnosci 
mielismy d^zyc do „jednosci z Bogiem” poprzez czytania duchowe, medytacj§ i modlitw§. 
Regula karmelicka zwraca szczegoln^ uwag§ na ten wlasnie aspekt zycia zakonnika zalecaj^c: 
„Trwaj w celi dzien i noc, rozwazaj^c Bozq regul§”. W rzeczywistosci jednak rnasa czasu 
przecieka przez palce w bezczynnosci i nudzie. Kolejna godzina cichej medytacji to chor. 
Klasztorny dzien konczyla kolacja: chleb i herbata oraz modly wieczorne i biczowanie. 

Umartwianie ciala 

Gdy po powrocie kazdy mnich stawal przed drzwiami swej celi, nadchodzil czas biczowa- 
nia. Na sygnal przelozonego gaslo swiatlo; zakonnicy zdejmowali czqsc odzienia i biczowali 
siq po nagich udach spiewajqc bardzo powoli po lacinie Psalm 51. Biczem byl potrojny 
sznur przeci^gni^ty przez tkany uchwyt, tworz^cy szesc koncowek, z ktorych kazda mierzyla 
okolo 40 centymetrow. Koncowki oblewano woskiem pszczelim, aby byly twardsze. Dotkli- 
wosc uderzen zalezala oczywiscie ocl gorliwosci zakonnika, zwykle jednak lala si§ krew. Pod 
koniec psalmu ojciec przelozony odmawial kilka modlitw, zakonnicy zas na powrot wkladali 
odzienie. Gdy zapalalo si§ swiatlo, klqkali przy celach. Ojciec przelozony przechodzil koryta- 
rzem blogoslawiqc kazdego, oni zas calowali jego szkaplerz (dwa kawalki materialu na piersi 
i plecach), po czyrn wracali do cel. Tak konczyl si§ klasztorny dzien. Gdyby uczynki mogly 
zbawic, karmelita bylby pewien zbawienia, wiodqc zywot tak pelen umartwien. Ale List do 
Rzymian 3,20 mowi, ze 

„Przeto z uczynkow zakonu nie b^dzie usprawiedliwione zadne cialo przed oblicznosci^ 
jego, gdyz przez zakon jest poznanie grzechu”. 

Przeraza mnie swiadomosc, ze co dzien tysig,ce zakonnikow, zakonnic i miliony katolikow 
swieckich spelniaj^, niezliczone uczynki, wierzqc, ze zostanie irn to policzone za zaslugq. Nie 
wiedz^,, ze 

„Przetoz mamy za to, ze czlowiek bywa usprawiedliwiony wiarq bez uczynkow zakonu” 
(Rz 3,28). 

Nie znajqc tak naprawd§ Slowa Bozego wierzylem, ze musz§ sobie zarobic na niebo 
i wysluzyc je wlasn^ prac^,. Trwalem w ciemnosci. 

Sluby 

Pod koniec nowicjatu (1935) zlozylem pierwsze sluby, a w roku 1938, w Swi^to Wnie- 
bowst^pienia zlozylem sluby uroczyste. Przytaczam ich brzmienie, aby ukazac, jak bardzo 
wi^z^cy majq one charakter dla katolika. 

Ego, Fr. Hugo a Sancta Teresa Margarita, facio meam Professionem votorum solemnium, 
et promitto obedientiam, castitatem, et paupertatem Deo, ac beatissimae Virgini Mariae 
de Monte Carmelo, et Reverendo patri Nostro, Fratri Petro Thomas a Virgine Carmeli, 
Praeposito Generali Ordinis Fratrum Carmelitarum primitivam praedicti Ordinis usque ad 
mortem. 

Co si§ tlumaczy: „Ja, ojciec Hugo od sw. Teresy Malgorzaty, skladam uroczyste sluby, 
obiecujqc posluszenstwo, czystosc iubostwo Bogu, Najswiqtszej Maryi Pannie zgory Karrnel 
inaszemu Wielebnemu Ojcu Piotrowi Tomaszowi od Dziewicy Karmelskiej, Przelozonemu 
Generalnemu Zakonu Braci Karmelitow Bosych, oraz jego nast^pcom. zgodnie z pierwotn^ 
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Regul% wspomnianego Zakonu AZ DO SMIERCI”. W 1938 roku skladaj^c sluby uroczy- 
ste i ostatnie konczylem teologi§ i szykowalem si§ do swi^cen kaplanskich. Otrzymalem 
tonsur§, swi^cenia nizsze i swi^cenia subdiakonatu z r^k biskupa Francisa Clementa Kelleya 
z Oklahoma City. Nie pami^tam, aby trapily mnie wi^ksze w^tpliwosci co do oficjalnej nauki 
kosciola; wygl^dalo na to, ze perspektyw§ na reszt§ zycia mam ustalon^. Ale Bog mial inne 
plany. 

„A wiemy, iz tym, ktorzy milujg, Boga, wszystkie rzeczy dopomagaj^, ku dobremu, to 
jest tym, ktorzy wedlug postanowienia Bozego powolani s^,. Albowiem, ktore on przejrzal, 
te tez przenaznaczyl, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, zeby on byl pierworodnym 
rni^dzy wieloma bracmi” (Rz 8,28-29). 

Zw^tpienie we wladz^ kaplansk^ 

Cwiczylem wtedy odprawianie mszy; opanowanie jej regul irytualow wymaga miesi^cy. 
Wielekroc zapytywalem si§, czy istotnie wierz§, iz po swi^ceniach b§d§ mogl nakazac Bogu, 
by zst^pil na oltarz; wedle bowiem nauki Rzymu kaplan, nawet najbardziej niegodny, chocby 
i zaprzedal dusz§ diablu, moze zmienic substancje chleba iwina w prawdziwe cialo i krew, 
dusz§ i BOSTWO Jezusa Chrystusa. Jesli tylko prawidlowo wymowi slowa konsekracji i ma 
intencj§ jej dokonania, Bog rnusi zst^pic na oltarz w te substancje iprzyj^c ich postac. Irn 
dluzej rozmyslalem owladzy kaplanskiej w poj^ciu katolickim, tym nmiej w ni^ wierzylem. 
Wci^z wyznawalem spowiednikowi te w^tpliwosci, a on wci^z zalecal mi cierpliwosc. Oznaj- 
mil, ze nawet gdybyrn nie wierzyl w ani jedn^, rzecz gloszon^, przez kosciol, i tak mog§ 
bye kaplanem, pod warunkiem, iz b§d§ glosil to, czego si§ ode mnie wymaga. Wyjasnil: 
„Twoja osobista wiara nie ma nic do rzeczy. Jestes narz^dziem w r^kach Matki Kosciola, 
sluz^cym szerzeniu wiary. Bgdz lojalny wobec wiary rzymskokatolickiej, a wszystko b^dzie 
dobrze”. Nie takjednak rnialo si§ stac. Zw^tpienie roslo z dnia na dzien. Przelozeni spostrze- 
glszy moj^, postaw§ orzekli, ze mam problemy; lecz nic w tej sprawie nie zrobili. Szczerze 
rnowi^c, moj najwyzszy przelozony, ojeiee prowinejal, szczerze mnie nienawidzil. Zdawal 
sobie spraw§, iz wiem, ze nie jest on czlowiekiem wyksztalconym: Udaj^c wielkq, m^drosc 
i swi^tosc, de facto nie posiadal zadnej z nich. Postanowil sobie za wszelk^, cen§ zlamac 
mnie i zniszczyc. Na szcz^scie stawal w mej obronie miejscowy przelozony, ojeiee Edward, 
oddany przyjaciel, samemu narazajqc si§ na gniew prowincjala. W koncu calkiem stracilem 
wiar§ w kosciol rzymski ijego dogmaty; przestalo mnie tez obchodzic, czy dowiedz^, si§ otyrn 
przelozeni. W ci^gu kolejnych miesi^cy wiele razy rozwazalem pomysl porzucenia zakonu; 
lecz wiedzialem, iz chc^c pozostac w zgodzie z sumieniem b§d§ tez musial opuscic sam kosciol 
rzymski. Slabo znalem pogl^dy protestantow; wolno mi przeciez bylo czytac tylko autorow 
katolickich, a ci przekr^cali i znieksztalcali nauk§ Boz^ i teologie protestanckie, odmalowuj^c 
je jako narz^dzia szatana. Nie wiedzialem, co pocz^c, ale ufalem Bogu; wiedzialem, ze On 
nie opusci mnie w czasie proby. 

Ucieczka 

2 sierpnia 1940 roku poj^lem, ze od dawna nie wierz§ w pewne dziwne nauki kosciola 
rzymskiego: Przeistoczenie, spowiedz douszng, (przed ksi^dzem udzielaj^cym odpuszczenia 
grzechow) i nieomylnosc papieza (iz nie moze si§ on mylic w wypowiedziach oficjalnych 
0 wierze i obyczajach). Nie moglem pozostac w klasztorze: Nawet jesli zakonnik wierzy we 
wszystkie nauki kosciola, jego zycie jest i tak uci^zliwe; gdy jednak wierzyc w nie przestanie, 
zycie staje si§ nie do zniesienia. Ukonczywszy studia teologiczne, wiedzialem, ze nie b§d§ 
zdolny wrocic do wiary katolickiej. Stq,d nic nikomu nie mowi^c postanowilem opuscic klasz- 
tor jeszcze tego samego dnia. Postgpowalem ostroznie. W klasztorze goscil akurat prowinejal, 
moj osobisty wrog. Wiedzialem, ze gdy powezmie podejrzenie o mych zamiarach, zmusi kato- 
lickiego lekarza do podpisania odpowiednich papierow i wtr^ci mnie do katolickiego zakladu 
dla oblqkanych. W uszach tych, ktorzy zetkmjli si§ tylko z dobrodusznymi katolikami, brzmi 
to jak science-fiction, zapewniam jednak, ze w szpitalach psychiatrycznych Ameryki, Irlandii 
1 innych krajow przebywa wielu ksi^zy i zakonnikow, ktorych zamkni§to tarn z tego tylko 
powodu, ze stracili wiar§ w papieza i kosciol rzymski i pragn^li go opuscic. Gdy ojeowie 
odpoczywali podezas poobiedniej sjesty, po cichu wyslizntjleiri si§ tylnqfurtkq. Schronilem 
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si§ w osrodku YMCA w San Antonio. Wiedzialem, ze prowincjal i jego pomocnicy nie b§d% 
chcieli ujawniac sprawy przed teksanskimi pastorami protestanckimi, totez zrezygnuj^, z prob 
uj^cia mnie. Skontaktowalem si§ z kilkoma pastorami i przedstawiiem im sytuacj^; pozniej 
pojechaiem do Houston, miasta bardziej protestanckiego niz San Antonio — mieszkalo tam 
„tylko” okoio 60 procent hiszpanskoj§zycznych katolikow. 

Kaznodzieja — bez Chrystusa! 

Ale nie bylem nawrocony. Nigdy szczerze nie opowiedzialem si§ za Chrystusem, s^dz^c, 
ze do zdrowia duchowego w zupelnosci wystarczy rozumowe uznanie teologii mojego nowego 
kosciola. Rozpocz^lem prac§ jako protestancki kaznodzieja i az przez kolejne 15 lat sluzylem 
Bogu na rozmaite sposoby, nie posiadaj^c jednak pewnosci zbawienia! Nie miejsce to i czas, 
by opisac wszystko, co spotkalo mnie przez te 15 lat. Wiodlem swieckie zycie; bywalo, iz 
szczycilem si§, ze jestem dokladnie taki jak ludzie niewierz^cy. Pewnego dnia, jesli Pan 
pozwoli, chcialbym napisac ksi^zk^ oJego wielkim milosierdziu i cierpliwosci podczas tego 
„wygnania”. Lecz wszechpot^zna Laska dzialala w rnoirn zyciu. 

„Duchci jest, ktory ozywia, cialo nie nie pomaga; [... ] I rnowil: Dlategomci warn po- 
wiedzial: Iz zaden nie moze przyjsc do mnie, jezliby mu nie bylo dane od Ojca mojego” (J 
6,63.65). 

Wpierw jednak czekala mnie proba: Uznalem, ze opuszczenie kosciola rzymskiego bylo 
bl^dern, i w 1955 roku wrocilem na jego lono. Za pokut§ wyslano mnie do klasztoru Tra- 
pistow. Pojechaiem chejtnie, gotow na wszystko, byle tylko zabezpieczyc sobie wiecznosc; 
nie odrzucalem niczego, co starano si§ mi wpoic. Na nic si§ to jednak zdalo. Pojqlem, ze 
nie wierzy w nauk§ Rzyrnu ize nie moze on uczyc prawdy, skoro znaczna cz§sc tej nauki to 
wyrnysl czlowieka. Znow opuscilem kosciol katolicki — znow nie daj^c nikornu znac o swych 
zamiarach. Wyruszylem na wschodnie wybrzeze Stanow Zjednoczonych, prosz^c Boga, by 
objawil mi sw^ wol§. Modlitwy zostaly wysluchane, i to w taki sposob, ze nie moglem miec 
w^tpliwosci co do woli Bozej. 

Ku nawroceniu 

Po prelekcji o politycznych skutkach wyboru katolika na prezydenta, ktor^ wyglosilem 
dla grupy przedsi^biorcow, podszedl do mnie pot^zny m^zczyzna, gratulujEje doskonalej 
znajomosci kosciola rzymskiego i jego nauk. Napuszylem si§ zdumy; ale on ci^gn^l: „Musz§ 
jednakze rzec ci, przyjacielu, ze rnasz najnizszq, temperature duchow^,, z jak^ si§ spotkalem”. 
Ubodl mnie do zywego; odwrocilem si§ tylem w nader arogancki sposob, przylepiaj^c mu 
w myslach etykietke stukni^tego. Lecz ow rybak dusz z powolania nie zamierzal latwo spusz- 
czac mnie zhaczyka. Nalezal do grupy zapalencow zwanych „Rybakami Chrystusa”, ktorzy 
wytrwale szukaj^ zagubionycli dusz, bez wzgl^du na nieprzyjemnosci i obelgi, ktore ich za 
to spotkajg, po drodze. Czlowiek ow nieustannie deptal mi po pi^tach i nie dal za wygran^,, 
poki sie nie nawrocilem. Zrazu nie godzilem si§ na jego propozycje- Oznajmil mianowicie, 
ze musze tylko przyjsc Chrystusa i w pelni Mu zaufac, „uwierzyc w Niego”, a b§d§ mial 
zycie wieczne. Ci^gle przypominal takie Jego slowa: 

„Zaprawd§, zaprawde powiadam warn: Kto w mi§ wierzy, ma zywot wieczny” (J 6,47). 
Wydalo mi si§ to zbyt proste, aby rnoglo bye prawdziwe. Po co zatern — zapytywa- 

lem sam siebie — tyle roznych religii glosi tyle rozmaitych nauk, skoro sprawa jest az tak 
prosta? Ale wkrotce poj^lem, ze nie jest to krok latwy. Trzeba pokornie uznac, ze jest si§ 
grzesznikiem: 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej” (Rz 3,23) 
i ze moze nas zbawic krew Chrystusa przelana na Golgocie: 
„Ktory ani wlasnemu Synowi nie przepuscil, ale go za nas wszystkich wydal...” (Rz 

8,32). 
Wyznalem, ze jestem grzeszny, za psalmist^, powtarzaj^c: „Zrodzony jestem w przewi- 

nieniu i w grzechu pocz^la mnie matka”. Przyjqlem Chrystusa jako swego Zbawc§, nie liczq,c 
na nikogo innego, nawet na Najswi^tsz^ Maryj§ Pannfj. 

Temu jednak, ktory nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, 
wiar§ jego poczytuje si§ za tytul do usprawiedliwienia (Rz 4,5). 



31. Hugh Farrell 117 

Po nawroceniu 

Nie mialem juz w^tpliwosci co do zbawienia. 
„Wszelki tedy, ktory by mi§ wyznal przed ludzmi, wyznam go Ja tez przed Ojcem moim, 

ktory jest w niebiesiech” (Mt 10,32). 
Od kiedy lask^ Bozq, zostalem zbawiony, pracuj§ w organizacji pomagaj^cej ksi^zom 

poj^c Ewangeli^. Szybko uswiadomilem sobie, iz Bog wzywa mnie do szczegolnej poslugi: 
uczenia chrzescijan, jak pozyskiwac dla Pana dusze katolikow. Dlatego w 1959 roku zdalern 
si§ w wierze zupelnie na Pana, ufaj^c, ze zadba On o me potrzeby. I tak czyni. Ograniczone 
miejsce nie pozwala mi opowiedziec o wszystkich dobrodziejstwach i milosierdziu, jakich 
doznalem. Wielekroc przemierzalem Stany Zjednoczone i Kanad§, kilka razy prowadziiem 
ewangelizacje w Europie. Wsz^dzie, gdzie w milosci i rnocy zwiastowalem Ewangeli§, przyj- 
rnowano mnie zyczliwie. Nie jest moim zamiarem siac nienawisc i rozgoryczenie, ale za pomo- 
CC^J Ewangelii ukazac, jak pozyskiwac katolikow dla Chrystusa. Zawsze przypominam swyrn 
sluchaczom o cudownych slowach z pierwszego rozdzialu ostatniej z Ewangelii, Ewangelii 
Jana (BT), odczytywanych pod koniec kazdej mszy okolicznosciowej: „Przyszlo do swojej 
wlasnosci, a swoi Go nie przyj^li. Wszystkim tym jednak, ktorzy Je przyj^li, dalo moc, aby 
si§ stali dziecmi Bozymi „TYM, KTORZY WIERZ4 W IMIIJ JEGO”. Niech Imi<g Jego 
b^dzie pochwalone na wieki. AMEN. 

Hugh Farrell, nawrocony ksiqdz 

Po nawroceniu Amerykanin Hugh Farrell z oddaniem nauczat i gtosit Ewangeli§ w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Niedawno odszedt do Pana. 
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Ocalony z plomieni piekiel 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Roberta V. Juliena 

Postanowilem zostac nie jakims tam „zwyklym” ksi^dzem rzymskokatolickim — postano- 
wilem zostac ksi^dzem-misjonarzem. Pragn^lem dokonywac dla Boga wielkich czynow. My- 
slalern sobie, ze misja w dalekim kraju, poznawanie dziwnego j^zyka i dziwnych zwyczajow 
to wielka przygoda; podobala mi si§ nawet ewentualnosc, ze moglbym bye przez Boga wybra- 
ny do cierpienia i m^czenskiej smierci dla sprawy Chrystusowej. Tak to sobie wyobrazalem 
podezas dlugich lat seminarium, gdzie szykowalem si§ do poslugi ksi^dza-misjonarza w Ka- 
tolickim Towarzystwie Misji Zagranicznych w Ameryce. Patrz^c dzis na ten okres potrafi^ 
wskazac swe prawdziwe pobudki: pragn^lem przede wszystkim Bozej akceptacji i pewnosci, 
ze spisz§ si§ na medal i po smierci okaz§ si§ godnym Bozego nieba. Ani przez chwilg nie 
nrialem w sercu prawdziwego pokoju; podobnie bylo podezas dziesi^ciu lat sp^dzonych na 
nrisjach w Tanzanii we wschodniej Afryce. Jak Adam skryl swq, nagosc za figowymi lisemi 
(Rdz 3,7 BT), tak i ja nieustannie mozolilem si§, aby ukryc mq duchowq, nagosc za oslon^ 
aktywnosci religijnej i misjonarskiej. Przeszlosc wspominam bez przyjemnosci i ze wstydem. 
Bylem grzeszny i obludny. Ktos moglby rzec, ze uezynilem wiele dobra dla Afrykanczykow, 
ze do nich pojechalem, budowalem szkoly ich dzieciom, dostarczalem lekarstwa chorym, 
uczylem religii. Lecz dzis wiern, ze wszystkie tak zwane „dobre uezynki” w oczach Boga 
byly jak „szata splugawiona” (Iz 64,6). Godny politowania zgubiony grzesznik, rozpaezliwie 
potrzebuj^cy zbawienia Bozego, ale zupelnie tego nieswiadomy, bylem pewien, ze jako katolik 
zbawienie mam zapewnione. Gl^boko wierzylem, ze wszyscy katolicy s^, zbawieni juz z chwilq, 
przyj^cia sakramentu chrztu. Bardzo mi zal tych straconych lat, lat, gdy nie znalem praw- 
dziwego Boga i Jego Syna, prawdziwego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa! Jakze clalern 
si§ oszukac, wierz^c, iz przez dobre uezynki i mozol kaplanski i misjonarski nrog§ wysluzyc 
sobie niebo! Mialem juz 37 lat, gdy objawil mi si§ biblijny Bog. Hojnie i obficie obdarzyl 
nrnie swq, lask^J Odpuscil mi wszystkie grzechy i dal do serca pokoj prawdziwie koj^cy 
dlugoletniq, t§sknot§. W jednej chwili zostalem zmieniony, zmieniony do gruntu w gl§bi mej 
istoty. Naprawd§ narodzilem si§ na nowo, narodzilem si§ z samego Boga niebieskiego. 

„Zaprawd§, zaprawd^ powiadam ci: Jezli si§ kto nie narodzi znowu, nie moze widziec 
krolestwa Bozego” (J 3,3). 

Jeszcze przed zaraniem wiekow wybral mnie Bog na swego syna. Dlatego zadzialal w mo- 
im zyciu i przerwal slep% gonitw§ ku pieklu. Bo tam wlasnie zd^zalem: ja, ksitylz-misjonarz! 
Zmierzalem do ognistego piekla, na wieezne oddzielenie od milujqcego Boga. Obnazyl mnie 
i ukazal, kim jestem pod m3, religijnt], przykrywk^: niegodziwym grzesznikienr. 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej” (Rz 3,23). 
„Lecz Bog, ktory jest bogaty w milosierdziu, dla wielkiej milosci swojej, ktoi'3 nas umi- 

lowal", w swojej lasce zbawil mnie. 
„Albowiem lask^ jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 

z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,4.8-9). 
Z radosci^, odkrylem, ze zbawienie Boze to dar! Kazdego dnia dzi^kuj^ Bogu za „niewy- 

powiedziany dar jego” (2Kor 9,15). 
W listopadzie 1966 roku porzucilem na dobre kosciol rzymski i jego kaplanstwo. Nie- 

ktorzy mowili, ze zrobilem to, bo chcialem si§ ozenic - ale jest to zupelne klamstwo. Nie 
mialem zamiaru si§ zenic; bylem na to zbyt durnny. Nie wiedziec czernu, bardzo nisko cenilem 
instytucj§ malzenstwa, uwazaj^c, iz jest ona ponizej mojej godnosci. Lecz Bog, ktory zbawil 
mnie w swej lasce, w swoim czasie pokazal mi, iz chce, bym si§ ozenil. Jego Slowo mowi 
jasno: 
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„Uczciwe jest malzenstwo mi^dzy wszystkimi i loze niepokalane; ale wszetecznikow i cu- 
dzoloznikow Bog b^dzie s^dzil” (Hbr 13,4). 

Napisano tez: 
„Ale dla uwarowania si§ wszeteczenstwa niech kazdy ma swoj§ wlasn^ zon§, a kazda niech 

ma swego wlasnego m§za. [... ] Ale jezli si§ wstrzymac nie mog^,, niechze w stan malzenski 
wst^pi^; boc lepiej w stan malzenski wst^pic, niz upalenie cierpiec” (IKor 7,2.9). 

Bog dal mi wierz^cg, zon§, ktora zna i miluje tego samego Pana Jezusa Chrystusa. Nie- 
dawno obchodzilismy 25-lecie slubu. Dlaczego jednak opuscilem kosciol rzymskokatolicki 
i jego stan kaplanski? Cz^sto zadawano mi to pytanie, ja zas odpowiadalem nast^puj^co: 
„Bo nakazal mi to Bog”. Nie klami§. Bog przemowil do mnie wprawdzie glosem nie slyszal- 
nym — ale przez swoje Slowo, a konkretnie przez Ksi§g§ Apokalipsy, gdzie napisano: 

„Wynijdzcie z niego, ludu moj!... ” (Ap 18,4). 
Prawdziwy Clirystus wzywa swoj lud do opuszczenia rzymskiego katolicyzmu. Rzecz 

jasna ci, ktorzy nie sg, z Jego ludu, z Jego owiec, nakazu tego przyj^c nie mog^. 
„Owce moje glosu mego sluchajq,, a ja je znam i id% za mnq,” (J 10,27). 
Dopoki Bog w swojej lasce nie zbawil mnie, nikt nie potrafilby mnie przekonac do wyj- 

scia z katolicyzmu. Kiedy jednak Pan mnie zbawil i objawil sw^ wielkq, milosc, gdy po raz 
pierwszy uslyszalem Jego cichy, lagodny glos, nietrudno bylo mi zastosowac si§ do Jego po- 
lecenia i wyjsc z kosciola katolickiego. Miluje Go bardzo, bo to On pierwszy mnie umilowal. 
Byl czas, gdy uwazalem kosciol rzymski za jedyny prawdziwy kosciol Jezusa Chrystusa na 
ziemi. Kiedy w mojej obecnosci jakis nominalny protestant zauwazyl: „Coz tarn takiego 
religia. Jedna jest taka sama dobra jak druga”, odpowiadalem: „Owszem, jedna religia moze 
bye rownie dobra jak druga, ale tylko jedna religia jest prawdziwa, a jest niq, katolicyzm”. 
Dzi§kuj(j Bogu, ze otworzyl mi oezy. Dzis wiem, ze kosciol, ktory szczyci si§ posiadaniem 
widzialnej glowy (papiez rzymski), widzialnych znakow laski (sakramenty), widzialnych na- 
stgpcow apostolow (biskupi i kaplani), kosciol, ktory wymaga obecnosci obrazow i pos^gow, 
aby przypominaly o Bogu, nie moze bye prawdziwym kosciolem Jezusa Chrystusa. Praw- 
dziwy kosciol jest zbudowany na wierze - wierze w nieomylne Slowo Boze. Prawdziwie na 
nowo narodzeni chrzescijanie nie potrzebuj^, „widzialnego” papieza, gdyz maj^, juz Pana — 
niewidzialnego, Glow§ prawdziwego kosciola. Wierz£j,cy otrzymali zapewnienie: 

„Albowiem gdy to b^dzie przy was, a oblicie b^dzie, nie proznymi, ani niepozytecznymi 
wystawi was w znajomosci Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (2P 1,8). 

S3, oni podobni do Mojzesza, ktory „widzial Niewidzialnego” (Hbr 11,27 BT). Wierz^cy 
tacy nie potrzebuj^ tez widzialnych znakow laski, jak rnsza i sakramenty, bo ich zbawie- 
nie zostalo wypisane w ich sercach przez Ducha Swi^tego, kiedy zlozyli calkowit^ ufnosc 
w Jezusie Chrystusie jako swym Zbawcy. Nie potrzebuj^, tez widzialnych nast^pcow aposto- 
low, gdyz z Pisma Swi^tego wiadomo im, ze to Bog sam powoluje duchowych przywodcow 
wedlug swej woli, gdy pragnie, by to oni karmili Jego kosciol bezeennym Slowern Bozym. 
Wierz£j,cy ci nie potrzebuj^, obrazow i pos^gow, ktore przypominalyby im o Bogu, bo wier- 
ny wizerunek Chrystusa majg, w Slowie Bozym — Biblii. Poza tym Bog potgpil - jako 
balwochwalstwo- czynienie i czczenie obrazow i pos^gow (Wj 20,3-5). Dzis — juz od 23 
lat — pracuj§ w swieckiej drukarni. W miejscowym kosciele ewangelikalnym prowadz^ zaj§- 
cia biblijne dla doroslyclr. Czlonkami tego kosciola jest sporo bylycli katolikow, ktorzy jak 
ja zostali zbawieni przez cudownq, lask§ Bozg,, ktorzy znajq, i rnilujq, prawdziwego Jezusa 
Chrystusa, przedstawionego w Pismie Swi^tym. 

„A toe jest zywot wieezny, aby ci§ poznali samego prawdziwego Boga, i ktoregos poslal, 
Jezusa Chrystusa” (J 17,3). 

Robert. V. Julien, nawrocony ksiqdz 

Amerykanin Robert V. Julien po raz pierwszy otworzyl si§ na prawd§ biblijnq przebywajqc na 
misjach w Tanzanii. Obecnie mieszka i pracuje na Florydzie, prowadzqc rowniez prac§ misyjng. 
Kazdy, kto go zna osobiscie, jest pod urokiem jego wielkiego serca wzgl§dem niewierz^cych 
i wyczucia w prezentowaniu Ewangelii. 
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Jasna swiatlosc Chrystusa 

Swiadectwo nawroconego ksiqdza Francisca Rodrigueza 

Herman Hegger przedstawia Francisca Rodrigueza: 
Francisco Rodriguez przyjechal do Wartburga w prowincji Velp w Holandii. W pobliskim 

miasteczku Eerbeek znalazi prac§. Czul jednak, ze musi bez reszty oddac si§ studiowaniu 
Biblii, jesli pozniej, w Hiszpanii, ma glosic bogactwo Ewangelii, ktore dane mu bylo od- 
kryc. Nasza fundacja „In de Rechte Straat” zaoferowala mu roznorakie propozycje; rychlo 
doszlismy do wniosku, ze w Hiszpanii nie ma instytucji, ktora pomoglaby mu realizowac to 
pragnienie. Zaproponowalismy mu dobr^,, na wysokim poziomie naukowym szkolq biblijn^ 
w Limie w Peru oraz drugq w Guayaquil w Ekwadorze. Ale Francisco wybral Reformacyjn^ 
Szkolq Biblijn^, w Zeist, rniqdzy innyrni dlatego, ze w j^zyku holenderskim istnieje znacznie 
bogatsza biblioteka literatury reformacyjnej niz w j^zyku hiszpanskim. 

Dlaczego opusciles kosciol katolicki? 
Szukalem swiatlosci prawdy. Szukalem jej w Pismie Swi^tym, a nie w teologiach i do- 

gmatach. I znalazlem zrodlo wody zywej, ktora ugasila me pragnienie swiatla i wolnosci. 
Spotkalem Jezusa, Zbawc§, Odnowiciela, ktory zmienia nas od srodka. Przez Niego moglem 
zblizyc si§ do Ojca, ktory usprawiedliwia grzesznika tylko z racji ofiary Chrystusa, przez 
wiar§ w moc Jego krwi., Jego to ustanowil Bog narz^dziem przeblagania przez wiarq moc% 
Jego krwi. Chcial przez to okazac, ze sprawiedliwosc Jego wzglqdem grzechow popelnionych 
dawniej — za dni cierpliwosci Bozej — wyrazala siq w odpuszczaniu ich po to, by ujawnic 
w obecnym czasie Jego sprawiedliwosc 

„Ktorego Bog wystawil ublaganiem przez wiar§ we krwi jego, ku okazaniu sprawiedli- 
wosci swojej przez odpuszczenie przedtem popelnionych grzechow w cierpliwosci Bozej, Ku 
okazaniu sprawiedliwosci swojej w terazniejszym czasie, na to, aby on byl sprawiedliwym 
i usprawiedliwiajqcym tego, ktory jest z wiary Jezusowej” (Rz 3,25-26). 

Doznalem dzialania Ducha Swiqtego, ktory wiedzie nas do calej prawdy i wraz z naszym 
duchern swiadczy, ze jestesmy dziecmi Bozymi. Znalazlem wiarq - jedyn^ szat§ weselnq, 
w jakiej mozna wejsc do zycia wiecznego. Jako ksiqdz cieszylem si§ roznymi przywilejami 
duchowymi, opartymi na dogmatach ludzkiego pomyslu, zwi^zanymi z sakramentami. Ota- 
czala mnie ciemnosc filozofii i niebiblijnej teologii. Zylem w krolestwie sil wrogich prawdzie 
Bozej, ale s^dzilem, ze sluz§ wlasnie Bogu. To On — a nie ja sam — mogl mnie obnazyc, 
zewlec ze mnie kaplanskie zaszczyty, zawiesc do wolnosci dzieci Bozych. 

„Kto wierzy w Syna Bozego, ma swiadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, klamcq 
go uczynil, iz nie uwierzyl ternu swiadectwu, ktore Bog swiadczyl o Synu swoim. A toe 
jest swiadectwo, iz nam Bog dal zywot wieezny; a ten zywot jest w Synu jego. Te rzeezy 
napisalem warn, ktorzy wierzyeie w imi§ Syna Bozego, zebyscie wiedzieli, iz rnacie zywot 
wieezny, i abyscie wierzyli w imi§ Syna Bozego” (1J 5,10-12). 

Czy musiales opuszczac kosciol rzymskokatolicki? 
Bez w^tpienia. B§dqc kaplanem, musialbym dalej odprawiac msz§, bo wedlug soboru 

trydenckiego „ta ofiara jest prawdziwie przeblagalna”1. Lecz Pismo mowi: 
„Albowiem jezlibysmy dobrowolnie grzeszyli po wziqciu znajomosci prawdy, nie zosta- 

walaby juz ofiara za grzechy” (Hbr 9,26). 
Musialbym sluchac spowiedzi, udaj^c, ze posiadam moc odpuszczac grzechy wedlug swe- 

go uznania; musialbym nauczac ludzi, ze na zycie wieezne mogq sobie zarobic przez swe 
uezynki oraz zaslugi swi^tych. Ale wszystko to sprzeciwia si§ nauce Biblii: ze Chrystus jest 

1 Sobor Trydencki. Sesja XXII. Nauka o Najswi^tszej Ofierze Mszy Sw. 321. [w:] Breviarium Fidei, 
Ksi^garnia Sw. Wojciecha, Poznan 1964, s. 499. 



33. Francisco Rodriguez 121 

drog%, prawd^, i zycienr. To nie moje widzimisi^. Musialem opuscic kosciol katolicki, ktory 
byl dla mnie w Hiszpanii istnym rajem, aby pod^zyc za Chrystusem i Jego krzyzem. 

— Czemu przez kolejne dwa i pol roku pracowales w fabryce? 
Bylo to konieczne. Jako ksi^dz zbyt dlugo juz stalem na piedestale. Musialem wyzbyc 

si§ manier, podejscia do zycia, mentalnosci czlonka uprzywilejowanej kasty. Mam nature 
naukowca, st^d nie zawsze czulem si§ swojsko w swiecie maszyn, w pracy wlasciwie nie 
wymagaj^cej myslenia. Czasem trudno bylo mi poj^c sposob bycia i myslenia tych, ktorzy 
jeszcze niedawno stali daleko pode mn^ i ktorych z racji tak wielkiego dystansu nigdy dot^d 
nie rozumialem. Zycie w fabryce okazalo si§ dla mnie bardzo korzystne. Ciesz§ si§ z tego 
doswiadczenia, jestem za nie Bogu wdzi^czny. 

Co s^dzisz o „ksi§zach robotnikach” w kosciele katolickim? 
To oddani ksi§za, staraj^cy si§ nie szukac swego. Niestety, w icli oczach Jezus to jedynie 

albo przede wszystkim syn ciesli z Nazaretu, jego wspolpracownik, przyjaciel ubogich. Ale 
zapominajq, o Chrystusie Zbawcy grzesznikow, swiatlosci i zyciu rodzaju ludzkiego. 

„A urodzi syna, i nazowiesz imi§ jego Jezus; albowiem on zbawi lud swoj od grzechow 
ich” (Mt 1,21). 

Dlaczego chcesz studiowac w szkole biblijnej, a nie na wydziale teologicznym? 
Potrzebuj§ studiowac i rozwazac Slowo Boze. A taka jest chyba racja bytu szkoly biblij- 

nej. Gdybym uczyl si§ na wydziale teologicznym, musialbym ponownie zgl^biac zagadnienia 
ogolnokulturowe i ogolnoteologiczne. Studia seminaryjne (dwa lata filozofii i cztery teologii) 
daj% nam wyksztalcenie uniwersyteckie, ktore z formalnego punktu widzenia jest co najmniej 
rownie gruntowne jak przygotowanie do poslugi kaplanskiej. Ale z innego punktu widzenia: 
poznania Biblii zostajemy daleko w tyle. St^d pragnienie studiow biblijnych. 

Jakie rnasz plany na przyszlosc juz po ukonczeniu szkoly? 
Wrocic do Hiszpanii i glosic tarn radosn^, nowin§. Chc§ dotrzec do jak najwi^kszej liczby 

ksi^zy, powiedziec im o bogactwach laski w Jezusie Chrystusie i o chwale wolnosci dzieci 
Bozych. 

„Zasi§ im rzekl Jezus, nrowi^c: Jam jest swiatlosc swiata; kto mi§ nasladuje, nie b^dzie 
chodzil w ciemnosci, ale b^dzie rnial swiatlosc zywota” (J 8,12). 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto slowa mego slucha i wierzy onemu, ktory 
mi§ poslal, rna zywot wieczny i nie przyjdzie na s^d, ale przeszedl z smierci do zywota’ (J 
5,24). 

Francisco Rodriguez, nawrocony ksiqdz 

Francisco Rodriguez powrocit do ojczystej Hiszpanii, gdzie pracuje dzis jako ewangelista. 
Mieszka w Ponferrada (Leon). 
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Krew Chrystusa ma moc zbawic 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Simona Kottoora 

Milosc Chrystusowa sklania mnie do zlozenia swiadectwa o moim nawroceniu — z rzym- 
skokatolickiego kaplaiistwa ku nowemu zyciu w Jezusie Chrystusie. Przez 25 lat bylem ksi§- 
dzem katolickim, scisle przestrzegaj^c rytualow systemu, ktory otoczyl mnie niby ogromna, 
niezdobyta twierdza ciemnosci i nieznajomosci Slowa Bozego. 

Pan mnie uczy 

„Ochrzcilem” wiele niemowlqt, lej^c wod§ na ich glowki, prowadzilem procesje ku czci 
umarlych „swi§tych”, obnoszg,c drewniane podobizny — mimo ze drugie przykazanie Boze 
jasno zabrania nawet ich sporz^dzania. Co dzieh odprawialem msz§, bl^dnie uwazaj^c jq. za 
powtorzenie ofiary Chrystusa na Golgocie i wierz^c, ze chleb i wino staj% si§ dosiownie ciaiern 
i krwi^ Jezusa. Dopiero potem, gdy rozwazalem slowa Jezusa zapisane w Biblii i modlilem 
si§ w tej sprawie, otwarly mi si§ oczy. Pan pokazal mi, ze nie moze bye ani powtorzenia 
ofiary, ktora w pelni dokonala si§ na krzyzu, ani tez doslownej przemiany chleba i wina 
w Cialo i Krew Jezusa na mocy slow, ktore padly podezas Ostatniej Wieczerzy. Z powa- 
gq, wytrwale i szczerze staralem si§ o wstawiennictwo umarlych „swi§tych” i modlilem si§ 
o dusze w czysccu, nie wiedz^c, ze Pismo Swi^te naueza, iz jest tylko jeden Bog i jeden 
Posrednik pomi^dzy Bogiem a czlowiekiem — Czlowiek-Bog Jezus Chrystus. To On urnarl 
w miejsce wierz^cego i zaplacil peln^, cen§ za grzech. A skoro tak, to nietrudno poj^c, czernu 
Biblia nie wspomina o zadnym miejscu pokuty za grzechy zwanym czysccem, w ktoryrn przez 
cierpienie i modlitwy zyj^cych na zierni dusze mialyby w koiicu uzyskiwac wyzwolenie. Jako 
oddany katolik, gl^boko wierzylem w kult relikwii i sakramentaliow wyposazonych w boskq, 
moc wstawiennicz^,, jesli stosuje si§ je w potrzebach duchowych. 

Tylko Bog moze odpuszczac grzechy 

Jako ksiqdz, wysluchiwalem spowiedzi i „rozgrzeszalem” innych, nieswiadomy biblijnej 
nauki, iz tylko Bog moze odpuszczac grzechy. Pismo Swi^te mowi: 

„Jezlibysmy wyznali grzechy nasze, wiernyc jest Bog i sprawiedliwy, aby nam odpuscil 
grzechy i oczyscil nas od wszelkiej nieprawosci” (1J 1,9). 

Trwalem w tym i w innych przekonaniach i praktykach nie tylko dlatego, ze urodzilem 
si§ i wychowalem w tej tradycji, ale glownie z tego powodu, iz czulern si§ zobowi^zany do 
posluszenstwa — uwierzylem bowiern klamstwu, ze „poza kosciolem rzymskokatolickim nie 
ma zbawienia”. Nauka kosciola, czyli Magisterium Ecclesiae, oparta na tradycji, uchodzila za 
jedyny srodek poznania prawdy — nie bylo nim natomiast Slowo Boze, Biblia, traktowana 
jak ksi^ga zarnkni^ta nawet dla przyszlych kaplanow). 

Nie ma pokoju bez Boga 

Do kaplaiistwa przygotowywalem si§ w Rzyrnie. W 1954 roku zrobilem doktorat z teolo- 
gii, potem odbylem jeszcze podyplomowe studia ekonomiczne w Kanadzie. Przez osiern lat 
wykladalem ekonomi^ w B. C. M. College w Kottayam, a przez dziewi^c bylem dyrektorem 
Kolegium sw. Szczepana w Uzhavoor. Pelni^c te wysokie funkcje, zyskalem powszechne 
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uznanie - i niezly status materialny. Podczas 25 lat poshigi kaplanskiej nie zaznalem rado- 
sci duchowej ani pokoju duszy, nawet podczas odprawiania rozmaitych rytualow. Narastalo 
we mnie poczucie ciemnosci i pustki, w koncu doszedlem do wniosku, ze nie ma zadnego 
sensu ani chrzest niemowl^t, ani spowiedz, ani „realna obecnosc Chrystusa” podczas mszy, 
ani zaden z pozostalych rytualow. Nie wiedzialem, co pocz^c. Zacz^lem palic, pic, objadac 
si§, chadzac do teatrow i oddawac si§ rozmaitym zaj^ciom tego swiata, w nadziei, ze da 
mi to szcz^scie i pokoj ducha. Nic z tych rzeczy nie moglo mi jednak zapewnic tego, cze- 
go potrzebowal moj duch. Byly to lata agonii i duchowego niepokoju, faktycznie bowiem 
potrzebowalem zbawienia wiecznego. 

Swiatlo na mojej sciezce 

Niespodziewanie zainteresowalem si§ Bibli^,; zafrapowaly mnie pewne wersety, na przy- 
klad: 

„Niebo i ziemia przemin^,; ale slowa moje nie przemin^,” (Mk 13,31). 
Uswiadomilem sobie, iz 
„Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pozyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku 

naprawie, ku cwiczeniu, ktore jest w sprawiedliwosci; Aby czlowiek Bozy byl doskonaly, ku 
wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wycwiczony” (2Tm 3,16-17). 

Dzi§kuj§ Bogu, ze postawil na mojej drodze ludzi narodzonych na nowo, ktorzy pomogli 
mi poznac Slowo Boze, „lamp§ dla moich stop” i „swiatlo na mojej sciezce”. Poj^lem powod 
mej duchowej jalowosci i pustki. 

„Wszelki, co przest^puje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje 
w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma” (2J 1,9). 

Mimo ze bylern bardzo religijny, nie trwalem w nauce Chrystusa. Moje oczy otwarly si§ 
wreszcie na Jego nauk§ zapisan^, w Biblii, jedynt],, moc Boz^ ku zbawieniu”. Najwazniejsze, 
najdonioslejsze dla naszego wiecznego losu pytanie zadal Pan w Ewangelii Mateusza 16,26: 

„Albowiem coz pornoze czlowiekowi, chocby wszystek swiat pozyskal, a na duszy swojej 
szkodowal? albo co za zamian§ da czlowiek za dusz§ swoj§?” 

Werset ten dzwi^czal mi w uszach. Dzi^ki Slowu Bozemu poj^lem, ze sam chrzest nie 
uczyni z czlowieka chrzescijanina, zwlaszcza chrzest w wieku niemowl^cym. Niemowl^ nie 
rnoze wierzyc, doswiadczac skruchy, wyznac grzechu. Nie potrafi zaufac Jezusowi ani przyj^c 
Go jako swego Zbawc§. Poza tym wszystkim w skrapianiu kogos wod^ trudno dojrzec symbol 
smierci, pogrzebania i zmartwychwstania. Zrozumialem, jaka jest rnoja duclrowa potrzeba, 
ujrzalem wlasny grzech i sprawiedliwosc Chrystusa. 

Nowe stworzenie 

Chwal§ Pana, ze dal mi odwag§ i sil§, by opuscic wszystko i zaufac Jezusowi Chrystusowi 
jako Zbawcy i Panu. Stalo si§ to 5 kwietnia 1980 roku. Gdy narodzilem si§ na nowo z Jego 
Ducha i zostalem ochrzczony w wodzie, Pan napelnil mnie pokojem, wlozyl radosc do serca 
i nadal sens zyciu. Wewn^trzna pustka, dr^cz^ca mnie od dawna, znikla; i juz wiem, co 
znaczy: stac si§ nowyrn stworzeniem. To, co stare, przemin^lo, a oto wszystko stalo si§ 
nowe. Lecz szatan nie dawal za wygran^,, kr^z^c kolo mnie jak lew rycz£j,cy. Zacz^l uzywac 
swoje slugi do przesladowania mnie przez napasci fizyczne, samotnosc i ostracyzm otoczenia, 
rzucaj^c tez na mnie falszywe oskarzenia. Wycierpialem wszystko, co opisano w Psalmie 69, 
5. 9 i 13. W tym wszystkim Pan byl moirn pocieszeniem i sil%. Nigdy mnie nie zawiodl 
ani nie porzucil. Slowa z Psalrnu 27,10 i Ewangelii Lukasza 6,22-23 dodawaly mi ufnosci, 
natchnienia, a nawet radosci. Pan obdarzyl mnie na nowo narodzon^, malzonkq, (12 lat byla 
zakonnic^); razern zyjerny wiar^ sluzg,c Panu. Podrozowalem wiele po Indiach i zagranicy, 
glosz^c o zbawczej mocy Jezusa Chrystusa i daj^c swiadectwo swego nawrocenia. Odwie- 
dzilem wiele rodzin i pojedynczych osob, chc^c przywiesc je do Pana. Pan wr§cz cudern 
przenosil nas z miejsca w miejsce mimo przesladowah. W 1987 roku otworzyl przed nami 
drzwi do Ameryki. Wkrotce, za spraw^, dr. Barta Brewera z Mission to Catholics Interna- 
tional, poznalismy pastora Teda Duncana z Kosciola Baptystycznego Liberty w San Jose 
w Kalifornii. Zawsze b§d§ wdzi^czny tym ludziom za ich dobr^, wol§ i pomoc duchowej, byli 
dla nas Milosiernym Samarytaninem. Wraz z zon^ zostalismy tez ublogoslawieni synem Ji- 
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monem i corkq, Jintomol. Mieszkamy w San Jose, a wspolnot§ z wierz^cymi mamy w Kosciele 
Baptystycznym Liberty. Poniewaz jestern juz w wieku emerytalnym, w dodatku kiepskiego 
zdrowia, moja zona zas nie ma uzdolnien manualnych, znajdujemy si§ w dose upokarzaj^cym 
polozeniu braku stalego dochodu. Lecz ufamy Panu, ktory zaspokaja nasze najpilniejsze 
potrzeby za posrednictwem swoich dzieci w Rodzinie Bozej. Drogi Czytelniku, spojrz na 
Jezusa Chrystusa. W Jego odkupienczej krwi jest moc zdolna zmyc Twe grzechy, tak jak 
zmyla moje. Nikomu nie wolno podwazac prawdy o absolutnej wystarczalnosci drogocennej 
krwi Chrystusa. Ufaj tylko Jemu. 

„A bywaj^ usprawiedliwieni darrno z laski jego przez odkupienie, ktore si§ stalo w Chry- 
stusie Jezusie” (Rz 3,24). 

Simon Kottoor, nawrocony ksiqdz 

Simon Kottoor stuzy dzis Panu w swoim kosciele w San Jose (Kalifornia). W wielu kosciotach 
sktadat swiadectwo i opowiadal o wierze biblijnej. Ma wielkie pragnienie pomagania katolikom, 
ktorzy probuj^ dojsc do poznania biblijnej prawdy. Adres: Simon Kottoor, 2683 Camino Ecco, 
San Jose, CA 95121, USA. Tel. (0-01) (408) 274 4415. 
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Jezus zbawil nawet mnie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Jose Manuela de Leona 

Urodzilem si§ w Viscaia w Hiszpanii 9 kwietnia 1925 roku. W wieku 11 lat stracilem ojca: 
zgin^l w wojnie domowej. Okolicznosci sprawily, ze stracilem kontakt i z matk^, milosniczkq, 
zycia towarzyskiego: kilku stryjow — poczciwych, ale niestety zwiedzionych — postanowilo 
bowiem, ze zostan§ ksi^dzem. Swi^cenia kaplanskie otrzymalem 24 wrzesnia 1949 roku. Choc 
az osiern lat poswi^cilem nauczaniu mlodziezy, sam nie mialern pokoju w sercu. Mimo slubow 
ubostwa, czystosci i posluszenstwa oraz ci^glych modlitw i spowiedzi nie zdolalem rozwi^zac 
problemow swej duszy i polozyc kresu jej udr^ce. Pelen wyrzutow sumienia, probowalem 
przestrzegac niezliczonych zasad i praw. Przyst^powalem do sakramentow, odprawialem 
obrz^dy, nie znalern jednak Chrystusa jako mego Zbawcy i nie czulem pociqgu do Pisma 
Swi^tego. Jak zreszt^, moglern nauczac czegos, co sam lekcewaz§? Nigdy nie przyszlo mi do 
glowy, ze sprzeciwiam si§ Slowu Bozemu. 

Milosierny Bog mnie prowadzi 

Wyslano mnie do Urugwaju jako wikariusza do parafii Matki Dobrej Rady w Rocha. 
Tutaj, w Ameryce Lacihskiej, przez rok wytrwale spelnialem swe obowi^zki, ale dobrej rady 
na wlasne ldopoty nie znalazlem. Nigdy przedtem nie rozmawialem z chrzescijanami ewan- 
gelikalnymi („protestantami”, jak si§ cz^sto rnowi), nie mialern tez zamiaru zostac jednyrn 
z nich. Lecz milosierny Bog nm^ kierowal. We wrzesniu 1958 roku poznalem dwie wierz^ce 
niewiasty z Buenos Aires; rozmowa z nimi wywarla na mnie mile wrazenie. Modlily si§ do 
Boga z nieklamanq, ulnoscitp doskonale tez znaly Jego Slowo. Zapytaly, czy jestem zbawio- 
ny. Oclparlem, iz spodziewam si§ zostac zbawionym dzi^ki zaslugom Chrystusa i wlasnym 
uczynkom. Odrzekly, ze 

„usprawiedliwieni z wiary, mamy pokoj z Bogiem” i ze, krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza 
nas z wszelkiego grzechu” (1J 1,7 BT). 

Opieraly si§ tylko na Pismie Swi^tym: Liscie do Efezjan 2,8, Liscie do Rzymian 5,1, 
Pierwszym Liscie Jana 1,7. Klocilem si§ z nimi, twierdz^c, ze „pod tym wszystkim rozumie 
kosciol codzienn^, ofiar§ Eucharystii skladan^ za nasze grzechy i zmarlych”. Panie odparly: 
„Kosciol katolicki i wy, ksi^za, mowicie wiele roznych rzeczy — a tymczasem Biblia zapewnia 
nas przeciez: 

„A gdziec jest odpuszczenie icli, juzci wi^cej ofiary nie potrzeba za grzech” (Hbr 10,18). 

Slowo Boze czytane i gloszone 

Od razu napisalem do znajomych w Hiszpanii i poprosilem, by przyslali mi dwa tluma- 
czenia Biblii - katolickie Nacar-Colunga i ewangelikalne Reina-Valera. Otrzymawszy oba 
egzemplarze zacz^lem gor^czkowq, lektur§, po siedem, osiern godzin dziennie. Upewnilem 
si§, ze ksi^gi s^, takie same, a rozniq, si§ tylko niektorymi slowami uzytymi przez tlumaczy. 
Slowo Boze robilo rewolucj^ w moirn wn^trzu. Po trzech miesi^cach sp^dzonych w praw- 
dziwej „szkole Bozej” pojechalem do Buenos Aires, pragn^c spotkac si§ z protestantami. 
Trzy dni sp^dzone na nabozenstwach i rozmowach z nimi wystarczyly, by przekonac mnie, 
ze ludzie ciesz^cy si§ takim pokojem wewn^trznym i szcz^sciem i zawsze modl^cy si§ do 
Boga w imieniu Pana Jezusa nie mog^ si§ mylic. To po prostu niemozliwe. Po powrocie do 
Rocha nie moglern wprost powstrzymac si§ od gloszenia parafianom Slowa Bozego, ktore 
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wedle czytan na kolejnych mszach — bylo poswi^cone przypowiesci o siewcy, uzdrowieniu 
slepca z Jerycha, kuszeniu Pana na pustyni itd. Wprost idealna okazja, azeby zach^cac do 
lektury Pisma Swi^tego. Nie atakowalem zadnych dogmatow katolickich i w duchu mocno 
sobie postanowilem, by tego nie czynic. Ci^gle jednak mialem przekonanie, ze daleko mi do 
zbawienia. Zresztq, przy takim stanowisku trzymal mnie osobisty interes. Moje zdumienie 
nie mialo zatem granic, gdy w rocznic§ mojego przyjazdu do Rocha (21 lutego 1959 roku) 
biskup ordynariusz oznajmil mi, ze za to, iz wyglaszam kazania „jak protestant”, zostan§ 
wydalony z diecezji i wroc§ do Hiszpanii. Gdybym giosil cos przeciw doktrynie katolickiej, 
bylbym ch^tnie to odwolal publicznie. Ale wbrew prawu koscielnemu- wedle ktorego przed 
zastosowaniem cenzury koscielnej strona zainteresowana musi bye upomniana — zostalem 
potraktowany niesprawiedliwie. Choc sumienie nie oskarzalo mnie przed Bogiem, udalem si§ 
do nunejusza prosz^c o kolejne posluchanie u biskupa. Tym razern byl uprzejmiejszy, i to 
ja sam postanowilem, ze wyjad§ z Rocha. Po osrniu dniach „rekolekcji duchowycli” objqiem 
poslug§ kaplansk^, w Rio Branco. 

Chrystus jedynym fundamentem 

Okres „rekolekcji” posluzyl mi do lepszego poznania Biblii. Im wi^cej jg, czytalem, tym 
wi^ksze bylo moje przeswiadezenie, ze kosciol rzymski zupelnie odszedl od ducha Ewan- 
gelii. W ksi^zee zatytulowanej: „Dlaczego zostalem kaplanem i dlaczego przestalem nim 
bye” wyczerpuj^co podaj§ powody, ktore sklonily mnie do opuszczenia kosciola katolickiego. 
Wszystko tez ustawiam na wlasciwym miejscu: Chrystus — nie zas Piotr — Skal^ swojego 
kosciola; Pismo Swi^te — a nie tradyeja; Dziewica Maria jako matka Zbawiciela - nie 
zas matka Boga; swi^ci Bozy to osoby godne podziwu — lecz nie wstawiaj3.ee si§ za nami 
itd. Zauwazylem, ze takze w katolickim przekladzie Biblii Bog wyraRnie zabrania nie tylko 
czcic, ale i sporz^dzac przedmioty kultu; mowi o tym drugie przykazanie, ktore Rzym wyci^l 
z katechizmu. A brzrni ono: 

„Nie bedziesz czynil zadnej rzezby ani zadnego obrazu tego, co jest [... 1 Nie bedziesz 
oddawal im poklonu... ” (Wj 20,4-5 BT). 

Katolicyzm glosi, ze: 1 kaplan, zwany ojeem duchownym, jest ustanowiony przez Boga 
w celu pouezania; (2) trzeba mu wyznawac grzechy, aby otrzymac rozgrzeszenie; (3) tylko 
za posrednictwem jego i kosciola mozna otrzymac zbawienie. 

Bog jednak w swoim Slowie uezy, ze: (1) nie wolno nam nikogo na ziemi zwac ojeem, 
gdyz to On jest naszym Ojeem i On jest naszym Mistrzem, Chrystusem, i to Duch Swi^ty 
naueza i prowadzi nas do calej prawdy (Mt 28,9-10; J 14,26 i 16,13); (2) grzechy trzeba 
wyznawac Panu i wlasnie to oczyszcza nas z wszelkiej nieprawosci (1J 1,8-10; Iz 43,26); 
(3) poza Chrystusem, ktory umarl na krzyzu za grzesznikow, nie ma innego imienia danego 
ludziom, poprzez ktore moglibysmy bye zbawieni (Dz 4,12 i 5,31; Hbr 7,25). Nie bylem 
w stanie dluzej walczyc z Bogiem, Jego Slowem i wlasnym sumieniem — postanowilem 
oddac si§ bez reszty w Jego r§ce, a kosciol rzymski opuscic. Slowo Chrystusowe wypelnilo 
si§ niejeden raz. 

„Poznacie prawdy, a prawda was wyswobodzi” (J 8,32). 
Nie zrobilem nic wielkiego — po prostu posluclralem uroczystej przestrogi podanej pod 

koniec Pisma Swi^tego: 
„... ludu moj! abyscie nie byli uezestnikami grzechow jego, a izbyscie nie wzi^li z plag 

jego” (Ap 18,4). 
Teraz zas tak jak apostol Pawel glosz§ Ewangeli^ „wedlug drogi nazwanej przez nich 

sekt^”. 
„Ale z pomoc^ Bozq zyj§ do dzisiaj i daj§ swiadectwo malym i wielkim, [... ] swiatlo 

zarowno ludowi, jak i poganom” (Dz 24,14; 26,22-23 BT). 

Jose Manuel de Leon, nawrocony ksiqdz 

Jose Manuel de Leon, kolega Jose Borrasa z lat seminaryjnych, pozniej podobnie jak jego 

towarzysz doszedt do wiary biblijnej. Obaj mieli okazj§ spotkac si§ ponownie w Madrycie i po- 

dzielic si§ swymi przezyciami. Jose Manuel de Leon od wielu lat wiernie sluzy Panu i swiadezy 

o prawdzie. Jego ostatni adres: J. M. de Leon, P. 0. Box 16 032, Montevideo 11400, Urugwaj. 

1 II sobor watykanski sprzeciwil si§ tym praktykom (przyp. red. polskiej). 
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Czemu opuscilem kosciot rzymski 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Johna Prestona 

.. prawda was wyswobodzi” (J 8,32). Prawda Ewangelii Jezusowej wyzwolila miliony 
ludzi z grzechow, brzemion i udr^k, dowodz^c, ze niesfalszowane Slowo Pisma Swi^tego jest 
tingle „moc^ Boz^, ku zbawieniu kazdemu wierz^cemu” (Rz 1,16). Historia mojego wyzwole- 
nia z cienmosci Rzymu ku, wolnosci i chwale dzieci Bozych” (Rz 8,21) to kolejne swiadectwo 
dzialania tej mocy. W moim nawroceniu nie ma nic uderzaj^cego: naglej zmiany, cudownego 
zdarzenia, ktore zmusiloby mnie do opuszczenia kosciola rzymskokatolickiego i do poddania 
si§ Clirystusowi — tylko spokojne, wytrwale dzialanie laski Bozej i codzienna swiadomosc 
bl^dnosci systemu, ktory mylnie nazywa siebie katolickim i chrzescijanskim. 

Brak pewnosci przebaczenia 

Urodziiem si§ na polnocy Wloch w rodzinie katolickiej, w tej wierze zostalem ochrzczony 
i bierzmowany. W wieku 12 lat poczuiem, ze Bog powoial mnie do kapianstwa, i wst^pilem 
do seminarium duchownego, gdzie dziewi^c lat poswi^cilem intensywnym, surowym przy- 
gotowaniom. W okresie tym dlugotrwaly, gl§boki kryzys wewn^trzny sprawil, ze po raz 
pierwszy poj^lem bezuzytecznosc spowiedzi. Grzech spowil w ciemnosc moj^, dusz§, ducha 
zas dr^czylo zw^tpienie. Rozpaczliwie poszukiwalem swiatla i pokoju. Uczylem si§ i niemal 
co dzien chodzilem do spowiedzi w nadziei uzyskania przebaczenia i szcz^scia. Pomirno jed- 
nak tych staran i cz^stego wyznawania grzechow spowiednikowi nie mialern zadnej pewnosci 
przebaczenia, a serce nie otrzymywalo mocy, by trwac w czystosci i nie pogr^zac si§ w coraz 
liczniejszych i coraz gorszych grzechach. Jakiz radosny kontrast z tym obrazem stanowi 
rnoje obecne zycie. Zlozylem calq, ufnosc w Nim i wiern, kornu zaufalem, wiem tez, ze jest 
On w stanie zachowac mnie, az do owego dnia”. Wyznaj§ grzechy bezposrednio Bogu, a On 
oczyszcza mnie, daje mi nowe serce i czyni mnie nowym stworzeniem oczyszczaj^cq, moc% 
krwi Jezusa. 

Proba zbawienia si^ przez uczynki 

Wlasnie aby przezwyci^zyc ten wewn^trzny kryzys, postanowilem ocldac si§ bardziej 
swigtobliwemu zyciu wsrod ludow afrykanskich. Przyl^czylem si§ zatem do zakonu misjo- 
narzy, nosz^cego we Wloszech zaszczytn^, nazw§ Synow Najswi^tszego Serca Jezusowego 
(Sercowcy), w Anglii zas Ojcow Weronskich. Choc czuj§ wielkq, wdzi^cznosc do Ojcow We- 
ronskich za pomoc, jakiej udziclili mi w ci^,gu ostatnich pi^ciu lat przygotowan, to nie mog§ 
pominge milczeniem sposobu, w jaki szkol^, oni kandydatow do pracy na polu misyjnym 
i kapianstwa. Przygotowania obracaj^, si§ wokol uczynkow, zbawienie zalezy bowiern od 
tego, co robimy, nie zas od tego, co uczynil Jezus. Sami zapracowujemy albo na wieczne 
zycie wieczne, albo pot^pienie. Jezus nie jest, sprawcq, i dokonczycielem wiary” (BW), , Alf% 
iOmeg^”, , pierwszym i ostatnim”. Niebo otwieraj^ nam nasze uczynki, zaslugi, modlitwy, 
jalmuzny, akty pokuty- nie zas Jezus. Dlatego podczas dwoch lat nowicjatu zach^cano mnie 
do biczowania si§ po golym ciele, do calowania posadzki w jadalni albo czyichs stop.l 
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Swiatlosc Ewangelii 

Po nowicjacie udalem si§ na czteroletnie studia teologiczne, a w 1952 roku w Mediola- 
nie przyji]iem swi^cenia kaplanskie. Po roku poslugi kaplanskiej i misyjnej w polnocnych 
i srodkowych Wloszech pojechalem do Asmary w Erytrei jako misjonarz i wykladowca duzej 
uczelni katolickiej. Tam pierwszy raz zetkn^lem si§ z misjonarzami protestanckimi i dosta- 
lem nieco literatury do przestudiowania; tam tez bolesniej niz dot^d uswiadomilem sobie, 
jak tyrahski rnoze bye kosciol rzymski. Przybywszy po dwoch latach do Londynu w celu 
podszlifowania znajomosci angielskiego zaczEjlem badac wiar§ protestanckq, i prosic Boga 
o swiatlo. Zdarzalo mi si§ od czasu do czasu sluchac protestantow przemawiaj^cych w Hyde 
Parku, a ich nieustraszone obnazanie rzymskich lierezji pomoglo mi oderwac si§ w koncu 
od kosciola rzymskiego. Pan P. Pengilly, pelni^cy funkcj§ starszego misjonarza w Zwi^zku 
Protestanckim, wywaid na mnie szczegolny wplyw. Takze w Londynie poznalem swi^tej pa- 
nned T. R. Horana, dyrektora Irlandzkich Misji Koscielnych (5 Townsend Street, Dublin), 
gdzie tez po kilku miesi^cach intensywnego, wspieranego modlitw^ szkolenia oficjalnie przy- 
j§to mnie do wspolnoty Kosciola Irlandii w Kosciele Misyjnym wspomnianego towarzystwa. 
Pastor Horan skontaktowal mnie z pastorem Marianem Rughim, innym bylym ksi^dzem 
katolickim z Wloch, wtedy juz pastorem w kosciele sw. Pawla w Halliwell w hrabstwie 
Bolton. Brat Rughi zapoznal mnie pozniej z biskupem Manchesteru, umozliwiaj^c mi w ten 
sposob roczne szkolenie w St. Aiden Theological College w Birkenhead w hrabstwie Che- 
shire. Na koniec chcialbym zapewnic, ze pisz^c to swiadectwo nie zywi§ urazy do nikogo. 
Przeciwnie, , z calego serca pragn§ ich zbawienia i modl§ si§ za nimi do Boga”, aby wielu 
katolikow ujrzalo swiatlo Ewangelii tak jak ja i aby rozradowalo si§ w poznaniu Jezusa jako 
Zbawiciela. Wlasnie radosc z tego wielkiego duchowego odkrycia i pragnienie przekazania jej 
innym sklonily mnie do napisania tych slow, w ufnosci, ze Bog odbierze z tego cal^ chwal§. 

John Preston, nawrocony ksiqdz 

John Preston, dobiegaj^cy juz siedemdziesiqtego roku zycia, wciqz zajmuje si§ ewangelizaejg, 

pisze rowniez ksiqzki. 



37 

Przyjqtem Lask^ 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Edoarda Labanchiego 

Jedyn^, religiq,, o ktorej mialem poj^cie, byla religia kosciola rzymskokatolickiego. Posta- 
nowilem wi§c zostac ksi^dzem, zakonnikiem, i przystalem do zakonu Jezuitow. Przelozeni 
byli widac ze mnie zadowoleni, bo pozwolono mi wczesniej zlozyc sluby, ktore normalnie 
sklada si§ dopiero po dwu latacli profesji czasowej. Przyznam, iz odczuwalem pewiiEj, dum§, 
byla to jednak duma czysto ludzka. Czulem, ze robi§ cos nadzwyczajnego i jak faryzeusz 
stoj^cy przed oltarzem w Swi^tyni i gardz^cy celnikiem — czulem si§ inny niz reszta. Bylem 
przeciez w kosciele katolickim i uwazano mnie za kandydata do pelnej doskonalosci. Bylem 
tak ambitny, ze poprosilem, aby wyslano mnie na misje, przypuszczaj^c, ze na misjach b§d§ 
mial okazj§ wiesc cluchowy zywot na jeszcze wyzszym poziomie. I stalo si§, ze poslano mnie 
na Cejlon. 

Na misjach 

Gdy przybylem na wysp§, jeszcze przed swi^ceniami i jeszcze przed rozpocz^ciem studiow 
teologicznych, wyslano mnie do pracy w pewnym kolegium. Jezuici maj^ bardzo dlugi czas 
ksztalcenia. Rychlo doznalem wielkiego rozczarowania brakiem wsrod katolickich misjona- 
rzy zapalu do nawracania pogan. Angazowali si§ glownie w prac§ nauczycielskq, w szkolach. 
Widzialem ich imp0nuj3.ee koscioly, lecz bardzo skromn^, „ilosc” ewangelizacji tak jak J3 
wtedy pojmowalem. Zrozumialem, ze panuje tarn martwota. Po jakims czasie przeniesiono 
mnie do Indii, gdzie mialem studiowac teologi§ i otrzymac swi^cenia. Podczas studiow ze- 
tkn^lem si§ twarz3 w twarz z hinduizmem, buddyzmem i islamem, ktore stanowily dla mnie 
duze wyzwanie. Zaczq,lem si§ zastanawiac, jaka jest wlasciwie roznica rni^dzy nimi a chrze- 
scijanstwem. I poganskie religie mialy przeciez swe swi^te ksi§gi i pisma. Glosily wzniosle 
idealy i przykazania, zach^caly do zycia zgodnie z nimi. Hindus bez wahania umieszczal 
obrazek z Jezusem wsrod pozostalych swoich bostw, pozostaj^c nadal wiernym wyznawc^ 
hinduizmu. Czy byla zasadnicza roznica mi^dzy tyrni religiami a chrzescijanstwem, czy tez 
wszystkie religie byly z gruntu tym samyrn? 

Nieco swiatla 

Wtedy wlasnie zacz^lem powoli dostrzegac swiatlo, i to rnirno pozostawania w kosciele 
katolickim. Dobiegaly konca moje studia teologiczne, ale z pewnosci^, to nie one pozwalaly 
mi dostrzegac to swiatlo, nie pochodzilo ono tez od rnoich wykladowcow, nie wynikalo z ru- 
tynowych modlitw ani z posluszenstwa papiezowi. To pewne. Bog posluzyl si§ faktem, ze 
czytalem i studiowalem Bibli§, Jego Slowo. Juz wczesniej czulem niewytlumaczalny poci^g 
ku Slowu Bozemu, dostrzegaj^c tarn cos czystego i prawdziwego, cos, co przemawia do serca 
i co mog§ zrozumiec, cos wi^cej niz dzielo czlowieka. Wi§c czytalem i studiowalem Bibli§ 
z cal3 uwag3, a czyni^c to zaczq,lem sobie uswiadamiac, ze podstawowa roznica mi§dzy 
chrzescijanstwem a religiami pogahskimi tkwi zasadniczo nie tyle w przykazaniach i dok- 
trynach, co w Osobie Jezusa Chrystusa. Zacz^lem rozmyslac nad tym, co Pismo ma do 
powiedzenia o Nim i o Jego dziele odkupienia, i zacz^l si§ On dla mnie stawac coraz bardziej 
realny. Powoli, niby wsch0dz3.ee slohce, Chrystus wznosil si§ coraz wyzej ponad horyzont 
rnego zycia. Choc nadal trzymalem si§ wielu doktryn rzymskich, to dzialo si§ ze 01113 cos 
niezwyklego. 
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Wspolnota z Chrystusem? 

Po swi^ceniach w 1964 roku poslano mnie znow na Cejlon, tym razem juz jako ksi^dza. 
Raz polecono mi udac si§ do miasta polozonego na srodku wyspy, by dla grupy katolickich 
katechetow wyglosic cykl wykladow o Pisrnie; przelozeni wiedzieli bowiem o mych zaintere- 
sowaniach i szczegolnie pilnych studiach nad Bibli^. Wlasnie podczas jednej z wizyt w tym 
miescie wst^pilem do miejscowego kosciola ewangelikalnego. Juz wczesniej zauwazylem ten 
maly budynek, zawsze jednak czulem do niego jak^s pogard§. Obok stal bowiem ogronmy, 
imponuj fj,cy gmach kosciola rzymskokatolickiego, i przechodz^c tamt^dy zawsze myslalem so- 
bie: ,„I za kogo si§ ci smieszni protestanci uwazaj^? Jesli poganie majg, si§ nawrocic, to moze 
temu podolac tylko wielki kosciol katolicki”. Tego jednak dnia ni st^d, ni zow^d wszedlem do 
srodka. Moze wskutek swiezych pr^dow ekumenicznych pomyslalem, ze powinnismy bye mili 
i uprzejmi dla „braci odl^czonych”. Oni wyraznie zdziwili si§ na moj widok - ale przyj^li 
mnie zyezliwie i obdarowali paroma broszurkami i ulotkami. Nie moglem wyjsc z podziwu 
nad zapalem i oddaniem tych ludzi. Byli to po cz^sci szwedzcy misjonarze, a reszta — 
miejscowi, cejlonscy wierz^cy. Odbywala si§ akurat kruejata ewangelizacyjna, na ulicach 
rozdawano broszurki i zaproszenia, nawet dzieci chytnie wl^czaly si§ do pomocy. Takiej 
gorliwosci w kosciele katolickim nie spotkalem. Spostrzeglem tez, ze probuj^, mnie nawrocic. 
Zainteresowalo mnie szczegolnie jedno pisrno, ktore od nich dostalem, chrzescijanski ma- 
gazyn The Herald of His Coming (Zwiastun Jego Przyjscia), wychodzg,cy obecnie w wielu 
j^zykach — takze po wlosku, wydawany w Rzymie. Artykuly mowily o nowym narodzeniu, 
o oddaniu si§ Chrystusowi i nowym zyciu w jednosci z Nim. Teoretycznie wiedzialem o tym 
wszystkim, ale tutaj wydawalo si§ to zywe, realne, osobiste. „B%dz co b^dz” — myslalem 
sobie — „taki jest przeciez sens Ewangelii i tak to powinno wygl^dac”. Nadal spotykalem 
si§ z tymi wierz^cymi przy rozmaitych okazjach, i nadal dawali mi broszury i ulotki poswi§- 
cone Ewangelii, niektore wydane przez Scripture Gift Mission (Misj§ Daru Biblijnego), oraz 
kolejne nurnery „Zwiastuna Jego Przyjscia”. Literatura ta pomogla mi zblizyc si§ do Pana. 
Pozniej na kilka miesi^cy wrocilem do Indii, aby dokonezye studia teologiczne, i takze tarn 
natkn^lem si§ na chrzescijan ewangelikalnych. 

Bog dziala 

W tym punkeie rnego zycia Bog zacz^l dzialac wyrazniej niz dot^d. Coraz mocniej czu- 
lem, ze czas wracac do Wloch; uczuciu temu towarzyszyl ponadto nowy rozwoj wypadkow. 
Rz^d cejlonski oglosil, iz wszyscy zagraniezni misjonarze b§d% stopniowo wydalani z kraju 
a na pocz^tek tej akcji zacz^to odmawiac prawa powrotu tym, ktorzy wyjechali chwilowo. 
Nie moglem tez pozostac w Indiach, bo nie b^d^c obywatelem Brytyjskiej Wspolnoty Na- 
rodow mialem prawo pozostac tarn tylko do ukohezenia studiow. Przelozeni postanowili 
odeslac nas do naszyeh krajow i kazano mi szykowac si§ do powrotu do Wloch. Jeszcze 
przed wyjazdem napisalem do dyrektora wloskiego wydania „Zwiastuna Jego Przyjscia” 
w Rzymie, ze mimo iz jestem katolickim ksi^dzem, to w duchu ekumenizmu przeczytalem 
to czasopismo i bardzo mi si§ spodobalo. Totez po powrocie do Wloch pragn^lbym z ni- 
rni wspolpracowac, na ile pozwol^ mi na to moje kaplanskie obowi^zki. Juz we Wloszech 
sp^dziwszy okolo dwa miesi^ce w rodzinnym Neapolu zostalem wyslany do Rzyrnu, aby 
specjalizowac si§ w dziedzinie Biblii. Przelozeni wiedzieli, ze w Indiach powaznie si§ ni^, za- 
interesowalem, a liczyli, ze Biblia moze si§ stac pomostem, po ktorym koscioly protestanckie 
wl^cz^, si§ w ruch ekumeniezny. Umieszczono mnie w najlepszym katolickim instytucie biblij- 
nym w Rzymie. Rozumiej^c wag§ zaszczytu postanowilem zaprzestac wszelkich kontaktow 
z chrzescijanami ewangelikalnymi — czyli protestantami. Ocleszla mnie ochota zadawania si§ 
z nimi i wspolpracy ze „Zwiastunem Jego Przyjscia”. Mialem oddac si§ calkowicie studiom 
nad Bibliq i przygotowaniom do przyszlej poslugi. Nie bylo zreszt^ chwili czasu na kontakty 
z protestantami. W kazdym razie tak to sobie wszystko tlumaczylem; patrz^c jednak wstecz, 
widz§, ze faktyeznym powodem zerwania kontaktow byla gl^boka swiadomosc, ze spotkania 
znimi zmuszt], mnie do podj^cia jakiejs clecyzji - a to napawalo mnie l^kiem. 
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Proby ewangelizacyjne 

Kontynuowalem wi^c studia, poproszono mnie tez o poslug§ kaplansk^, w kosciele, gdzie 
w niedziele i swi^ta mowilem kazania do zgromadzenia liczg,cego z tysi^c osob, wysluchi- 
walern spowiedzi i robilem wszystko, co powinien robic ksi^dz. W kazaniach staralem si§ 
przekazac poselstwo Ewangelii, w konfesjonale usilowalem udzielac faktycznej pomocy du- 
chowej i rnowic o nowym narodzeniu. Zdawalem sobie sprawy ze swej odpowiedzialnosci 
i z wagi tycli osobistych kontaktow, pomyslalem wi§c, ze procz rozmowy powinienem im tez 
zapewnic mozliwosc pozytecznej lektury. Musialaby to oczywiscie bye jakas mala broszurka, 
napisana prostym j^zykiem, no i rzecz jasna za darmo, tak aby mogli przyj^c j^ bez skrupu- 
low. Nie wiedzialem tylko, sk^d wzi^c takie broszurki. Przypomnialem sobie, ze materialy, 
jakie dawano mi w Indiach i na Cejlonie, byly wydane przez Scripture Gift Mission i inne 
rnisje. Zacz^lem si§ zastanawiac, czy nie rna czegos takiego po wlosku. I uswiadomilem sobie, 
ze na jednym z rzymskich placow jest staly kiermasz literatury najrozmaitszego rodzaju i ze 
widzialem tarn raz stoisko z Bibliami i literature chrzescijansk^. Gdy nadarzyla si§ okazja, 
udalem si§ tarn, znalazlem stoisko, obejrzalem ksi^zki i spytalem, czy nie ma broszurek, 
o jakie mi chodzi. Sprzedawca odparl, ze owszem, ale nie za wiele. „Ale tuz za rogiem” 
poinformowal —, jest ksi^garnia ewangelikalna. Tam ksi^dz dostanie, ile ksi^dz zeclice „i roz- 
ne rodzaje”. Zrazu wahalem si§, czy isc. W koncu jednak poszedlem, tlumacz^c sobie, ze to 
przeciez tylko ksi^garnia, ze mog§ po prostu wejsc, zalatwic, co mam do zalatwienia, i wyjsc. 
W srodku zostalem bardzo zyezliwie przyj^ty przez sprzedawc§. Byla tarn tez jakas pani 
jak si§ potern okazalo - jego zona. Wybor broszurek mieli bardzo szeroki, wzielem takie, 
jakie wydaly mi si§ odpowiednie. Sprzedawca zabral si§ za ich pakowanie, a tymezasem 
gaw^dzilismy sobie. Wspomnialem, ze bylern misjonarzem w Indiach i na Cejlonie. 

Przyparty do muru 

W tej samej chwili zauwazylem cos dziwnego. Oboje popatrzyli najpierw na mnie, potern 
na siebie nawzajem. Wymieniali spojrzenia i jakies pojedyheze slowa, pomyslalem, ze widac 
cos nie tak z moje sutannq,. Wtedy m^zczyzna zapytal: 

A tak nawiasem rnowiqc: jak si§ ksi^dz nazywa? 
A o co chodzi? Jestem Edoardo Labanchi — odparlem. 
Aha - powiedzial. 

— Wi§c to ksi^dz. 
— „Co to ma znaezye — wi§c to ksi^dz?” — myslalem gor^ezkowo. 

- „Przeciez ja ich nie znarn. Tego adresu tez nie”. 
Wkrotce wszystko si§ wyjasnilo. I to w cudowny sposob. 

Pisal ksi^dz kiedys to dyrektora „Zwiastuna Jego Przyjscia”? — zapytal sprzedawca. 
Owszem — odparlem, mysl^c jednoczesnie: „Ale to nie ty, czlowieku, jestes tym 

dyrektorem. W ogole nie wygl^dasz na wydawc§ czasopisma. A to nie s^, biura wydawnictwa. 
Zreszt^, adres byl inny”. On wydawal si§ czytac w moich myslach. 

- Widzi ksi^dz, list odeslali do nas. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem wydaw- 
nictwa i zajmuje si§ szeregiem innych spraw, ale za samo wydawanie to my jestesmy odpo- 
wiedzialni. To ja jestem redaktorem i nawet mam tu ksi^dza list. Wyjq.1 list, pokazal mi go 
i dodal: 

A napisal ksi^dz, ze chcialby z nami wspolpracowac. 
Bywaj^, w zyciu chwile, gdy Bog przypiera nas do muru. Mozna by rzec, ze byl to najzwy- 

klejszy zbieg okolicznosci, ale wtedy, w tamtej chwili czulem, ze stalo si§ cos niezwyklego. 
Czulern, ze Bog chce, abym rnial kontakt z tyrni ludzmi. Odt^d regularnie spotykalem si§ 
z przyjaciolmi z ksi^garni chrzescijanskiej, nalezgcej do Osrodka Sluzby Chrzescijanskiej, 
organizuj^cego rozne przedsi§wzi§cia ewangelizacyjne. Zaprosili mnie tez uprzejmie na spo- 
tkania w domach prywatnych. Chadzalem na nie, poznaj^c coraz to nowych wierzgnych. 
Doswiadczenia te bardzo wzbogacily mnie duclrowo, lecz co najwazniejsze, zacz^to si§ za 
nmie mocllic, nie tylko we Wloszech, ale i w Wielkiej Brytanii. Mieli nmostwo przyjaciol, 
totez pr^dko rozeszla si§ wiesc, ze w osrodku rzymskim spotyka si§ z nimi pewien ksi^dz 
katolicki i ze trzeba si§ za niego modlic. 
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Na fundamencie Biblii i Chrystusa 

W roku 1966 bylem juz sercem i umyslem chrzescijaninem ewangelikalnym. A raczej 
nalezaloby rzec, ze Chrystus stawal si§ w coraz wi^kszym stopniu fundamentem mego zycia. 
Zacz^lem odrzucac doktryny i praktyki katolickie, maj^ce niewiele bq,dz zgola nic wspolnego 
z Ewangeli^,. Jednoczesnie pomagalem przekladac artykuly do wloskiej edycji „Zwiastuna 
Jego Przyjscia”. Nie mozna jednak powiedziec, ze moje nawrocenie juz nast^pilo. Wtedy 
wiele mowilo si§ o II soborze watykanskim i o ruchu ekumenicznym, myslalem wi§c sobie: 
„Po co mialbym zostawiac kosciol katolicki, skoro praktycznie jestesmy juz wszyscy tacy 
sami? B^dziemy si§ zbierac razem, a ja b§d§ pracowal w kosciele katolickim i pomagal roz- 
glaszac tam Ewangeli§ pozostaj^c w tym kosciele”. Tak to sobie obmyslilem; jednak z czasem 
bardzo si§ rozczarowalem co do II soboru watykanskiego i ruchu ekumenicznego. Zastana- 
wialem si§, co poczqc; moje polozenie ci^zylo mi bardzo. Nie bylem w poj^ciu katolickim 
„zwyklym swieckim”. Bylem wyswi^conym kaplanem. I nalezalem do najwi^kszego zakonu 
rzymskokatolickiego. Poslano mnie do Rzymu na specjalnie studia, a przelozeni baczyli na 
nmie wyj^tkowo czujnym okiern. Czulem si§ skr^powany wszystkimi przepisami i oficjal- 
nymi cloktrynami; zacz^lem sobie uswiadamiac, ze nie zdolam pozostac przez dluzszy czas 
w kosciele katolickim i ukryc, co naprawd^ w gl§bi duszy mysl§ idq.c na kompromis z wla- 
snym sumieniem. Przez jakis czas probowalem si§ przystosowac do sytuacji, mysl^c, ze tam, 
gdzie jestem, b§d§ mogl zrobic wiele dobrego. Mowilem o Chrystusie i o zbawieniu, Mari§ 
ukazywalem tylko jako przyklad do nasladowania... Ale fakt, ze jestem ksi^dzem, zmuszal 
do kompromisu. Wiedzialem, co powinienem postanowic, ale zwlekalem z decyzj^. Wtedy 
sam Pan pokazal mi, ze powinienem dzialac, i to nie zwlekaj^c. Przypomnialem sobie, co 
powiedzial raz ludziom prorok Eliasz: 

„Dopokiz b^dziecie chwiac si§ na obie strony?” (lKrl 18,21 BT). 
W tej wlasnie chwili Bog przej^l kontrol^ nad sytuacji i dodal mi sil. Niemal wbrew 

sobie udalem si§ do przyjaciol z ksi^garni i uslyszalem wlasny glos: „Postanowilem opuscic 
kosciol rzymskokatolicki. Jesli sqylzicie, ze to dobry pomysl, to chcialbym pomagac warn tutaj 
w rzymskim osroclku”. Pan Torio zdumial si§, mirno iz juz od jakiegos czasu spodziewal si§ 
takiej decyzji. Kilka dni pozniej opuscilem zakon. 

Nowe zycie w Chrystusie 

Na koniec chc§ mocno podkreslic, ze najistotniejszg, rzeczq, w rnojej historii i lristorii 
innych, ktorzy przeszli podobn^ drog§ zyciow^,, jest nie fakt, iz opuscilismy kosciol rzymsko- 
katolicki, organizacj§, religi§. Liczy si§ to, ze znalezlismy nowe zycie w Jezusie Chrystusie. 
Dluga jeszcze droga przede mn% i za Pawlem mog§ powtorzyc: 

„Nie izbym juz uchwycil, albo juz doskonalym byl” (Flp 3,12), ale wiern, ze gdy przy- 
j^lem Chrystusa jako swego Zbawc§ i Pana, tego Chrystusa, ktory umarl za moje grzechy, 
w moim wn^trzu cos si§ zmienilo. Stalem si§ nowyrn stworzeniem, mysl^c jak Pawel w tym 
sarnym liscie: 

„I byl znaleziony w nim, nie rnaj^c sprawiedliwosci rnojej, tej ktora jest z zakonu, ale t§, 
ktora jest przez wiaiy Chrystusow^, to jest sprawiedliwosc z Boga, ktora jest przez wiaiy” 
(Flp 3,9). 

W przeszlosci studiowalem Bibli§ z technicznego punktu widzenia, tak jak profesorowie 
i koledzy w instytucie biblijnym, ale teraz nabrala ona dla nmie nowego wymiaru — wymiaru, 
ktory nie opiera si§ na wymiarze ludzkim, lecz — jak jestem pewien — pochodzi z gory. Zycie 
po opuszczeniu kosciola katolickiego nie bylo latwe. 

Ale to wszystko, co bylo dla mnie zyskiem, ze wzgl^du na Chrystusa uznalem za stra- 
ta I owszem, nawet wszystko uznaj§ za strata ze wzgl^du na najwyzszg, wartosc poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzulem si§ ze wszystkiego i uznaj§ to za smie- 
ci, bylebym pozyskal Chrystusa i znalazl si§ w Nim — nie maj^c rnojej sprawiedliwosci, 
pochodz^cej z Prawa, lecz Bozg, sprawiedliwosc, otrzyman^ przez wiar§ w Chrystusa, spra- 
wiedliwosc pochodz^c^ od Boga, opart^ na wierze - przez poznanie Jego: zarowno mocy 
Jego zmartwychwstania, jak i udzialu w Jego cierpieniach — w nadziei, ze upodabniaj^c si§ 
do Jego smierci, dojd§ jakos do pelnego powstania z martwych (Flp 3,7-11). 

Ochotnie porzucilem materialne korzysci i zaszczyty, jakie czekaly nmie w zakonie Je- 
zuitow. Calq, tak^ ziemsk^, chwal§ chytnie zloz§ u stop Jezusa, wraz ze mnq, sarnym, moim 



57. Edoardo Labanchi 133 

czasem, calym moim zyciem i talentami, by uzyl mnie zgodnie ze sw^, wol^, w wybranym 
przez Siebie czasie i miejscu. Dzi§kuj§ Jezusowi Clirystusowi, memu Panu, ze choc przedtem 
bluznilem Mu, przesladowalem i wyszydzalem Go, to doznalem milosierdzia, gdyz czynilem 
to z niewiedzy, w braku wiary. 

Edoardo Labanchi, nawrocony ksiqdz 

Edoardo Labanchi prowadzi w swoim kosciele w Grosseto misj§ pod nazwq Osrodek Studiow 
Teologicznych, wspotpracujgc tez z wieloma podobnymi osrodkami w catych Wtoszech. To on 
sporz^dzit i wydat wtoski przeklad tej ksi^zki. Choc jego pisma i wyktady maj^ charakter wy- 
bitnie intelektualny, Edoardo Labanchi zajmuje si§ tez ewangelizacj^ na ulicach. Adres: Edoardo 
Labanchi, Centro Studi Teologici, Via Del Commendone 35 a-b, 58100 Grosseto, Wtochy. Tel. 
(0-039)(564) 451025; fax 453 392 
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Druga odpowiedz Chrystusowi 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Juana T. Sanza 

Urodzilem si§ 28 kwietnia 1930 roku w Somosierze pod Madrytem jako osme z kolei 
dziecko katolickich rodzicow. W wieku 13 lat, podczas kazania na mszy z okazji „Swi§ta 
Seminarium” 19 marca 1943 roku, poczulem powolanie do kaplanstwa. Z przyczyn ekono- 
micznych do seminarium diecezjalnego wst^pilem dopiero w roku szkolnym 1945/46. Przez 
pierwsze pi§c lat zgl^bialem lacing i nauki humanistyczne, a przez kolejne trzy filozofi§, teo- 
logi§ i etyk^. We wrzesniu 1953 roku rozpoczEjlem specjalizacj§ z teologii i etyki. Wsponme?, 
ze przez pierwsze osiem lat seminarzystom nie wolno bylo posiadac ani czytac Biblii. Gdy na 
rnoje 21 urodziny pewna pani, ktora byla potem obecna na moich prymicjach, podarowala 
mi Bibli§, zaskoczona musiala zabrac z powrotem i zatrzymac az do ukonczenia przeze 
nmie 24 lat irozpocz^cia studiow teologicznych. Moje zainteresowanie Bibliq, bylo wi§c raczej 
zwyklq, ciekawosci^ niz duchowym laknieniem. 

Poczqtki 

14 lipca 1957 roku przyj^lem swi^cenia kaplanskie, a 18 lipca w rodzinnym miescie od- 
prawilem pierwszg, mszy Pierwsz^ m3, parafi^, „zdobyt^” w drodze konkursu jeszcze w se- 
minarium, byla madrycka La Nerinuela. Pracowalem tarn od 23 sierpnia 1957 roku do 1959 
roku, gdy wskutek klopotow zdrowotnych rodzicow przenioslem si§ jako wikariusz do parafii 
w dzielnicy Canillejas. Zabralem ze sob^, rodzicow i siostr^ - proboszcz i parafianie przyj^li 
nas zyczliwie. Ale nie miii^lo pol roku, gdy stosunki zprzelozonym zd^zyly si§ popsuc, a to 
wskutek jego rnocno konserwatywnych pogl^dow na tresc kazan, udzielanie sakramentow, 
liturgi^ mszalnt], i modlitwy do Maryi i swi^tych. Dlaczego mialern w kazaniu mowic to, 
co chcial proboszcz, itak, jak tego chcial, czemu przed rnszEj, mialern wysiadywac w kon- 
fesjonale, jakbym to ja mial odprawic pokut§ za grzechy parafian, czemu podczas mszy 
zanoszono modly do Maryi iswi^tych, dlaczego msz§ odprawiano po lacinie i po lacinie 
udzielano sakramentow, tak iz parafianie nic nie rozumieli? 

Reformy w parafii 

Podczas poslugi w mej pierwszej parafii, od ktorej rnin^l juz rok, w roznych cz^sciaclr 
mszy i podczas pogrzebow i chrztow uzywalem j^zyka hiszpanskiego. Wi^kszosc parafian byla 
zadowolona, tak ze nawet wzrosl ich udzial liczebny w nabozenstwach. Nie podobalo im si§ 
za to, ze po drobnych pracach remontowych w kosciele zdj^lem niektore obrazy i umiescilem 
je w magazynie. Tych „reform” w postaci usuni^cia obrazow ij^zyka hiszpanskiego w liturgii 
nie konsultowalem z biskupem, ale niektore i tak spotkaly si§ z przychylnym przyj^ciem. 
W kolejnym miejscu pracy — wikariacie w Canillejas — zauwazylem, ze musz§ bye ostroz- 
niejszy w slowach i czynach. Ale po dwu latach doszlo do niezwyklej rozmowy zproboszczem. 
Omawiaj^c z nim jakies inne sprawy, pomyslalem, ze warto by wspomniec o moich doswiad- 
czeniach z uzyeiem hiszpanskiego w liturgii, omiejscu Biblii w kazaniaclr i o odpowiednim 
i nieodpowiednim stosunku do kultu obrazow. Po kilku miesi^cach proboszcz oznajmil, ze 
za zgod^ biskupa w znaeznej cz^sci liturgii i sakramentow lacing zast^pimy hiszpahskim, 
a po rozpoczyfiu prac nad instalacjg, grzewczEj, zniknie z kosciola spora czqsc obrazow i olta- 
rzy. I tak si§ stalo, ku zgorszeniu wielu „poboznych” pah. Lecz niedzielne kazania musialy 
pozostac bez zmian, choc wydawaly mi si§ nazbyt moralizatorskie, a zatem niezupelnie 
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przystaj^ce do Biblii. Tematy i struktura kazanbyly zawczasu opracowywane przez grupc 
konserwatywnych ksi^zy, po to aby w dan^, niedzielc kazdy ksi^dz mowil na mszy to samo. 

Wewn^trzny konflikt 

Nie spodobal mi sic taki system ani wymagana tresc kazan. Zmagalem sic w sobie. 
Nie moglem sprzeciwic sic wprost, ztego chocby powodu, ze wsrod ksi^zy przygotowuj^cych 
tematy kazan byl moj proboszcz, a moja opinia, jak i dobrobyt rodzicow i siostry zalezaly od 
zyczliwych z nim stosunkow. Mimo to „przerabialem” nieco proponowane tematy nakierowu- 
jq,c je na Chrystusa. Raz proboszcz przyszedl posluchac iku mernu zdumieniu rozsierdzony 
oznajmil, ze choc to ja odprawiam mszc, to gdy tylko zdola, b^dzie mnie zastcpowal na 
ambonie. Istotnie odt^d cz^sto tak czynil. W tym trudnym okresie mego kaplanstwa czyty- 
walern sobie Biblic do poduszki i coraz gorliwiej rozwazalem jej tchn^ce prawd^,, gi^bokie, 
wieczne poselstwo o zbawieniu dla mnie i dla reszty swiata. 

Pan odpowiada 

Jednego dnia Pan odpowiedzial na wszystkie moje pytania: Sklonil mnie do lektury 
trzeciego rozdzialu Ewangclii Jana, daj^c mi jego zrozumienie. Boza milosc i obietnice staly 

sic dla mnie (i dot^d pozostaj^) jedynym probierzem iautorytetem, moc^, i zwierciadlem. 
Lecz czy dot^d tym nie byly? Alez naturalnie! Teraz jednak zyskaly nowy wymiar, bo Bog 
nmie odrodzil przez swe Slowo i Ducha: 

„Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
wen wierzy, nie zgin^l, ale rnial zywot wieczny” (J 3,16). 

Bog stal sic moim Ojcern, a Jego Syn Jezus Chrystus moim jedynym i doskonalym 
Zbawc^,. Bylo to cos calkiem nowego. W mym sercu zaszla wielka zmiana; poczulem sic 
jak aktor odgrywaj^cy cos przed innymi, slepiec prowadz^cy slepych. Latem 1964 roku za- 
pytalem Pana, co mam zrobic ze swoim zyciem. Dluzej w kosciele rzymskim pozostawac 
nie moglem, jego lrierarchia z^dala bowiem gloszenia „innej ewangelii”, roznej od poselstwa 
o zbawieniu dzi^ki lasce przez wiaiy, dawanym tylko w Chrystusie. Czy jednak rnogc porzucic 
kaplanstwo? Kto zatroszczy sic obyt rodzicow i siostry? Czy znajdc u biskupa zrozumienie 
ipomoc, gdy zrzeknc sic kaplanstwa zracji wiary i sumienia? Jak przyjrn^, nmie protestanci?- 
bo zaczqlem juz rozwazac zwrocenie sic do nich o pomoc. Wiosn^ 1965 roku uslyszalem 
o „dezercji” ksi^dza- takze z Madrytu, w dodatku przelozonego seminarium duchownego - 
ktory z pornoc^ ewangelikalnego pastora opuscil kosciol katolicki i udal sic za granicc, by 
na ktoryms z europejskich uniwersytetow protestanckicli studiowac mysl protestanck^,. Tak 
oto zdecydowanie brata w wierze podpowiedzialo mi, jak porzucic kaplanstwo, by gl^biej 
poznac Ewangelic o wolnosci dzieci Bozych. Skontaktowalem sic z Kosciolem Niemieckim 
(La Iglesia de los Alemanes w Madrycie przy Paseo de la Castellana 6) i otrzymalem telefon 
pastora Luisa Ruiza Povedy. Gdy wyjawilem mu, ze jestern ksi^dzem i borykam sic zpro- 
blemami sumienia i wiary, przerwal mi i poprosil, bysmy spotkali sic gdzies, aby dokonczyc 

rozmowc — jego telefon bywal bowiem cz^sto na podsluchu. Tak tez zrobilismy. 

Grzech smiertelny — czy nowe zycie? 

Wydalo mi sic wtedy, ze cale moje zycie duchowe wali sic w gruzy — wedlug nauki Rzy- 
mu zylem przeciez w „grzechu smiertelnym”: Swiadomie w^tpilem w wierze nie wyznaj^c 
tego i innych grzechow na spowiedzi, biblijnej prawdy szukalem w protestantyzmie, a nie 
u biskupa i profesorow teologii, odrzucalem hierarchic i jej autorytet, i autorytet nauczy- 
cielski kosciola w zakresie Biblii, s^dzilem tez, ze spowiedz douszna ograbia Boga z prawa, 
ktore tylko On posiada na mocy tego, Kim jest ico uczynil Jego Syn Jezus Chrystus. Msza 
wydawala mi sic zacmiewaniem Jego zaslug dokonanych na krzyzu. Czy mialo to polozyc 
kres mej pracy duszpasterskiej? Przez swoje Slowo Pan wyjawil mi, ze nie. Toczylem jednak 
wewnctrzn^ walkc, zmagaj^c sic z Bogiem, a takze ze sw^, katolick^ mentalnosci^, i upart^ 
pych^,. Podupadlem na zdrowiu, mialern klopoty ze snem, odczuwalem rozne lcki. Ale z dru- 
giej strony wskutek tych zrnagan w koncu wyrzeklem sic wszystkiego, ze wzglcdu na milosc 
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Chrystusow^ i na me zbawienie. Na koncu tunelu udr^k i l§kow Pan Jezus zacli^cil mnie, 
abym odpowiedzial Mu to, co przed wiekami po raz trzeci odrzeld apostol Piotr. Te siowa 
zauwazylem juz wczesniej, wybieraj^c je jako swoje motto przy swi^ceniach kapianskich: 

„Panie! ty wszystko wiesz, ty znasz, ze ci§ miluj§” (J 21,17). 
Z radosci^ daj§ swiadectwo w tej ksi^zce, gdyz chc§ opowiedziec, jak Pan wywiodl mnie 

z cienistej doliny rzymskiego katolicyzmu w swiatlosc Ewangelii laski. 
„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 

z uczynkow, aby si§ kto nie chlubii” (Ef 2,8-9). 

Juan T. Sanz, nawrocony ksiqdz 

Juan T. Sanz od wielu lat wspotpracuje z Fundacjq Wydawniczg Literatury Reformowanej; jest 
dyrektorem misji Banner of Truth (Sztandar Prawdy). Mieszka dalej w Hiszpanii, w Madrycie. 
Jego zapat w umitowaniu prawdy i cierpliwosc w jej wyjasnianiu widac na filmie dokumentalnym 
Catholicism: Faith in Crisis (Katolicyzm — kryzys wiary), w ktorym wystqpil razem z Jose 
Borrasem. Zajmuje si§ przektadaniem literatury biblijnej zj^zyka holenderskiego na hiszpanski. 
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Moja droga do Damaszku 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Francisca Lacuevy 

Przyszedlem na swiat w rodzinie katolickiej 28 wrzesnia 1911 roku w San Celoni w pro- 
wincji Barcelona. Ojciec zmarl rnlodo w 1918 roku, podczas epidemii grypy, ktora dotkn^la 
wiele hiszpanskich rodzin. Mialem zaledwie szesc lat. Po dwu latach znajoma zalatwila 
mamie prac§ sluz^cej u Siostr Franciszkanek Niepokalanego Pocz^cia w miasteczku Tara- 
zona w aragonskiej prowincji Zarageza. Siostry przyj^ly mam§ pod warunkiem, ze ja b§d§ 
si§ szykowal do stanu duchownego; bo chlopcom nie bylo wolno przebywac w klasztornej 
rozmownicy, chyba zeby pozniej rnieli wst^pic do seminarium. I tak osmioletniemu dziecku 
wybrano przyszlosc, na ktor^, nie mial zadnego wplywu. Wladza zakonnic byla tak wszech- 
pot^zna, ze juz w trakcie nauki w seminarium, gdy kilkakrotnie przekonywalem matk§, iz 
nie czuj§ powolania do celibatu, zagrozila, ze odesle mnie do swieckiego sierocinca — ktory 
odmalowywala w bardzo ponurych barwach. 

Przezwyci^zanie w^tpliwosci 

Nauk^ w tarazonskim seminarium zaczgdem w wieku 10 lat. Nie poswi^calem jej wiele 
wysilku; zmienilo si§ to w pozniejszych latach, gdy otrzymywalem na egzaminach najwyzsze 
noty. Lechtalo to m^ dum§ i bylo pewnym zadoscuczynieniem za brak szansy na zwyklq prac§ 
i zalozenie rodziny. 10 czerwca 1934 roku przyj^lem w Tarazonie swi^cenia kaplanskie z r^k 
arcybiskupa Toledo doktora Gomy. Kolejne 15 lat sluzby kosciolowi uplyn^lo mi na studiach, 
zaj^ciach w seminarium i lekcjaclr prywatnyclr, na pogrzebaclr, chrztach, slubach i innych 
ceremoniacli religijnych. We wrzesniu 1948 roku biskup powierzyl mi katediy teologii do- 
gmatycznej w seminarium diecezjalnym w Tarazonie. Po roku mianowano mnie kanonikiem 
katedralnym. Zdolalem juz stlumic w^tpliwosci co do licznych wpajanych nam doktryn; 
osi^gn^lem to mi^dzy innymi przez bezposrednie i bezwarunkowe podporz^dkowania si§ 
papiezowi, jakiego wymaga si§ pod grozb^ ekskomuniki od wszystkich katolikow. 

Prawdziwe nawrocenie 

W katolickim czasopismie Cultura Biblica (Kultura biblijna) przeczytalem raz nazwisko 
hiszpanskiego pastora ewangelikalnego Samuela Vili, ktorego krytykowano na lamach pisma 
za niektore uwagi zamieszczone w ksi^zce zatytulowanej „Ku zrodlu chrzescijanstwa”. Uwagi 
te dotyczyly braci Jezusa. Ciekawe, ze zapami^talem to nazwisko i po latach odszukalem 
adres w ksi^zce telefonicznej. Napisalem do niego list, szczerze zwierzaj^c si§ ze swych du- 
chowych problemow. Pastor Vila oclpisal mi ze zrozumieniem, powag^ i pomazaniem Ducha 
Swi^tego. Wyjasnil wiele waznych prawd ze Slowa Bozego, ktore zdumialy mnie niezmier- 
nie. Nie namawial, bym „przeszedl na protestantyzm”, ale otwarcie stwierdzil, ze klopotow 
ducliowych nie rozwi^z^ zmieniaj^c wyznanie, ale szczerze nawracaj^c si§ do Boga. Byla to 
niespodzianka pierwsza — ale nie ostatnia. Dodal, iz zbawienie zalezy od prostego uznania 
w wierze Jezusa za Zbawc§ i (znow zdumienie!) ze powinienem uwazac zycie chrzescijanskie 
za duchow^, idyllg z Bogiem. Niesamowite. Wi§c tacy sq, ci straszliwi protestanci? Korespon- 
dowalismy, i wkrotce dostalem od niego spor^, paczk§ literatury. Wielkie wrazenie wywarla 
na mnie ksi^zka samego Vili: „Ku zrodlu chrzescijanstwa”. Znalazlem tarn dogl^bne omo- 
wienie spraw, co do ktoryclr sam usilowalem wyci^gac niesmiale wnioski na podstawie mych 
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badan; cliodzilo o dogmaty Rzymu. Czemu nie umialem dot^d spojrzec na to tak zdecydo- 
wanie, jasno? Bo nie posiadalem tak rozleglej wiedzy biblijnej i historycznej, ktor^ — jak 
si§ przekonalem - bez w^tpienia mogl si§ poszczycic Samuel Vila. Poswi^cilem si§ wi§c 
dokladnemu, starannemu badaniu i rozwazaniu Slowa Bozego, l^cz^c je z modlitwtj, i prosb^, 
o obfit^ lask§ Ducha, bym umial odkryc znaczenie slow, ktore On napisal, bym zachowal 
je w pami^ci i w sercu, bym zyl wedlug nich i nimi przemawial. W ci^gu nieco ponad roku 
zdolalem przeczytac cal^ Bibli§ dwukrotnie, a Nowy Testament wielokrotnie. Studiowalem 
tez najlepsze komentarze katolickie i protestanckic. 

Slowo Prawdy 

Juz wkrotce moglem si§ cieszyc owocami tak milego przedsi§wzi§cia. Studenci zdumiewali 
si§ moim cz^stym odwolywaniem si§ do przeroznyclr ust^pow biblijnych, na ktorych opie- 
ralem teologiczne wnioski. Przede wszystkim jednak jasno spostrzeglem falszywosc wielu 
doktryn kosciola katolickiego, b^d^cych jego artykulami wiary. Czemu tak pozno? Bo nigdy 
dotq,d nie powazylem si§ na tak szczegolowe i bezstronne studium Pisma. Z tej wlasnie 
przyczyny ogromna wi^kszosc duchowiehstwa rzymskiego trzyma si§ falszywych nauk, nie 
chc^c otworzyc oczu na czystosc prawdy Ewangclii. Mirno ze w styczniu 1961 roku swia- 
tlosc zacz^la przenikac moj^, dusz§ i mirno ze bylem juz przekonany o bl^dach Rzymu, nie 
rnialem jeszcze zbawienia. Postanowilem zapisac si§ do kosciola ewangelikalnego. Na tym 
etapie mojego nawracania wielk^, zach^tg, okazalo si§ pierwsze osobiste spotkanie z Samuelem 
Vilq. w jego domu w Tarrasie (Barcelona) w maju tego samego roku. Zarliwosc i oddanie, 
z jakimi ze mnq, rozmawial, a zwlaszcza z jakimi si§ modlil wraz ze mnq, i swym szwagrem 
Jose M. Martinezem, zrobily na mnie ogromne wrazenie i bardzo nmie wzruszyly. 

Moc laski Bozej 

Id^c za rad^ se‘n? ora Vili, postanowilem „wyprobowac” Boga w chwili szczegolnie dla 
nmie ci^zkiej. Skutki byly cudowne. W chwalebny dzien 16 pazdziernika 1961 roku, posrod 
ci^zkich okolicznosci, ktore osaczyly nmie jak istne byki Baszanu, podnioslem oczy i serce 
ku niebu, nie chc^c juz polegac na wlasnej sile, lecz na mocy i chwale Bozej, ktora daje 
zwyci^stwo w obliczu ludzkiej slabosci i niemocy. 

„Ale mi rzekl [Pan]: Dosyc masz na lasce mojej; albowiem moc moja wykonywa si§ 
w slabosci. Raczej si§ tedy wi^cej chlubic b§d§ z krewkosci moich, aby we nmie mieszkala 
moc Chrystusowa” (2Kor 12,9). 

„Blogoslawieni, ktorych odpuszczone sq nieprawosci, a ktorych zakryte s^ grzechy; Blo- 
goslawiony m^z, ktoremu Pan grzechu nie przyczyta” (Rz 4,7-8). 

Poj^lem, ze narodzilem si§ do nowego zycia, porzucilem zycie grzechu i poddalem si§ 
Chrystusowi bez zadnych warunkow, gotow wzi^c krzyz i wiernie pojsc Jego sladami. Co 
dzien modl§ si§, aby Duch Swi^ty pomagal mi czuwac i wypelniac Jego najdrobniejsze zycze- 
nia, bym stal si§ narz^dziem Jego wszechmocy. Od pazdziernika 1961 do czerwca 1962 roku 
znajomi, uczniowie i przyjaciele obserwowali zmian§, jaka we mnie nast^powala. W moich 
kazaniach slyszeli zar i przekonanie, ktorych dot^d zawsze im braklo; rnoje serce bylo pei- 
ne zapalu, radosci, cudownego szcz^scia, a najwi^ksz^, przyjenmosc sprawiala mi modlitwa 
i nieustanna lektura i rozwazanie Pisma Swi^tego. Za to ostatnie zabralem si§ metodycznie, 
a moi przyjaciele na urodziny i swi^ta otrzymywali wlasnie egzemplarze Biblii b^dz Nowego 
Testamentu. 

Rzym — rozna ewangelia 

I uswiadomilem sobie, ze w tych okolicznosciach nie mog§ pozostac w kosciele katolickim. 
21 czerwca 1962 roku napisalem w Barcelonie listy do biskupa i przewodnicz^cego rady przy 
katedrze w Tarazonie, gdzie 13 lat bylem kanonikiem. Zrzeklem si§ wszystkich zaszczytow 
i urz^du, informuj^c, ze opuszczam kosciol rzymskokatolicki. W liscie do biskupa wyjasnilem, 
iz nie chc§ bye ofiar^ przeklenstw z Listu do Galacjan 1,8-9: 
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„Ale gdybysmy nawet my lub aniol z nieba glosil warn Ewangeli^ roznq, od tej, ktor^ 
warn glosilismy — niech b§dzie przekl^ty! Juz to przedtem powiedzielismy, a teraz jeszcze 
mowi§: Gdyby warn kto glosil Ewangeli§ roznt], od tej, ktor^ otrzymaliscie — niech b^dzie 
przekl^ty!” 

Uwzgl§dniajq,c liczne bl§dy Rzymu i perspektyw§ Dnia S^du, wierz§, ze biskup nie zalo- 
wal, iz niegdys obdarzyl mnie zaufaniem. 

Sprawiedliwosc nie moja, lecz Jego 

Tego samego dnia 21 czerwca przekroczylem granic§ francusko-hiszpahsk^ w Port-Bou, 
a juz po poludniu nast^pnego dnia, 22 czerwca, zszedlem z promu w Newhaven na poludnio- 
wym wybrzezu Anglii, gdzie z otwartymi ramionami czekal na mnie sluga Bozy i przyjaciel, 
Luis de Wirtz. Par§ dni wczesniej, 17 czerwca, pierwszy raz uczestniczylem w spotkaniu 
ewangelicznym w jednym kosciele w Barcelonie, a na nabozenstwie popoludniowym prze- 
mawialem w jeszcze innej kaplicy w Tarrasie. Potem skorzystalem z milej gosciny i c hojnosci 
rnego duchowego nauczyciela Samuela Vili. Nie mog§ milczec o cudownych skutkach rnoje- 
go nawrocenia do Jezusa Chrystusa. Z radosci^, zrzeklem si§ szacownej pozycji w kosciele 
rzymskim i zwi^zanych z ni^, wygod zyciowych. Pod^zam teraz ufnie za opatrznosciowym 
glosem Ojca Niebieskiego ku pewnemu celowi — zbawieniu. Od czasu opuszczenia koscio- 
la katolickiego widz§ wyraznie, ze aby posi^sc wszystko, trzeba najpierw wszystkiego si§ 
wyrzec. 

•Lask^ zbawieni przez wiar^ 

Warn zas, moi byli wspoltowarzysze w kaplanstwie, pragn§ rzec z gl§bi serca: Jestern 
szcz^sliwy, zyjg,c nowym zyciem otrzymanym w Chrystusie i Jego Ewangelii. Pragn^lbym, 
byscie i wy zakosztowali tej laski. Nie zaponm§ Was w modlitwach, a ufam, ze i ja jestern 
obecny w modlitwach tycli, ktorzy szczerze, w prostocie serca szukaj^ prawdy. Wiedzcie, 
ze zbawienie jest spraw^ osobist^: mi^dzy Bogiern a kazdym z Was. Nie zalezy ono od 
czlonkostwa w kosciele, od poboznych praktyk, nabozenstw, rozancow, poselstw z Fatimy. 
Niedobrze jest wierzyc, iz rnozna bye zbawionym dzi^ki przestrzeganiu pierwszych pi^tkow 
czy pierwszych sobot. Dopiero osobiste uznanie w wierze niezwyklego faktu Odkupienia 
przez Jezusa Chrystusa ma moc zbawic nasze dusze. 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im clrwaly Bozej. A bywaj^ usprawiedliwieni 
darrno z laski jego przez odkupienie, ktore si§ stalo w Chrystusie Jezusie. Ktorego Bog 
wystawil ublaganiem przez wiar§ we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwosci swojej przez 
odpuszczenie przedtem popelnionych grzechow w cierpliwosci Bozej, Ku okazaniu sprawiedli- 
wosci swojej w terazniejszym czasie, na to, aby on byl sprawiedliwym i usprawiedliwiaj^cym 
tego, ktory jest z wiary Jezusowej” (Rz 3,23-26). 

Tak uezy Biblia i tak uezy apostol Pawel w Liscie do Rzymian. Rozwazajcie Pismo 
Swi^te, a ono poprowadzi Was do Prawdy. Strzezcie si§ falszywej drogi. Pomyslcie o tym 
dzis, gdyz jutro rnoze juz bye za pozno. 

Francisco Lacueva, nawrocony ksiqdz 

86-letni Francisco Lacueva nadal czynnie ewangelizuje i pisze ksi^zki, pozostaj^c wymownym 

swiadectwem mocy Bozej ku zbawieniu. 
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Przez 20 lat nie zastanawialem si^ nad tym, 

w co wierz^ 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Renata di Lorenza 

Nigdy s^dzilem, ze porzuc§ kosciol rzymski, a zwlaszcza kaplahstwo; gdyby to ktos za- 
sugerowal, myslalbym, ze bredzi. Do Zakonu Salezjanow wst^pilem w wieku 15 lat; w odpo- 
wiednim czasie przyjfjtem swi^cenia kaplanskie. Pracowalem glownie z mlodziez^,, i bardzo 
mi si§ to podobalo. Po jakichs dziesi^ciu latach ojciec przelozony ukaral mnie miesi^cznym 
pobytem w Rzymie na cwiczeniach duchowych. Przyczyn^ wyroku byl fakt, iz przyznalem 
si§ do uczucia do mlodej kobiety. Zerwalem znajomosc, po cz^sci dlatego, ze nie bylem 
pewien, iz naprawd^ j^ kocham, po cz^sci dlatego, ze przeciez poswi^cilem zycie Bogu i nie 
zamierzalem si§ z tego wycofac. Decyzja byla podyktowana w duzej mierze pych^, i ego- 
izmem; pogodzenie si§ ze sw^, „niewiernosci^,” wobec powolania kaplanskiego byloby dla 
mnie duzyrn upokorzeniem. 

Zycie pod prawem 

Poprosilem ojca przelozonego o przeniesienie mnie do innego klasztoru, miast jednak spo- 
dziewanej ojcowskiej rozmowy wiyczono mi list formalnie informuj^cy o karze. Wiedzialem, 
ze juz do konca zycia pi^tno to b^dzie swiadczyc przeciwko mnie, i zawsze b§d§ trakto- 
wany podejrzliwie. W Rzymie trapily mnie beznadziejne, gorzkie mysli. Miewalem ochot§ 
po prostu uciec, wszystko jedno gdzie; czasem t^sknilem za prac% w Neapolu. Nachodzily 
nmie chwile najczarniejszej rozpaczy. Wolalem do Boga, ale wokol mnie i we mnie dzwonila 
cisza. Czulem si§ samotny, uwi^ziony, dr^czony ci^gle nowymi falami smutku, przekona- 
ny o swej niewinnosci. Z klasztoru, lez^cego na gorze Selie kolo starego Rzymu, roztaczal 
si§ widok na miasto i na Koloseum. Widzialem zwykle, codzienne zycie, ludzi cieszqeych 
si§ swyrn towarzystwem i kochaj^cych si§. Zastanawialem si§: czy naprawd^ obrazaj^ tym 
Boga? Pragn^lem znalezc si§ wsrod nich; zrzucic czarne szaty, przez ktore czulem si§ jak 
istota nie z tej ziemi, i stac si§ zwyklym czlowiekiem, jak wszyscy. Zwierzylem si§ z tego 
staremu zakonnikowi. Poradzil, bym napisal do ojca przelozonego prosb§ o przywrocenie 
do dawnych obowi^zkow. Przelozony odpisal, iz wszelkie nieprzyjemnosci musz§ zniesc jako 
pokut§ za grzech i niewiernosc. Pozwolil mi jednak za dnia wychodzic na zewn^trz. Zacz^lem 
wychodzic. Przemierzalem jednak Rzym nie krokiem pielgrzyma, jak zapewne zyczyl sobie 
ojciec przelozony, ale turysty. Kupowalem kolorowe pisma, lecz wcale nie czulem zadowo- 
lenia. Pytalem o rad§ innych ksi^zy. Ich dowodzenie konczylo si§ zawsze na tym sarnym: 
niepotrzebnie zwierzylem si§ przelozonemu ze swego problemu, trzeba bylo siedziec cicho. 
Przelozony post^pil wedlug prawa koscielnego, choc szczerze mowiqc zinterpretowal je naj- 
surowiej. Wrocilem do Neapolu, nie tyle po to, by kontynuowac prac§, ale do rodzicow. 

Poszukiwanie prawdy 

W Rzymie, porownujqc nauki katolicyzmu z Bibli^, dostrzeglem, ze Biblii w sposob bl§d- 
ny i nieuczciwy uzywa si§ tylko po to, by uzasadniac nowo wprowadzane nauki. Wpajano 
mi, ze mam wierzyc kosciolowi, bo Chrystusa rnozna znalezc tylko za jego posrednictwem; 
dla Rzymu posluszenstwo Chrystusowi rowna si§ posluszenstwu wobec Jego namiestnika na 
ziemi: papieza. Gdy jednak w mym „karcerze” czytalem Ewangelie, spostrzeglem, ze ta nauka 
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jest im przeciwna. W Rzymie nieraz wertowalem ksi^zk^ telefoniczn^,, szukaj^c kosciolow 
protestanckich, mimo ze odnosilem si§ do protestantyzmu z wielk^, rezerwg,. Szukalem po- 
mocy, chc^c opuscic kosciol i zacz^c nowe zycie; nie s^dzilem, ze znajd§ tam rozstrzygni^cie 
ducliowych zmagan dotycz£j,cych samej wiary. U rodzicow w Neapolu mysl o protestantach 
wrocila; zastanawialem si§, czy czasem nie maj^, oni racji. Pozwalano mi spelniac wszelkie 
kaplanskie powinnosci, jednak w ci^gu siedmiu miesi^cy odprawilem msz§ tylko 20 razy, jesz- 
cze rzadziej siadalem w konfesjonale, a mowic kazan nie chcialem w ogole. Jednej niedzieli 
postanowilem isc nie na msz§ — ale na spacer. Po drodze mijalem budynek, przed ktoryrn 
wystawiono ksi^zki o Biblii. Byl to do kosciol „ewangelikalny”. Nie osmielilem si§ wejsc, 
boj^c si§ wywolac poruszenie widokiem sutanny; zadzwonilem do pastora i odwiedzilem go 
prywatnie, opisuj^c swe polozenie. Zapoznal mnie z kilkoma bylyrni ksi^zmi, ktorzy bardzo 
mi pomogli. Ale nie opuscilem kosciola, nie cliche decydowac pocliopnie, pod wplywem 
niedawno odbytej kary; wrocilem do obowi^zkow kaplanskich i pracy z mlodziezrp W wirze 
pracy i rozmaitych poboznych zaj§c spostrzeglem jednak, ze coraz bardziej mi one ci^zg,. 
Nie wierzylem w msz§ iw spowiedz. Kilka razy rozmawialem z nowym przelozonym, ktorego 
przerazilo rnoje dryfowanie ku protestantyzmowi. Zalecil, bym duzo rnodlil si§ do Maryi, bo 
ona pomoze mi odzyskac wiar§. 

Trzeba warn si^ powtornie narodzic 

Ale rezygnaeja z kaplanstwa byla nieunikniona. Niebawem opuscilem Neapol, udaj^c 
si§ do slynnej „kryjowki” dla bylych ksi^zy w Velp w Holandii. Tam, dzi^ki lekturze Biblii 
i prosbom do Boga o przebaezenie i pomoc, osobiscie znalazlem Chrystusa. Przezylem to 
nawrocenie, ktore On uznaje za konieezne: 

„Musicie si§ znowu narodzic” (J 3,7). 
„A jako Mojzesz w§za na puszczy wywyzszyl, tak rnusi bye wywyzszony Syn czlowieczy. 

Aby kazdy, kto wen wierzy, nie zgin^l, ale mial zywot wieezny. Albowiem tak Bog umilowal 
swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto wen wierzy, nie zginq.1, ale mial 
zywot wieezny” (J 3,14-16). 

Kazdym narodzinom towarzyszy wysilek i bob Dwadziescia lat klasztoru, katolickie stu- 
dia teologiczne i moj uparty charakter okazaly si§ wielkq, przeszkod^ w poszukiwaniu Boga. 
Lecz w koncu oddalem si§ Mu z dzieci^c^, ufnosci^,, mowi^c tylko: „Panie, ja wierzy”. Odt^d 
On nie opuscil mnie ani na chwil§. Umacnia mq, wiar§ w radosci i w smutku, prawdziwie 
daj^c mi si§ poznac jako zywa Osoba: Przyjaciel i Zbawca. 

Renato di Lorenzo, nawrocony ksiqdz 

Renato di Lorenzo, emerytowany pastor kosciola w Sondrio, nadal stuzy Panu. Jego adres: R. di 

Lorenzo, Via Trieste 27 sc. A, 23100 Sondrio (SO), Wlochy. 
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Profesorskie metody nie zadzialaly 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Celsa Muniza 

Od dziecinstwa gl^boko pragn^lem tego, co rzeczywiste i pewne. Jako ndody chlopak 
doszedlem do wniosku, ze kaplanstwo to najlepszy sposob, aby doswiadczyc prawdy i uzy- 
skac zbawienie duszy. Nauczyciel w szkole powiedzial mi kiedys: „Piydzej kamien plywalby 
po powierzchni wody, niz ksi^dz mialby znalezc si§ w pickle”. Wst^pilem do seminarium 
ducliownego na 12 lat nauki, w pelni oddaj^c si§ zyciu wedle ustaw kosciola rzymskiego. 
Wykonywalem wszystkie cwiczenia ascetyczne, a nawet ich nauczalem jako wykladowca 
teologii ascetycznej i mistyeznej oraz rektor Seminarium Metropolitalnego w Oviedo (Hisz- 
pania). (Ascetyzm to sztuka panowania nad „sob^” i poskramiania nami^tnosci, pragnien 
i z^dz za pomoc^, surowej samodyscypliny, wstrzemi^zliwosci bc^dz kar cielesnych). Przez 
wszystkie te lata nie zdolalem jednak osi^gn^c samokontroli, pokoju i pewnosci, do ktorych 
zdobycia tak zach^calem innych. Niepokoj duszy, pogl^biony rozlieznymi rozczarowaniami, 
jakich doznawalem porownuj^c nauk§ kosciola rzymskokatolickiego z Bibliq., wzmagal tylko 
walk§ wewn^trzrifj,. W tym burzliwym okresie natrafilem raz na protestanck^ stacj§ radiow^ 
nadaj^c^ z zagranicy. Jej audycje wzbudzily we nmie pragnienie prawdziwego poselstwa 
Bozego; i tak oto Biblia stala si§ swiatloscig, i pokarmem dla mej duszy. 

Biblia — zrodlo prawdy 

Pragnienie wlasciwego zrozumienia nauk Jezusa sprawilo, ze skontaktowalem si§ z ko- 
sciolem, w ktorym - jak mi mowiono Bibli§ uznaje si§ za jedyne zrodlo objawienia 
w sprawach wiary. Dzi^ki zgl^bianiu Pisma Swi^tego i rozmowom z wierz^cymi z tego 
kosciola ujrzalem Jezusa Chrystusa, jakiego jeszcze nie znalem: doskonalego Zbawc§, do 
ktorego mozna zblizyc si§ bezposrednio i osobiscie tylko na podstawie wiary. Kontynuuj^c 
badania Biblii, coraz wyrazniej dostrzegalem bl§dy katolicyzmu. Zapragn^lem doswiadczyc 
takiego nawrocenia, o jakim mowi Biblia; z powodu jednak silnych wi^zow ze swoim koscio- 
lem pragnqlem doswiadczyc tego wszystkiego nie rezygnujq,c z katolicyzmu. Lecz stopniowo 
dochodzilem do wniosku, ze wskutek swego bl^dnego nauezania i nader skomplikowanej 
organizaeji kosciol katolicki odsuwa Chrystusa na bok. Byl to dla mnie niewypowiedzianie 
bolesny wniosek. 

Jezus Prawdy i Drog^ 

Nie zapomn^ wieezoru, kiedy nast^pilo moje nawrocenie. Uplyn^l akurat kolejny dzieh 
ostrej walki wewn^trznej, a ja szukalem ucieczki u Pana i w Jego Slowie — Biblii. Nie 
moglern zasn^c. Wlasciwie nawet nie probowalem si§ modlic — nagle modlitwa sarna wez- 
brala w moim sercu, nie potrafilem jej powstrzymac. Dotkliwiej niz kiedykolwiek poczulem 
brzemi§ grzechow rnojego dotychczasowego zycia. Pomyslalem sobie: „Jestem grzesznikiem 
do cna”. Czulem si§ beznadziejnie sam i w^tpilem, czy kiedys si§ z tego wydob§d§. Pomy- 
slalem: „Sam si§ nie uwolni§. W oczach Boga jestem bezuzyteczny, jestem niezym”. Nigdy 
dot^d nie czulem si§ tak nieprzydatny do niczego dobrego. I przyponmialem sobie, ilez 
to razy w Pismie Swi^tym Pan Jezus Chrystus zapraszal do Siebie tych, ktorzy czuj^, si§ 
zupelnie zgubieni. Poczulem silne pragnienie, aby do Niego pojsc - bo przeciez oferowal mi 
przebaezenie za darmo, niezasluzenie. Byl gotow przyjsc i wycierpiec w miejsce ludzi kar§ 
za ich grzech. W koncu, wyzuwszy si§ juz z pragnienia dokonania czegokolwiek na wlasn^ 
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r§k§, rzucilem si§ w ramiona Boga, mego Ojca, ktory dla mojego zbawienia ofiarowal Jezusa 
Chrystusa. Modlilem si§: „Przyjdz, Panie Jezu, oddaj^ si§ Tobie, jedynemu Zbawicielowi, 
ktory zaplacil za wszystko”. Godziny biegly niczym minuty. Jak nigdy dot^d, czulem si§ 
zjednoczony z Panem, moirn Bogiern. W gl§bi serca myslalem: „Jestes moj, o Panie, a ja 
jestern Twoj, Twoj juz na wieki”. Nie wiem, jak to si§ stalo, ale faktern jest, ze zniklo 
zwcjtpienie, wahanie i niepewnosc, doznalem za to pelni szcz^scia. Podj^lem clecyzj^ i stojg,c 
wobec wyboru mi§dzy Chrystusem a kosciolem rzymskokatolickim postanowilem pod^zyc 
za Panem Jezusem Chrystusem bez wzgl^du na konsekwencje. Nagle cos odkrylem: Chrystus 
przej^l panowanie nad moim zyciem i pozwolil mi zjednoczyc si§ z Sob^, tylko dlatego, ze 
powierzylem Mu swoj% dusz§. Pan nie jest kirns w rodzaju „poczciwego czlowieka”, ktory 
laskawie wskaze nam drog§. On sam jest Drog^,. Pan jest nie tyle nauczycielem prawd, lecz 
sam jest Prawd^. Pan jest nie tyle „bohaterem”, ktory oddal swoje zycie dla ludzi, lecz 
jedynym Zbawicielem, Zyciem dla wszystkich, ktorzy si§ do Niego zwracaj^,. 

Zbawiony lask^, a nie z uczynkow 

[Jako profesor teologii ascetycznej, Celso Muniz staral si§ posiqsc sztuk§ panowania nad 
sob^, i ujarzmiania ludzkich nami^tnosci. W rarnach jego badah miescily si§ tez metody 
stosowane w innych religiach, na przyklad przez mnichow buddyjskich. Byl on wybitnym 
znawc^, dziedziny wszelkich obmyslonych przez czlowieka rnetod majqcych prowadzic ku 
swi^temu zyciu. Wielk^, zatern wag§ ma fakt, ze uczony tej miary opowiedzial si§ za przy- 
kazaniami Boga. Mowi^c o swoich doswiadczeniach, profesor Muniz poslugiwal si§ cz^sto 
takim przykladem:] 

Uswiadomiwszy sobie zupelng, niegodziwosc mojej grzesznej ludzkiej natury, poczulem 
si§ jak rozbitek na morzu, ktory w oddali dostrzega majacz^cy brzeg. Jesli tylko uda mu 
si§ do niego doplynqe, b^dzie ocalony. Brzeg nie wydaje si§ odlegly, ale tylko dlatego, ze 
obiekty postrzegane znad wody sprawiaj^ wrazenie duzo blizszych. Czlowiek ow zaczyna 
wi§c plyn^c i na pocz^tku idzie mu to niezle, gdy jednak juz dose znaeznie przybliza si§ 
do brzegu, jakis pr^d morski odrzuca go z powrotem w morze. Znow zatem zmaga si§ 
z morzern, gdyz jesli nie poradzi sobie z pr^dami i falami, zginie. Probuje raz, drugi i trzeci, 
lecz nie daje rady. W koheu dociera do niego straszliwa prawda: prawo natury nie pozwoli 
mu osi^gnEjb celu. Zrozpaczony, zalamany, moze tylko czekac na smierc. Tak wlasnie czuje 
si§ czlowiek odkrywaj^cy niedoskonalosc swej ludzkiej mocy, za pomoc^ ktorej nie zdola 
nigdy ani zadowolic Boga, ani tez Go znalezc, czlowiek, ktory uswiadamia sobie, ze nigdy 
nie zdola sam siebie wybawic ocl Dnia S^du. Na brzegu wiecznosci mieszka swi^ty Bog, 
Bog zawsze otoezony swojg, swi^tosci^ i swymi przykazaniami. one niby balwany i pr^dy 
morskie wokol wybrzeza wiecznosci; czlowiek zas nigdy nie pokona ich wlasnym wysilkiem, 
bo z natury jest za slaby i zbyt grzeszny. Rozbudujmy jeszcze to porownanie i wyobrazmy 
sobie, ze jako ton^cy rozbitek spostrzeglismy smiglowiec wyruszajqcy z odleglego brzegu. 
Czy pilot nas dojrzy? I oto helikopter zbliza si§ nad miejsce, gdzie ton^cy beznadziejnie 
walczy z falami. Zaloga rnoze wydostac go z morza i ponad falami i balwanami przeniesc 
w bezpieczne miejsce. Oto doskonala ilustracja tego, czego dokonal Jezus Chrystus. Zasiadal 
on w krainie wiecznosci po prawicy Ojca. Lecz przyszedl na ten swiat, opuszczaj^c miejsce 
przy Ojcu, aby nas zbawic. Wszedl w sam srodek rozwscieczonych balwanow gniewu Bozego, 
cierpi^c kar§ za grzech na krzyzu Golgoty. 

„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwosci^, Bozq, w nim” (2Kor 5,21). 

Ilez to razy patrzyl Bog na grzesznikow zmagaj^cych si§ z prqdami Bozego prawa — i wy- 
ci^gal ku nim pomocn^, dlon zbawienia. Kazdy zgubiony czlowiek, ktory calkowicie zaufal 
i uwierzyl Jego Slowu, zostal wylowiony z morza pot^pienia i wprowadzony na brzeg nowego 
zycia. Nigdy nie znajdziemy zbawienia, jesli z jednej strony ufamy dzielu dokonanemu przez 
Chrystusa dla zgladzenia kary za grzech, z drugiej zas nadal pokladamy nadziej§ w sakra- 
mentach, odpustach i wlasnych dobrych uczynkach. Prawdziwego zbawienia dost^pimy tylko 
wowczas, gdy w pelni zaufamy Jezusowi Chrystusowi. 

Celso Muniz, nawrocony ksiqdz 
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Celso Muniz, wieloletni wykladowca Uniwersytetu Amsterdamskiego, jest dzis na emeryturze. 

W 1995 roku zmarta mu zona. Jego zapal dla dziel Panskich jest dobrze znany braciom w Ho- 

landii. 
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Zbawiony podczas odprawiania mszy 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Franca Maggiotta 

Jako nastolatek - czlonek kosciola katolickiego — ucz^szczalem na uniwersytecki wy- 
dzial filozoficzny i dzialalem w Akcji Katolickiej. Udzielalem si§ w kosciele, zycie jednak 
nie nabieralo od tego sensu. Nie moglem stlumic poczucia grzesznosci, jakie mnie dr^czylo 
w sercu. Dokuczalo mi przeswiadczenie obezsensownosci zycia, bylem w rozpaczy. Posiada- 
lem wszystko, czego mlody czlowiek mogl pragn^c. Mojej rodzinie powodzilo si§ dobrze, 
„mocno stala nogami na ziemi” jak mawiamy we Wloszech. Pieni^dzy nie brakowalo, 
wi§c spelnialy si§ wszystkie me zachcianki. Mialem to, co moze dac moc ludzka, ale nie 
mialem tego, co czlowiekowi niezb^dne do zycia. Mozna miec wszystko — a jednak nie zyc 
pelni^, zycia. Nie mozna zyc pelni^, zycia bez znajomosci jego sensu, sensu, jaki daje tylko 
zycie pochodz^ce z gory. Udalem si§ do biskupa i zwierzylem si§ z tych strapien. Odparl, 
ze wszystko to sg, rzeczy pozyteczne, ze bardzo ze mnie mily chlopiec i nie powinienem 
przejmowac si§ glupstwami. Ze Chrystus odchodz^c do nieba oddal wladz§ w r§ce Pio- 
tra, papieza i apostolow. Ze krolestwo Boze znajd§ w kosciele; tarn naucz§ si§ radzic sobie 
z grzechem. Ze kosciol posiada wszystkie srodki ku oczyszczeniu dusz, ze przez sakramenty 
nawet moja dusza moze bye oczyszczona i przygotowana do obcowania z Bogiem. Poprzez 
nie zapewni^ sobie drog§ do Boga. I wybralem to, co z zapalem wybiera wielu mlodych 
ludzi, najci^zsz^, dol§, jak^ kosciol moze zaoferowac: zostalem pustelnikiem. Udalem si§ do 
pustelni, na jedno z podrzymskich wzgorz, sk^d bylo widac rniasto. Golilem si§ dwa razy na 
tydzien, odziewalem si§ w jedn^, tylko welnian^, szat§, zim^ i latem. W lecie skwar byl nie 
do zniesienia, zim^ bardzo marzlem, wicher przewiewal mnie na wylot. Czynilem wszystko 
ze szczerego serca, chc^c przez ziemskie srodki swoj^, ludzk^ wol% zniszczyc w sobie grzech. 
Za wszelk^, cen§ clicialem dotrzec do Boga, i w probach tych o rnalo nie postradalem zycia. 
Po blisko roku lekarz zalecil mi przerwac ten tryb zycia. Planowalem powrocic do pustelni 
pozniej, gdy b§d§ starszy; tymezasem udalem si§ do seminarium na studia teologiczne. Gdy 
zostalem ksi^dzem, poslano mnie do wiclkiej parafii. Tamtejszy ksig,dz mial ponad 80 lat, 
wszystko spacllo wi§c na mojq, glow§. Staralem si§ bye dla ludzi bardzo milyrn, mimo iz 
odczuwalem wiclki srnutek. Podobala mi si§ posluga kaplanska, choc w sercu nie czulern si§ 
szcz^sliwy i pomirno wszystkiego, co robilem, nie wiedzialem, jak mog§ spotkac Boga. Nie 
bylem w duszy niczego pewny; tkwil we mnie grzech. Gdy zapytalem o rad§ w tej spra- 
wie, zalecono mi przeczytanie pewnego ust^pu z Ewangelii Lukasza. Nie moglem rozgryze 
jednego wersetu; wydawal si§ rnowic o mocy religijnej, mocy ludzkiego rozumu. Jezus rzekl 
apostolom: 

„Kto was slucha, mnie slucha: a kto wami gardzi, nm^ gardzi; a kto mnq, gardzi, gardzi 
onym, ktory mi§ poslal” (tk 10,16). 

Biskup wyjasnil mi, ze odclrodz^c do nieba Chrystus zostawil nam cal^, sw^ wladz§. Jesli 
zatem ktos nas nie slucha, to nie slucha Jezusa. A jesli gardzi Jezusem, to gardzi Bogiem. 
Balem si§ w ogole o tym myslec. Nie musialem zreszt^ rnyslec. Wystarczylo ufac biskupowi. 

Poszukiwania 

Raz, kompletnie zdesperowany, rozpocz^lem wraz z grupk^, mlodych ludzi samodzielny 
przeklad Nowego Testamentu zoryginalu greckiego. Z pocz^tku byla to niezla zabawa, ale irn 
dalej si§ posuwalismy, tym wyrazniej widzielismy rozbieznosc mi^dzy naukq, kosciola a Bibliq,. 
Dla mnie najwi^ksz^, roznieg, byl fakt, ze Jezus Chrystus zawsze staral si§ kierowac ludzi ku 
Bogu, ku Jego obliczu, kosciol natomiast zawsze clicial przyei^gae ludzi ku sobie samemu. 
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Gdy skonczylismy przeklad Ewangelii Mateusza, proboszcz bardzo si§ rozzloscil, ze nauczam 
na podstawie Biblii: „Jesli dowiedzq, si§ o tym, co my wiemy, to nigdy do nas nie wroc% 
nigdy nie przyjd^ do kosciola”. Dotaidszy do ostatniego rozdzialu Mateusza, pojtjlismy cos. 
Jezus rzekl do apostolow: 

„Id^,c tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcz^c je w imi§ Ojca, i Syna, i Ducha Swi§- 
tego; Ucz^,c je przestrzegac wszystkiego, com warn przykazak A oto Jam jest z wami po 
wszystkie dni, az do skonczenia swiata” (Mt 28,19-20). 

Jezus istotnie powiedzial apostolom: „Kto was slucha, Mnie slucha, a kto wami gardzi, 
Mnq, gardzi”; ale nie polecil: „Idzcie wi§c i nauczajcie wszystkiego, co warn si§ podoba, co 
uczyni z was wazne osobistosci, co zbuduje tu na zierni kosciol o pot^znej sile, gloscie to, 
co si§ spodoba ludziom, a wtedy kto wami wzgardzi, Mn^ wzgardzi”. Nie. Jezus nakazal:, 
Idzcie inauczajcie wszystkiego, co warn przykazalem”; innymi slowy: „Idzcie i nauczajcie 
tego, co Ja warn powiedzialem, a jesli b^dziecie glosic to, co warn przykazalem, ni mniej, 
ni wi^cej, i ktos wami wzgardzi, to wzgardzi Mn^”. Zacz^lem si§ obawiac, ze jesli rze- 
czywiscie jest tu jakas rozbieznosc, to widz§ dopiero jej poczgtek. Coraz wi^cej czytalem 
Pismo Swi^te, a im clluzej czytalem, tym bardziej si§ zmienialem. Spostrzeglem, ze na- 
uczam rzeczy, ktore katolickiemu ksi^dzu nie przystoj^,. Niedzielne kazania wyglaszalem juz 
nie po to, by umacniac swe wplywy, ale jakby wbrew sobie. I wpadlem w tarapaty. Na 
pocz^tku zdegradowano mnie do mszy o 6.00 rano, na ktor^, ucz^szczalo niewielu, glownie 
panie z kolka rozancowego; moglem tarn sobie wolac i krzyczec do woli. Lecz juz za kilka 
tygodni kosciol o swicie p§kal w szwach. Przelozeni czuli, ze cos si§ swi^ci; wezwano mnie do 
biskupa. Zdenerwowany, oglosil, ze odesle mnie do innej parafii. Byl to awans, parafia byla 
duzo wi^ksza: 55 tysi^cy wiernych w miescie Imperia, nowy kosciol, a ja — proboszczem 
z podleglym mi kskjdzem. Dla mlodego czlowieka bylo to wygodne. Milo bye najstarszym 
z raeji piastowanego urz^du, miec pod sob^ innych ksi^zy, ktorzy podsluchuj^ uwagi ludzi: 
„Taki mlody, zrobi karieiy. A jaki przystojny!” Jest mi wstyd, gdy otym mysly Lecz po 
prawdzie nie bylem wcale szcz^sliwy. Staralem si§ wyczytac cos z Biblii, i ilekroc mi si§ 
to udalo, budzilem zainteresowanie sluchaczy. Czasern nawet zjezdzali do nas autokarami. 
Dla przelozonych bylem zrodlem ci^glych zgryzot. Kardynal przypomnial mi, ze nie ma 
prawdy poza kosciolem i ze Jezus oddal calq, wladz§ w r§ce apostolow, by chrzescijanin od 
apostola wlasnie, ktorym jest papiez, oczekiwal wskazowek inauki, zwiastowania Ewangelii, 
napominania i tak dalej. Lecz ludzie w mojej parafii nie dawali mi spokoju, zwlaszcza mlo- 
dzi. Obiecalem im, ze gdy zbierzemy si§ razem, otworz^ Bibli§, i zobaezymy, co Pan uczyni. 
Wi§c zebralismy si§ w grupie tych mlodych ludzi. Pami^tam, ze otworzylismy na Liscie do 
Galacjan, i przeczytalem rozdzial pierwszy. Gdy dotarlem do wersetu osrnego, nie moglem 
czytac dalej: „Ale gdybysmy nawet my lub aniol z nieba glosil warn Ewangeli^ rozn^, od tej, 
ktorq, warn glosilismy — niech b^dzie przekl^ty!” Zamurowalo mnie, doslownie. Oto apostol 
Pawel, ktory pokrzepial swoich uezniow przygotowuj^c ich na cierpienia, ktory milowal ich 
ponad zycie, mowi: „Gdybym glosil warn innt], ewangeli^, wyrzuccie mnie od razu!” Moglby 
dodac: „Jesliby jakikolwiek inny apostol glosil warn jak^kolwiek inn3, ewangeli§, wyrzuccie 
go, bo nie ma zbawienia w apostolach. Zbawienie jest w Clirystusie, i tylko w Nim”. 

Duch Swi^ty uezy nas przez Pismo 

W Slowie Bozym zawarto nasze zbawienie. A wi§c — pomyslalem — wiem juz, od 
czego zaczqe, gdzie dowiem si§ czegos o zbawieniu. Wyruszylem z moimi ludzmi na dalsze 
poszukiwania. Ale biskup, osoba bardzo zmyslna, wiedzial, jak mnie podejsc. Oznajmil: 
„Alez jestes pyszny! Za kogo ty si§ uwazasz? Wyobrazasz sobie, ze rozumiesz Bibli§ lepiej 
niz ja, lepiej niz papiez?” Wiedzialem, ze nie myli si§, ze podoba mi si§ moja pozyeja 
w kosciele. Ale teraz wiedzialem tez i to, gdzie szukac odpowiedzi, Prawdy. Wiedzialem, 
ze jestem zebrak, n^dzny grzesznik, a grzech wei^z czyha, by mnie zniszczyc. Zwrocilem 
si§ do Starego Testamentu, by znalezc, gdziez to Bog nakazal prorokom i patriarchom: „ 
Idzcie i interpretujcie Moje slowa”; chcialem si§ tez dowiedziec, w ktorym to miejscu Bog 
oddal ludziom swojq, wladz§ w zakresie interpretowania Pisrna. Lecz nigdzie takich miejsc 
nie znalazlem. Zacz^lem zgl^biac Nowy Testament, ale i tarn nie bylo ust^pu, gdzie Chrystus 
powierzalby komus prawo interpretaeji Biblii. Nie polecil uezniom: „Idzcie i interpretujcie 
Pismo”. Poj^lem jasno (nie wiem, czy i Warn wyda si§ to tak oczywiste jak wtedy mnie) 
ustgp Ewangelii Jana 14,26. Niedlugo przed odejsciem Jezus obiecal uezniom: 
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„Pocieszyciel, Duch Swi^ty, ktorego Ojciec posle w Moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy iprzypomni warn wszystko, co Ja warn powiedzialem”. 

Nie zatem w imieniu papieza, biskupa czy katolickiego Piotra, i nie w imieniu jakiegos 
pastora, ale „w Moim imieniu On was wszystkiego nauczy”. To Duch Swi^ty jest Inter- 
pretatorem. Bog nie oddal nikomu swej wladzy interpretowania Pisma. Nabralem odwagi 
i napytalem sobie biedy. Przeniesiono mnie — do starej parafii z dziewi^cioma kosciolami. 
Mysleli, ze przy bieganiu z jednego do drugiego nie starczy mi energii do rozmyslah. Choc 
jednak duzo chodzilem, mialem dose sil na kazania. Ale nie bylem szcz^sliwy — z powodu 
grzechu. Wiedzialem juz, gdzie szukac prawdy, lecz nie wiedzialem, co pocztjb z grzechem, 
zmoj^ dusz^,. Sp^dzalem noce na kl^czkach przed oltarzem; rano pomagal mi zakrystian, bo 
bywalo, ze sl^czalem tak do rana. Ale Pan si§ nade mn^ ulitowal, i to akurat w chwili, gdy 
Mu bluznilem. 

•Laska Boza objawia dokonane zwyci^stwo Krzyza 

Jednej niedzieli w samo poludnie odprawialem mszy Koncelebrowalo j^, ze mn^ dwu 
ksi^zy, a 25 bialo odzianych mlodziencow asystowalo przy oltarzu. Chor spiewal przepi^knie. 
A ja modlilem si§ po cichu: „Jestes okrutnym Bogiem, czemu mnie od razu nie zabijesz? 
Czernu mnie nie zniszczysz?” Gdy obmywalem rqce, jeden zchlopcow odczytal ust§p z Listu 
do Hebrajczykow 10,10: 

„Na rnocy tej woli uswi^ceni jestesmy przez ofiar§ ciala Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. 
Oslupialem. Poczulem si§. jakby Pan sam wyjawil mi, kim jest i ze sam oczyscil nas 

z grzechow. Przeciez Jego Slowo glosi: 
„Ktory b§d^c jasnosci^ chwaly i wyrazeniem istnosci jego, i zatrzymuj^c wszystkie rzeezy 

slowem mocy swojej, oczyszczenie grzechow naszyeh przez samego siebie uczyniwszy, usiadl 
na prawicy majestatu na wysokosciach” (Hbr 1,3). 

Jak uderzenia rnlota, w umysl wbijaly si§ slowa: 
„A wszelkic kaplan stoi na kazdy dzieh, sluzb§ Boz^ odprawuj^c, a jednakiez ofiary 

cz^stokroc oharuj^c, ktore nigdy grzechow zgladzic nie mog^” (Hbr 10,11). 
Odezwalem si§ do ksi§zy stoj^cych obok: 

Slyszycie Go? Slyszeliscie Go? Patrzylem na nich, a oni zdumieni wpatrywali si§ we 
mnie. 

Patrzcie, co tu jest napisane. On sam dokonal tego dziela, nasze jest bezwartosciowe! 
Patrzylem po zgromadzonych w wielkim kosciele: ludzie zawodzili, plakali. Dodalem, ze 

On dokohezyl t§ ohany 
„Bo milosciw b§d§ nieprawosciom ich, a grzechow ich i nieprawosci ich nie wspomn§ 

wi^cej” (Hbr 8,12). 
To On dokonal dziela-nasze starania s% bez wartosci! Bylem tak szcz^sliwy, ze plakalem 

i smialem si§ na znrian§. Nagle cos do mnie dotarlo — wyrzuc^ mnie, a ja si§ ciesz§! Nikt 
wyrzucany z posady nie cieszyl si§ tak jak ja! Raz na zawsze, raz jeden na zawsze On dokonal 
tego dziela. Ohara Pana jest wystarczaj^ca i dokonezona. 

„Bo i Chrystus raz za grzechy cierpial, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przy- 
wiodl do Boga, umartwiony b^d^c cialem, ale ozywiony duchem” (IP 3,18). 

Oceniono, ze zapadlem na zdrowiu, ze to za duza odpowiedzialnosc jak na barki mlodego 
czlowieka. Ja tymezasem si§ cieszylem; usilowalem wyjasnic to biskupowi, gdy przybyl si§ 
ze mn^ zobaezye. Nie chcieli, bym rezygnowal — lecz ja nie moglern juz odprawiac mszy. 
Dali mi pod zarz^d wielkic kolegium: 800 studentow i wykladowcy. Pracowalem wi§c, ale nie 
chodzilem na msz§. Staralem si§ nawet przekazac co nieco innym oraz siostrom zakonnym. 
Byli bardzo zainteresowani. W sobotnie wieezory ludzie chodzili do spowiedzi. Pytalem: 
„Po co przyszedles?” „Wyznac grzechy” — odpowiadali. „Kochasz Jezusa?” „Tak”. „A dla- 
czego?” „Bo umarl za moje grzechy”. „Skoro umarl za twoje grzechy, to idz i chwal Go. 
Po co tu przychodzisz i opowiadasz mi onich? Coz ja mam wspolnego z twoimi grzechami?” 
„Spowiedz” zatem przebiegala nader szybko. Lecz siostry poskarzyly si§ biskupowi; poj^lem, 
ze nie zrozumialy. Opuscilem wi§c na zawsze kosciol rzymskokatolicki, a moi ludzie poszli 
za rrint},. Mialem za sobg, studia na Uniwersytecie Rzymskim oraz w Anglii i w Holandii. 
Widzialem, ze wielu protestantow odrzucilo Bibli^; ale z drugiej strony spotykalem wielu 
na nowo narodzonych chrzescijan, o ktorych moglern rzec: „Twoj Bog jest moim Bogiem, 
a twoj narod moim narodem”. Dzis mam mnostwo braci i siostr w Chrystusie. Kontaktuj^ 
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si§ tez z wieloma ksi^zmi; dwa lata temu w Rzymie mialem nawet okazj§ przemawiac do 
zgromadzenia 3000 ksi^zy. We Wloszech powstaje wiele wspolnot chrzescijanskich. Moim 
pragnieniem jest prowadzic katolikow do Clirystusa, a nawet, jesli to mozliwe, nawrocic 
papieza. 

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry- 
stusa” (Rz 5,1; BW). 

Rzymska demonstracja sily 

By pojcjc kosciol rzymski ze wszystkimi jego dogmatami, trzeba poj^c jego istot§: iz 
Magisterium (tj. papiez oraz biskupi zjednoczeni w posluszenstwie mu) uzyje wszelkich 
srodkow, by zwi^kszyc swe wplywy. W jego przepastnym wn^trzu znika i Bog, i Pismo 
Swi^te, i Jezus Chrystus. Hierarchia przyozdobila si§ chwal^ i moc%, jakie przystoj^, tylko 
Bogu w Jego Slowie i Jego Mesjaszu. Skutki tej potwornej herezji dla calego rodzaju ludzkie- 
go nie dadz^, si§ oszacowac. Kluczowy dokument interpretuj^cy dzisiejszy kosciol rzymski: 
Konstytucja dogmatyczna o Kosciele Lumen Gentium wyraza si§ nader jasno zwlaszcza 
w rozdziale „0 hierarchicznym ustroju Kosciola, a w szczegolnosci o episkopacie”. Lumen 
Gentium ukazuje katolickie rozumienie kosciola jako „ciala i pelnosci” Chrystusa, w ktoryrn 
element ludzki i boski l^cz^ si§ i przenikaj^,. Pozwala to kosciolowi katolickiemu okreslac 
siebie jako „tajemnic§”, wyl^czaj^c si§ tym samym spod wszelkiego os^du i krytyki: 

Wyposazona zas w organa hierarchiczne spolecznosc i zarazem mistyczne cialo Chrystusa 
[... ] Kosciol ziemski oraz Kosciol bogaty w dary niebiahskie — nie mog^ bye pojmowane 
jako dwie rzeezy odr^bne; przeciwnie, tworz^ one jedn^ zlozomp ktora zrasta si§ z pierwiastka 
boskiego i ludzkiego [Lumen Gentium, pkt. 8]. 

Rzym staje si§ wi§c — z „natury” i w swej „istocie”, w swojej hierarchii i dogmatach 
„nieomylny”, czyli z z gruntu niezdolny i niedoprowadzalny do nawrocenia. Nic bowiem, co 
nieomylne, nie moze zalowac swych posuni^c ani si§ nawrocic. Za przyklad tego rozumowania 
niech posluzy utozsamienie Chrystusa z papiezem. Duclrowe obietnice, jakie Chrystus dal 
swym slugom, niepostrzezenie przeksztalcono w przywileje rnaj^ce uzasadniac autorytet 
i wladz§ hierarchii. Czy w tych okolicznosciach pozostalo jeszcze miejsce na panowanie Ojca, 
Jezusa Chrystusa i Duclia Swi^tego? Rzym przyj^l, ze wladz§ posiada czlowiek: papiez, 
dzierzEjyy moc Boz^, uznany za rownie nieomylnego jak sam Chrystus. Z drugiej strony 
widzimy wielkq, rzesz§ ludzi, ktorzy jesli nie okaz^, „zboznej uleglosci woli i rozumu” (to 
znaezy, jesli nie zrezygnuj^ z wiary zgodnej z wlasnym sumieniem, i to nawet opartej na 
Pismie Swi^tym; pkt. 25), zostaj^ uznani za nieprzyjaciol Boga. W katolicyzmie papiez 
istotnie posiada „peln£p najwyzsz^ i powszechnq, wladz§ nad Kosciolem i wladz§ t§ zawsze 
na prawo wykonywac w sposob nieskrypowany” (pkt. 22). „Arcykaplanem” nie jest juz 
zatem Jezus Chrystus, ale biskup rzymski, ktorego osob§ i urzEjd wywyzszyl rzekomo sam 
Chrystus. Jesli Jezus zapytalby nas dzis: „Za kogo Mnie uwazacie”, winnismy odrzec: „Za 
papieza rzymskiego!” 

Samoswiadomosc Rzymu 

Podarn inny przyklad, pokazuj^cy, ze kluezem do glownego „dogmatu” Rzymu jest z^dza 
wladzy i ze aby wladz§ t§ zdobyc, teologia katolicka poswi^ca Boga, Chrystusa, Ducha Swi§- 
tego — - i caly swiat. Czemu kosciol rzymski tak wywyzsza Mari§, w wyraznej sprzecznosci 
z jej trzezwym wizerunkiem w Nowym Testamencie? Bo mariologia jest projekej^, samo- 
swiadomosci hierarchii katolickiej. Wszystko, co Rzym widzi w sobie, dostrzega tez w swej 
wizji Marii; przywileje, jakie hierarchia przypisuje Marii, odpowiadajq, przywilejom, jakie 
rezerwuje sobie. Wywyzszenie Marii w katolicyzmie to tylko skutek i symptom wywyzszenia 
koscielnej hierarchii. Czcz^c w niej wspolsprawczyni§ zbawienia, wspolpracownic§ Boga, po- 
sredniczk^ lask i matk§ wszystkiclr, hierarchia Rzymu wyraza swiadomosc siebie samej jako 
wspolsprawczyni zbawienia, wspolpracownicy Boga, posredniezki i matki, w zalozeniu, ze 
w osobie Marii wywyzsza si§ sam papiez, aby odbierac czesc wiernych. Zdaniem niektorych 
ruch biblijny w lonie kosciola katolickiego sprawi, iz mariologia umrze smierciq, naturaln^,. 
Jednakze mariologia moglaby umrzec clopiero wtedy, gdyby kosciol katolicki zrezygnowal 
ze swojej samoswiadomosci. Mariologia wi§c obiektywnie uwidaeznia, ze hierarchia kato- 
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licka falszuje prawd§ chrzescijanstwa, aby na takim fundamencie umocnic sw^ totalitarn^ 
i balwochwalczg, wladz§. Wyprawszy Ewangeli^ z jej pierwotnej tresci, propaguje si§ pust^ 
religijnosc, pozbawiaj^c „wiernych” wszelkiej obiektywnej prawdy i wiod^c ich tq prozn^ 
religijnosciq, ku t^pernu posluszenstwu zyczeniom hierarchii. Rodzi to rzesz§ ludzi bez su- 
mienia, i jesli ze strachu okazuj^ oni posluszenstwo hierarchii (ktorej w gl§bi serca nienawidz^ 
i ktorg, gardz^), to czyni^ to bez wlasciwego wysilku i zapalu. W kraju, gdzie istnieje taka 
sytuacja, moze zapanowac tylko albo dyktatura, albo chaos. 

Moc Boza ku zbawieniu 

Sytuacja moze zmienic tylko cos, co zrodzi w czlowieku now^, mentalnosc, zmian§ tak 
wielkq,, iz sprawi przewrot w jego zyciu. Czlowiek zostaje wyzwolony od siebie sanrego 
i przemieniony, przechodzi od wartosci, ktore sanr sobie stworzyl w celu rozwi^zania swych 
problemow, ku zywej wierze w zywego Boga. Coz dokona tej decyduj^cej zmiany w zyciu 
czlowieka? Przyczyna moze bye tylko jedna: kontakt zPismem Swi^tym. Gdy sw^, zbawcz^ 
mocEj, Slowo dociera do czlowieka jako dar prawdziwego Boga, rodzi si§ wiara, przez ktor^ 
cale jego zycie stanie si§ zyciern wedlug laski. Tylko tak, w oderwaniu od dotychczasowego 
fundamentu: „umilowania siebie samego”, zostaje czlowiek wyzwolony od siebie. 

Tylko Biblia zrodzi wolnego czlowieka 

Tylko laska, tylko wiara, tylko Pismo Swi§te zapewniaj^, wolnosc chrzescijanskq,, bo zba- 
wienie czlowieka nie pochodzi od niego samego, lecz od Boga, ktory w ciele narodzil si§ 
w Chrystusie. Tak radykalny przewrot, jedyne peine wybawienie czlowieka z jego polozenia, 
nie lezy w mocy ludzkiej i na pewno nie dokonuje si§ dzi§ki jego wspolpracy. Czlowiek urnie 
czynnie wspolpracowac tylko przy umacnianiu wlasnego krolestwa i nijak nie chce dac si§ 
z niego wywlaszczyc. 

„Ale cielesny czlowiek nie pojmuje tych rzeezy, ktore sq Ducha Bozego; albowiem mu s^ 
glupstwem i nie moze ich poznac, przeto iz duchownie bywajq, rozs^dzone” 

Reformacja, wierna Slowu Bozemu, potwierdzila z cal^, moc^ paradoks, iz tylko Duclr 
Bozy uzywaj^c Bozego Slowa moze zrodzic wiar§, w czasie i miejscu wybranym przez Boga. 
Wiara nie wynika z uzdolnien czlowieka; nie wysluzyl on jej sobie dobrocitj, ani cecliami 
moralnymi i religijnymi. Tak jak dzieci 

„Gdy si§ jeszcze byly dziatki nie narodzily, ani co dobrego albo zlego uezynily, aby si§ 
ostalo postanowienie Boze wedlug wybrania, nie z uezynkow, ale z tego, ktory powoluje” 
(Rz 9,11). 

W istocie tylko przez wiar§ mozna uznac milosc, sprawiedliwosc i moc Boga, nie inter- 
pretujEje zarazem Jego dziel wedle wlasnych poj^c i kryteriow. Tajemnica krzyza pozostanie 
tajemnic^, do koiica wiekow; nam polecono zwiastowac jq. 

„Albowiem ilekroc byscie jedli ten chleb i ten kielich byscie pili, smierc Pahskq, opowia- 
dajcie, azby przyszedl” (IKor 11,26). 

Nie rnarny prawa interpretowac po swojemu tego, co istnieje tylko na Bozych warunkach, 
ani decydowac o tym, co Bog zatrzymal do wlasnej dyspozyeji. Jesli nie mamy „tylko wiary”, 
wszystkie nasze wyobrazenia ipropozycje b§dq prywatnymi mrzonkami i fantazjami. A na 
takie nie moze sobie pozwolic nikt, kto twierdzi, ze poznal Boga przez zbawcz^ moc Jego 
Slowa i laski. 

Prawdziwy Pan, prawdziwa droga 

Obowi^zkiem chrzescijanina jest ignorowac kazdy koscielny wizerunek Jezusa, a docho- 
wac posluszenstwa niesfalszowanemu Slowu Bozemu, w mysl motta: „Tylko wiara, tylko 
laska, tylko Pismo Swi^te”. Oto nasza prawdziwa misja, zyciowe powolanie. Tylko na takim 
fundamencie b^dzienry rnogli odpowiedziec na stare, ale zawsze aktualne pytanie: „Za kogo 
Mnie uwazacie?” Wszelkie starania o jednosc czy o odnow§ kosciola musz^ rozpoczynac 
si§ od tego. Droga wskazana przez Slowo i Ducha Bozego to droga prorokow, Chrystusa, 
apostolow i wierz^cych wszechczasow, to droga wiary, Laski i Pisrna, biegn^ca dzis, tak jak 
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za Reformacji, mi§dzy manowcami instytucjonalnego katolicyzmu aswieckim humanizmem. 
Doprawdy, wqska to sciezka! Dzis jeszcze bardziej niz wczoraj. Lecz sciezka ta dok^ds wiedzie; 
to nie slepa uliczka, ale droga wskazana przez samego Boga. Pol^czmy si§ wi§c w radosci 
i zapale synow Bozych, bo to Pan nas powolal i dopuscil do udzialu w swym krzyzu i swej 
chwale. 

„Rzekli tedy do niego: Coz b^dziemy czynili, abysmy sprawowali sprawy Boze? Oclpo- 
wiedzial Jezus i rzekl im: Toe jest sprawa Boza, abyscie wierzyli w tego, ktorego on poslal” 
(J 6,28-29). 

Franco Maggiotto, nawrocony ksiqdz 

[Opublikowano za zgodg wydawey na podstawie artykulu Franca Maggiotta ,,Roman Catholicism 
and Christianity" w The Banner of Truth VII/VI11 1986]. Franco Maggiotto dalej trudzi si§ dla 
Pana jako ewangelista i pastor kosciota. Odwiedzit tez z poslugg Stany Zjednoczone. Jego zapat 
i jasny styl prezentowania Ewangelii przywodzg na mysl wielkich reformatorow. Mozna do niego 
pisac na adres: Via Almese 35, 10 091 Alpignano, Turino, Wtochy. Tel. (0-039) 119 661521. 
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Od Rzymu do Chrystusa 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Marka Peny 

Sciezka na szczyty 

Urodzilem si§ w hiszpanskim miasteczku Villamediana de Lomas na polnoc od Burgos. 
Pragn^c bye misjonarzem, postanowilem wst^pic do zakonu i zostac ksi^dzem. Okres nowi- 
ejatu rozpocz^lem 24 lipca 1949 roku. Po uplywie jednego roku i jednego dnia przysi^glismy 
i obiecalismy Bogu przed obliczem Swi^tej Wspolnoty, ze b^dziemy przez rok przestrze- 
gac slubow ubostwa, czystosci i posluszenstwa. Stalismy si§ wi§c czlonkami Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatow Niepokalanej Maryi. Potem przenieslismy si§ do Madrytu, do wyzsze- 
go seminarium duchownego Oblatow w Pozuelo de Alarcon. Czekaly nas dwuletnie studia 
filozofiezne i cztery lata teologii. Po trzech latach trzeba bylo zlozyc sluby wieezyste i zobo- 
wi^zac si§ do ubostwa, czystosci i posluszenstwa. By dost^pic swi^cen kaplanskich, student 
seminarium musi mozolnie pokonac kilka szczebli ku szczytowi: sq to swi^cenia, swi^cenia 
nizsze i swi^cenia kaplanskie. Zaczyna si§ od tonsury na pierwszynr roku teologii; pozniej 
nast^puj^, inne swi^cenia. 17 marca 1956 roku w kosciele seminarium madryckiego wraz 
z czterema kolegami przyj^lem swi^cenia kaplanskie z r^k biskupa Madrytu-Alcali dr. Ayja 
Garaya, patriarchy Indii Wschodnich. 

Pierwsza msza 

Pierwsz^ msz§ odprawilem w kosciele Religiosa de San Jose de Cluny w Pozuelo de 
Alarcon juz nast^pnego dnia, w niedziel^ 18 marca 1956 roku. Ze wzruszeniem i sentymen- 
tem wspominam swoje zdenerwowanie owego dnia, aby przypadkiem nie naruszyc ktoregos 
z obrz^dow i ceremonii. Dzis jednak mam ochot§ wolac na cale gardlo, ze ow najwyzszy akt 
uwielbienia w kosciele katolickim to najzwyklejsza farsa. Farsa o paradoksalnie powaznym 
charakterze, a mimo to farsa. Mowi^c slowanri Johna Knoxa, bylego ksi^dza katolickiego, 
ktory po nawroceniu si§ do Chrystusa zostal wielkim przywodc^, w kosciele prezbiterian- 
skim, „msza to bluznierstwo”. Pierwsza msza, ktorg, odprawilem w rodzinnej miejscowosci 
w obecnosci rodziny, byla wielkim wydarzeniem na skal^ naszego miasteezka. W dniacli 8 
i 9 lipca 1956 roku nastal czas wielkiej gor^ezki i swi^towania. Fajerwerki, nruzyka, nrorze 
kwiatow, zabawy, radosc. Jako pierwszy ksi^dz pochodz£j,cy z tego miasteezka, bylem dum^, 
wszystkich mieszkancow. Uczylem literatury hiszpanskiej i muzyki w pi^tej klasie oraz laciny 
i francuskiego w klasie czwartej, najwi^cej przyjemnosci dawalo mi jednak przygotowywanie 
kazania na niedzielntj. msz§ o 11:00. 

Proboszcz 

Wiedz^c o moich misjonarskich marzeniaclr, patriarcha prowineji nrianowal mnie wraz 
z drugirn oblatem proboszczami pewnej parafii w nriescie Badajoz, ubogiej i zaniedbanej. Tak 
oto 14 listopada 1958 roku zjawilem si§ w kosciele Wniebowzi^cia Matki Boskiej w Badajoz, 
parafii obejmujt},cej mieszkancow rozleglego przedmiescia, wegetuj^cych w n§dzy duchowej 
i materialnej. Mialem pod opiek^, 9000 dusz. Przepracowalem tarn trzy lata, ku ich radosci 
i zadowoleniu. Byli naprawd^ ze mnie dumni. A ja milowalem ich i za wszelk^, cen§ pragn^lem 
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pozyskac ich dusze. Lecz coraz bardziej ci^zyly mi moje grzechy. Zdawalem sobie spraw§, 
ze nie mam zadnej pewnosci ich odpuszczenia poprzez spowiedz i inne praktyki rzymskiego 
katolicyzmu. Czulem, ze jestem na wieki zgubiony. Msza i inne obrz^dy stracily dla nmie 
wartosc. Postanowilem, ze porzuc§ kaplanstwo, wroc§ do swiata, dostan§ normaln^ prac§ 
i „pouzywam zycia’. 

Protestanci- rzadkie insekty? 

Coraz mocniej rozczarowany msz^ i cluchow^ pustk^ katolicyzmu, skontaktowalem si§ 
z pastorem protestanckim z Madrytu Albertem Arajern Fernandezem. Nie znalem go 
osobiscie, ale slyszalem, ze to rozs^dny czlowiek i gorliwy chrzescijanin. Pierwsze spotkanie 
odbylo si§ w naturalnej i serdecznej atmosferze. (I pomyslec, ze w wyobrazeniu wi^kszosci 
katolikow ewangelikalni protestanci to cos na ksztalt rzadkich insektow). Wysluchawszy 
rnych bol^czek pastor Arajo z m^drosci^ i milosci^ dot^d mi nie znanymi udzielil mi roznych 
rad i zach^cil do poswi^cenia czasu na lektur§ Nowego Testamentu. Pisywalismy do siebie 
regularnie. W lutym 1962 roku podj^lem wazk^ decyzj§: zrezygnowac z kaplanstwa. Nie 
umialem trwac w czyms, w czym widzialem tylko chlod rytualizmu; jak napisano: 

„Ktorzy maj^, ksztalt poboznosci, ale si§ skutku jej zaparli” (2Tm 3,5). 
Listownie poprosilem pastora Araja, by pomogl mi znalezc miejsce, gdzie moglbym za- 

trzymac si§ jakis czas, napisalem tez do innego pastora: Juana Eizaguirra z Bilbao z t^, sam^ 
prosb^,, moja decyzja o porzuceniu kaplanstwa byla bowiern nieodwolalna. 

„Jahwe nasz^ sprawiedliwosciq” (Jer 23,6 BT) 

Przelozony polecil mi wyglosic kazanie na uroczystosciach upami^tniaj^cych objawie- 
nia fatimskie. Pomyslalem, iz to dobra okazja, by zrealizowac swe postanowienie. 8 maja 
1962 roku pojechalem do Madrytu i o 15.30 wsiadlem do samolotu do Holandii, aby uciec 
z Hiszpanii, jeszcze nim przelozony dowie si§ o wszystkim i nakaze policji obstawic przejscia 
graniczne. Nie wiedzialem wtedy jeszcze nic o biblijnym zbawieniu. W Holandii zamieszka- 
lem u rodziny ewangelikalnych chrzescijan. Czytali razern Bibli^ i modlili si§ o wyznaczonych 
porach i przy posilkach. Zach^cili mnie do zawarcia znajomosci z cloktorem Heggerem 
bylym ksi^dzem, obecnie czlowiekiem nawroconym, ktory kieruje misjq, pomocy ksi^zom pra- 
gn^cyrn uwolnic si§ od Rzymu; nazywa si§ ona „Na Ulic§ Prost^”- w nawi^zaniu do znanego 
incydentu z Dziejow Apostolskich. Herman Hegger rozmawial ze mn^ i rozwi^zal na podsta- 
wie Slowa Bozego wiele rnoich dylematow doktrynalnych. Wkrotce wrocilem do Hiszpanii 
(dla bezpieczehstwa przez Portugali§), azeby odwiedzic mamg chorowala i bardzo si§ omnie 
martwila. Pan pozwolil mi spokojnie pomieszkac z rodziny przez caly miesi^c; a stan zdro- 
wia rnarny nadzwyczaj si§ polepszyl. W drodze powrotnej w poci^gu siedzialem w przedziale 
sam i czytalem Bibli§, chwal^c Pana. Z sercem pelnym wdzi^cznosci przypominalem sobie 
rozne fragmenty Pisma Swi^tego, podkreslaj^ce, ze Jezus Clirystus to doskonaly Zbawca, 
Zbawca jedyny i absolutnie wystarczaj^cy. Ze zlozyl za moje grzechy jedn^,, doskonaly i nie 
do powtorzenia ofiar§ na krzyzu Golgoty, ze zaj^l moje miejsce i poniosl moj grzech i ze jesli 
tylko zaufam Mu z calego serca, obdarzy mnie swoj^ sprawiedliwosci^, i odpusci wszystkie 
grzechy. Uwierzylem Mu od razu; oddalem Mu zycie i dusz§ i przyjqlem Go, postanawiaj^c 
zaufac Mu na wieki jako Panu i Zbawcy. W moim sercu i zyciu wypelnily si§ slowa Boze: 

„Temu wszyscy prorocy swiadectwo wydaj^,, iz przez imi§ jego odpuszczenie grzechow 
wezmie kazdy, co w niego wierzy” (Dz 10,43). 

Moje grzechy zostaly odpuszczone, dusza zbawiona. Niebo jest mojq, ojczyzn^,; Chrystus 
jest moj, a ja jestem Jego na wieki. 

Modl^ si§ za katolikow 

Wrocilem do Holandii i napisalem do Osrodka Nawrocen — Conversion Center (18 West 
Eagle Road, Haverton, PA) w Stanach Zjednoczonych, aby rozpytac si§ o szans§ wyjazdu 
do Ameryki i studiowania tarn Slowa Bozego. Mirno pewnych trudnosci Pan umozliwil mi 
to, i we wrzesniu 1963 roku przez Kanad§ wjeclialem na obszar USA, gdzie rozpocz^lem 
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studia w Seminarium Teologicznym Faith; a potem zaliczylem jeszcze szereg przedmiotow 
na Uniwersytecie Temple, dzi^ki czemu uzyskalem tytul magistra literatury hiszpanskiej. 
Mowi^c o katolikach, pragn^lbym zacytowac fragment z Listu do Rzymian 10,1-4: 

Bracia, z calego serca pragn§ ich zbawienia i modl^ si§ za nimi do Boga. Bo musz§ irn 
wydac swiadectwo, ze palaj^, zarliwosciq, ku Bogu, nie opart^ jednak na pelnym zrozumieniu. 
Albowiem nie chc^c uznac, ze usprawiedliwienie poclrodzi od Boga, i uporczywie trzymaj^c 
si§ wlasnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali si§ usprawiedliwieniu pochodz^cemu od 
Boga. A przeciez kresem Prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia kazdego, kto wierzy. 

Mark Pena, nawrocony ksiqdz 

Hiszpan Mark Pena otrzymal biblijne zbawienie podczas pobytu w Holandii. Jest umifowanym 
bratem Hermana Heggera i innych pracownikow misji „ln de Rechte Straat”. Do niedawna pastor 
kosciofa w Chicago, teraz przeszedf juz na emerytur§. 
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Tylko glupiec trwa w swoim bl^dzie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Thomasa Connellana 

Kiedy mialem 13 lat, zabrano mnie ze szcz^sliwego domu dzieciiistwa na zachodzie Irlan- 
dii i umieszczono w pewnym zgromadzeniu religijnym w s^siednim miescie; rodzina bowiem 
wyznaczyla mnie do stanu kaplanskiego. Czlonkowie zakonu, przybyli z Francji, skladali 
sluby czystosci, ubostwa i posluszenstwa i poswi^cali si§ glownie uczeniu ubogich dzieci. 
W ich seminarium w Sligo sp^dzilem trzy lata. Ogolnie rzecz bior^c, byl to dose szcz^sliwy 
okres mego zycia. 

Przygotowania do kaplanstwa 

Ze Sligo przeniesiono mnie do seminarium diecezjalnego w Athlone, a po kolejnych trzech 
latach przest^pilem prog Maynooth, ekskluzywnej i wysoko cenionej szkoly dla kandydatow 
do kaplanstwa. Zylem w zupelnym niemal oderwaniu od swiata — rownie dobrze moglbym 
mieszkac pod ziemi^. Jesli chodzi o atmosfeiy w Maynooth, to panowalo tarn skrajne nie- 
wolnictwo. Niezaleznosc myslenia i dzialania byla niemile widziana i pi^tnowana. 20 czerwca 
1880 roku zostalem kaplanem kosciola rzymskokatolickiego. Ryclrlo mianowano mnie wi- 
kariuszem w Strokestown, stamt^d zas przeniesiono do nowego palacu biskupiego w Sligo, 
abym zasilil tamtejszy „personel”. Po czterech latach sp^dzonych w Sligo znalazlem si§ 
w miescie Rosecommon. 

Galernik 

Jednego razu po wygloszeniu kazania w Katedrze Przeistoczenia ogarn^ly mnie czarne 
rnysli i zw^tpienie. Zrozumialem, ze powinienem pozegnac si§ z Rzymern, ale stalem wobec 
bolesnego wyboru. Rodzice jeszcze zyli; bracia i siostry zas, odk^,d zacz^lem ksztalcic si§ 
na ksi^dza, patrzyli na mnie jak na ideal z niebios. Zyskalem wielu przyjaciol drogich, 
oddanych, wartosciowych ktorych zdanie cenilem. Wydawalo si§, ze nie ma wyjscia z sy- 
tuaeji, ze jestem jak galernik na wieki przykuty do swego wiosla. Wiedzialem, ze swiadomie 
zyj§ w klamstwie i ze pragn§ ucieczki i pokoju ducha — lecz wzgl^d na drogie mi osoby 
nie pozwalal oderwac si§ od kola tortur. Na okolo dziewi^c miesi^cy przed moj^, ucieczkq, 
z kosciola rzymskiego przeniesiono mnie do Athlone, miasta malowniczo polozonego nad rze- 
k^ Shannon. Najwi^ksz^ jego atrakcjq, byl clryba Lough Ree, czyli wspanialy lazur czystej 
wody, nad ktor^ moglem zapominac o swoich udiykach. Bylern niemal smiertelnie cliory, nie 
moglern jesc ani spac; podtrzymywala mnie tylko nadzieja rychlego wyzwolenia. 

Topielec 

W koncu wymyslilem wspanialy plan: Udam, ze si§ utopilem, zostawi^ w lodzi sutann§. 
Wszystko poszlo gladko; w Rosecommon Messenger i innych gazetach pojawily si§ nawet 
spore nekrologi. Swoje ubolewania wyrazali w nich rada miasta, s^d okiygowy i rada ku- 
ratorow, a wikariusz generalny diecezji wystosowal do ojea list z najszczerszymi wyrazami 
zalu. Po tak przychylnej ocenie mojej osoby na forum publieznym nie moglem si§ wi§c 
obawiac atakow pod moirn adresem. Odjechalem stamt^d jako wolny czlowiek. Zlapalem 
noeny poci^g z Moat do Dublina, a w Dublinie po raz pierwszy od kilku miesi^cy porz^dnie 
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si§ wyspalem. Nast^pnego ranka wyplyn^lem z Kingston do Anglii, a o szostej wieczorem 
wysiadlem w Euston, samotny i obey, posrod pustkowia zamieszkanego przez pi§c milionow 
ludzi. Po kilku dniach udalo mi si§ zdobyc posad§ zast^pey redaktora pewnego tygodnika. 
Odt^d tez nieprzerwanie rosio we mnie gl^bokie pragnienie swiatlosci i blizszej wi^zi z zywyrn 
Bogiem. 

•Laska Boza 

Dzi^ki lasce Bozej poznaiem pokornego slug§ Bozego w osobie W. Webb-Peploe’a, ktory 
ukazal mi istot§ prawdziwego chrzescijanstwa. Znalazlem zbawienie w Panu Jezusie Chry- 
stusie i spostrzeglem, ze nie wstydz§ si§ Jego Ewangelii. Mog§ powtorzyc za apostoiem 
Pawlem:, Bo ja nie wstydz§ si§ Ewangelii, jest bowiem ona moc% Boz^, ku zbawieniu dla 
kazdego wierzg,cego, najpierw dla Zyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia si§ spra- 
wiedliwosc Boza, ktora od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: 

M^zowie bracia! musialo si§ wypelnic ono pismo, ktore opowiedzial Duch Swi^ty przez 
usta Dawidowe o Judaszu, ktory byl wodzem tych, co pojmali Jezusa; Bo byl poliezony 
z narni i dostal byl cz^stki tego uslugiwania. 

„Sprawiedliwy z wiary zyc b^dzie” (Rz 1,16-17). 
„Przetoz tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszla wina ku pot^pie- 

niu; tak tez przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedl dar ku usprawie- 
dliwieniu zywota” (Rz 5,18). 

Sam zaczEjlem wydawac gazet§ — The Catholic — rozchodzEj,c§, si§ w wielu egzempla- 
rzach. Napisalem tez ksi^zkej Hear the Other Side (Wysluchajcie drugiej strony) i szereg 
broszur. Moj brat Joseph rowniez uwierzyl w Pana Jezusa, i w naszej clublinskiej misji 
razern organizujemy spotkania w dni powszednie, chc^c dotrzec do zgubionych katolikow, 
aby mogli otrzymac zbawienie i odwrocic si§ od cienmosci ku swiatlu, od rnocy szatana ku 
Bogu. Kazdy moze przez jakis czas bl^dzic, ale tylko glupiec trwa w swoim bl^dzie. 

„Wyglubisz tych, ktorzy mowi^ klamstwo; m^zern krwawym i zdradliwym brzydzi si§ 
Pan” (Ps 5,6). 

Thomas Connellan, nawrocony ksiqdz 

Thomas Connellan odszedt do Pana okoto 1912 roku, umilowany przez wielu, ktorym przekazal 

biblijne poselstwo zbawienia. Petniejszq historic jego zycia mozna znalezc w ksi^zee Alberta 

Close’a 662 Priests Leave the Church of Rome (662 ksi^zy opuszcza kosciot rzymski). Mozna jq 

nabyewformie reprografii pod adresem: Berean Beacon, P. 0. Box 55 353, Portland, OR 97 238, 

USA. 
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Stary ksiqdz zaskoczony katolickq Bibliq 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Benigna Zunigi 

Przez przeszlo 50 lat zylem w zupelnej ciemnosci duchowej. Mimo wieloletniej poslu- 
gi kaplahskiej posiadalem bardzo slabq, i cz^stokroc nieprawdziw^, — wiedz§ o Jezusie 
Chrystusie. Prawdziwy Chrystus ukazany w Pismie Swi^tym by! przede mnq, ukryty pod 
grub^, warstw^, skomplikowanego systemu religijnego. Wierzylem, ze poza kosciolem rzym- 
skokatolickim nie ma mozliwosci zbawienia, a papiez jako przedstawiciel Chrystusa na ziemi 
jest nieomylny. Moja lojalnosc byla tak wielka, iz bez wahania oddalbym zycie za papieza. 

Nauka kosciola 

Ksztalcilem si§ pod okiem Jezuitow i sam w wieku 16 lat postanowilem zostac jednym 
z nich. Studiowalem w Peru, Ekwadorze, Hiszpanii i Belgii; pozniej otrzymalem swi^cenia 
kaplanskie. Przez wiele lat uczylem w szkolach katolickich, wykladalem w seminarium, pelni- 
lem funkcj§ wicekanclerza trybunalu koscielnego w mojej diecezji, pracowalem jako kapelan 
w wojsku i pelnilem poslug§ kaplahsk^ w dwoch sposrod najwi^kszych parafii mojego kraju. 
Jako proboszcz, wydalem walkg protestantom w mojej okolicy. Uwazalem ich za heretykow, 
a parafianom wpajalem, iz sq, to ludzie wyj^tkowo niemoralni. Poniewaz zas niektorzy z tych 
protestantow wci^z odwolywali si§ do autorytetu Pisrna Swi^tego, postanowilem napisac 
ksi^zk§, ktora wytknie ich bl§dy wlasnie w swietle Biblii. 

Nauka Boza 

Jednakze trzyletnie studium Pisma Swi^tego rozdzial po rozdziale okazalo si§ dla nmie 
wstrz£j,sem: odkrylem oto, ze w bl^dzie jestern ja sam. Na podstawie mojej katolickiej Biblii 
nie tylko nie bylbym w stanie gromic protestantow, ale sam znalazlem si§ na przegranej 
pozycji doktrynalnej. Zacz^lem dostrzegac, jak bardzo mijajg, si§ z Bibliq, me katolickie 
przekonania. Niejeden raz podczas lektury Pisma nie moglern powstrzymac lez na mysl 
o tym, jak potulnie stosowalem si§ do nauk ludzkicli, gardz^c nauk^ Bozsp Innym skutkiem 
starannej lektury Biblii bylo ozywienie mojego sumienia. Spostrzeglem, ze jestern daleko 
od Boga. Jako ksi^dz, na zewn^trz sprawialem wrazenie swi^tego, w rzeczywistosci jednak 
ulegalem rozmaitym grzechom i wiodlem calkiem swiecki zywot. Czarne szaty, ktore nosilem, 
dobrze oddawaly cienmosc w moim sercu. Zadna ilosc sakramentow, modlitw do swi^tych, 
umartwien, wody swi^conej i spowiedzi odbytych przed drugim czlowiekiem nie potrafila mi 
dac ukojenia i pokoju, ktorych pragn§la dusza. 

Przemieniony przez Chrystusa 

W koncu pewnego dnia przeszlo pi§cdziesi§cioletni ksi^dz oddal serce Bogu. Ukl^klem 
przed Chrystusem, Ktory — choc niewidzialny — stal si§ dla mnie zywy i prawdziwy. Jak 
ostatni n^dznik, ze zbolalym sercem poprosilem o przebaczenie, ze obrazalem Go swyrn 
zyciem i grzechami. Oczyma wyobrazni ujrzalem krzyz, gdzie zostala przelana Jego drogo- 
cenna krew, aby ocalic mnie od kary, na ktor^, az nadto zasluzylem. Wskutek tej modlitwy 
Chrystus przemienil moje zycie. Przywolal mnie z „grobu” duchowej ciemnosci i doprowadzil 
do jednosci z Sobq, i do poznania Siebie. Tajenmica prawdziwej rzeczywistosci duchowej tkwi 
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w osobistym spotkaniu z Chrystusem w szczerej, zywej wierze. Kiedy Chrystus przejmuje 
wladz§ nad sercem, staje si§ czlowiek dziedzicem wszelkich Jego duchowych blogoslawieiistw. 

Benigno Zuniga, nawrocony ksiqdz 

Benigno Zuniga doszedl do wiary biblijnej juz jako starszy czlowiek. 
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23 lata w Zakonie Jezuitow 

Swiadectwo nawroconego ksiqdza Luisa Padrosy 

„Doszedlem do wniosku, ze w Ewangelii brak uzasadnienia dla dogmatow kosciola rzym- 
skokatolickiego”. To zdanie w ustach wielebnego Luisa Padrosy, przyodzianego w kaplanskq, 
sutann§, wprawilo w oslupienie pastora Samuela Vil§, ktorego opinii chciai zasi^gnqc ksi^dz 
Padrosa podczas owego panriqtnego spotkania. Ksi^dz Padrosa przybyl na rozmow§ z Samu- 
elem Vil% juz przekonany nrocq prawdy i przynaglony przez Ducha Bozego, pragn^c jedynie 
znalezc potwierdzenie tego, co sam odkryl na stronicach Pisrna Swi^tego. Luis Padrosa 
zdecydowai si§ na bolesny i niebezpieczny (zwlaszcza w Hiszpanii) krok: wyrzec si§ swego 
urz§du i pozycji spolecznej i poswiqcic slaw§, ktor^ sobie zdobyl jako wykladowca i dyrektor 
Instytutu Loyoli w Barcelonie i Tarrasie. A to po to, by dochowac wiernosci swiatlu, ktore 
otrzymal. 

Rzym nie jest prawdziwym kosciolem 

Przyczyny nrojej decyzji sg, liczne. Po 43 latacli szczerego katolicyzmu — z czego 15 
poswi^cilem na gruntowne studia seminaryjne, 10 przezylem jako kaplan i popularny kazno- 
dzieja, a 23 sp^dzilem w Zakonie Jezuitow — doszedlem do przekonania, ze kosciol rzymski 
nie jest prawdziwym kosciolem Jezusa Chrystusa. Trzynascie lat dogl^bnych studiow apo- 
logetycznych sklonilo nmie do nieuniknionego wniosku; przy czynr znarn argumenty obu 
stron, gruntownie je przeanalizowalem. Wzi^lem Pismo Swi^te i rozpoczqlem poszukiwania: 
„Gdzie jest mowa o nieomylnosci papieza?” Nie moglem tego nigdzie znalezc. „Gdzie jest 
mowa o poszczeniu przed Eucharystig,? O mszy? Gdzie to wszystko jest?” Nie znajdowalem. 
Irn dluzej badalenr spraw§, tym jasniej widzialem, ze chrzescijanstwo to jedno, a rzymski 
katolicyzm — to zupelnie co innego; im dluzej badalem Pismo, tym nrocniej bylem o tym 
przekonany. W katolicyzmie Jezus Clirystus jest ukazany jako quasi-skamielina, trup, czlo- 
wiek przybity do krzyza i umarly, z ktorego uszlo zycie. Kosciol nie jest wi§c w stanie 
naklonic katolika, by nrilowal Jezusa Chrystusa; a gdzie nie ma milosci do Chrystusa, nie 
moze bye mowy o zbawieniu, bez wzglqdu na ilosc mszy, szkaplerzy, nredalikow, nowenn 
i obrazow. Taka religia jest bezuzyteczna, gdyz brak jej milosci i wiary, a milosc nie jest 
mozliwa, poki czlowiek nie ujrzy zywego Chrystusa, ktory oddaje za niego zycie. W kato- 
licyzmie zbawienie zalezy od nas samych, od wyglaszania odpowiednio licznych modlitw, 
uzywania szkaplerzy, kultu Maryi i udzialu w komunii swi^tej. 

Rozterki katolikow 

Na podstawie tej i wielu innych spraw zrozumialem, ze doktryna katolicka nie moze bye 
zgodna z prawdy. Nie sposob opowiedziec, przez co przeclrodzilem; byly to bardzo powaz- 
ne przeobrazenia. Musialem przeciwstawic si§ ugruntowanej tradycji, atmosferze, w ktorej 
dotqd zylem, rodzinie, przyjaciolom i wszystkim znajomym. Od nich bowiem moglem tylko 
spodziewac si§ wyroku o jednym bqdi drugim brzmieniu (a czasem o obu naraz): oszala- 
lem lub zakoclialem si§. Brak im innych argumentow, ktore mogliby przedstawic tenru, kto 
zdecydowai si§ opuscic kosciol rzymskokatolicki na rzecz chrzescijanstwa. Gdybyscie znali 
wewn^trzn^, udr§k§, jak^, przechodz^ katolicy! Nawet chodzqc codziennie na msz§ i rozne na- 
bozenstwa weieji zyj^ w okrutnej niepewnosci: „Czy pojd§ do nieba, czy do piekla? Czy aby 
na pewno dobrze si§ wyspowiadalem?” Nie maj^ pokoju. Na tym mialaby polegac prawdziwa 
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religia? Gdzie w Ewangelii rnozna znalezc podobny sposob dr^czenia grzesznikow? Kiedyz 
to Jezus Chrystus b^dz Jego apostolowie m^czyli grzesznikow podobnymi pytaniami? Jak 
cudownie jest wiedziec w sercu, ze Jezus Chrystus, nasz Pan, odkupil nas, ze lask^ jestesmy 
zbawieni! Czyz sw. Pawel nie powiedziak 

„Nie odrzucam tej laski Bozej; bo jezli przez zakon jest sprawiedliwosc, tedyc Chrystus 
prozno urnarl” (Ga 2,21) 

Zbawienie czlowieka opiera si§ wyl^cznie na Jezusie Chrystusie, naszynr Boskim Odku- 
picielu. 

Jezus prawdziw^ Drog^ 

To On jest Drog^. On nigdy nie powiedzial, ze Drogq, jest kosciol. 
„Jamci jest ta droga, i prawda, i zywot; zaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mi§” 

(J 14,6). 
Kosciol katolicki natomiast sam pragnie bye drog^, i absolutnynr wladc^, Prawdy, tak 

aby mogl jq, sobie dowolnie przeksztalcac. By to osi^gn^c, postawil cluchowienstwo na miej- 
scu naleznym Jezusowi Chrystusowi, instytucj^ kosciola zas — na miejscu naleznym Biblii. 
Tenru, kto pragnie p0si3.se prawdy, moglbym udzielic tej rady: aby czytal jak najcz^sciej 
Swi^te Ewangelie i Listy zawarte w Nowym Testamencie. Z nich dowie si§, w co powinien 
wierzyc i co powinien czynic ten, kto pragnie bye chrzescijaninem. 

.. dlaczego i wy przest^pujecie przykazanie Boze dla waszej tradycji?” (Mt 15,3 BT). 

.. dobrze powiedzial o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercenr 
swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na prozno, ucz^c zasad podanych przez ludzi” 
(Mt 15,7-9 BT). 

Zarzucmy przestrzeganie zasad ludzkich, a naklonmy ucha ku Panu Jezusowi, bo tylko 
On ma slowa zycia wieeznego. 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto slowa mego slucha i wierzy onemu, ktory 
mi§ poslal, ma zywot wieezny i nie przyjdzie na s^d, ale przeszedl z smierci do zywota” (J 
5,24). 

Luis Padrosa, nawrocony ksiqdz 

Od czasu swego nawrocenia Hiszpan Luis Padrosa zajmuje si§ pracg ewangelizacyjnq, duszpa- 

sterskq i pisarskq. Ostatnio pracowal w jednym z kosciotow na wschodnim wybrzezu Stanow 

Zjednoczonych. 
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Nie walczylem z prawdq 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Bruna Bottesina 

Urodzilem si§ w 1917 roku w Vincenzy we Wloszech. Jako jedenastolatek trahlem do 
szkoly Franciszkanow i rozpocz^lem si§ przygotowania do stanu kaplanskiego. Po swi^ce- 
niach kaplanskich powierzono mi probostwo malej parafii gorskiej Chieti; pozniej biskup 
Piasentini zaproponowal mi stanowisko wykladowcy w seminarium w Chioggii, powierzyl 
mi tez probostwo jednego z tamtejszych kosciolow. 

Katoliccy chrzescijanie 

Pomyslalem, ze znalazlem wlasciwe miejsce poslugi duchownej. Wykladowca semina- 
rium, proboszcz dobrej parafii, na dodatek w laskach u biskupa. Zdolalem zorganizowac 
sprawn^, dzialalnosc parafialn^,. Dzien i noc z zapalem trudzilem si§ dla wiernyclr, rychlo 
jednak spostrzeglem, iz ani ta dzialalnosc, ani nauka katechizmu i dogmatow Rzymu nie 
zmieniajg, zycia parafian. Owszem, zjawiali si§ na mszy co niedziela, uczestniczyli w sakra- 
mentach, nawet spowiedzi, ale nie chcieli zachowywac Ewangelii Chrystusowej. Jak moglern 
udzielac sakramentow ludziom nie godz^cym si§ na rezygnacj§ z grzechow? Probowali uda- 
wac chrzescijan, ale post^powali wiycz odwrotnie do tego, co zalecal Jezus w Ewangelii. 
Wi^kszosc parafian nie chc^c nic dla Niego poswi^cic ani zmienic grzesznego zycia zacz^la 
na nmie sarkac; wielu mowilo: „Coz za glupoty on wyglasza? Po co cokolwiek w zyciu zmie- 
niac, przeciez robirny to, co kosciol kaze? Przyst^pujemy do komunii, chrzcimy i bierzmujemy 
dzieci, bierzemy slub koscielny, w pi^tek nie jemy mi^sa, w niedziel^ idziemy na msz§. Czego 
ten proboszcz dice? Przeciez jestesmy chrzescijanami, nalezymy do kosciola katolickiego”. 

Tylko Chrystus 

Ktos poskarzyl si§ biskupowi. Zostalem wezwany i poproszony o rezygnacj^ ze stanowiska 
wykladowcy i probostwa, gdyz nie stosuj§ si§ do nauk i zalecen Matki — Kosciola Rzymsko- 
katolickiego. Biskup zarzucil mi, iz ucz§ ludzi zwracac si§ do Chrystusa i polegac na Nim, 
a nie na swi^tych kosciola katolickiego, sakramentach i kaplanach, ktorzy dysponuj^, tak^ sa- 
mq, jak Jezus moc% odpuszczania grzechow. Na prozno usilowalem go przekonac, iz nauczam 
nie herezji, ale Ewangelii, i ze nikt nie otrzyma odpuszczenia grzechow, jesli nie poprosi 
o nie samego Boga, bo jeden jest tylko Posrednik mi^dzy Bogiem a czlowiekiem, Czlowiek 
Chrystus Jezus. Biskup mocno si§ zdenerwowal i pozbawil mnie stanowiska wykladowcy 
oraz probostwa. Poinformowalem go, ze b§d§ si§ zwracal z apelacjq, do papieza; oznajmil, 
ze nie ma nic przeciwko temu. Opracowawszy lini§ obrony, pojechalem do Rzymu. Zjawilem 
si§ w Watykanie z zamiarem przedstawienia sprawy papiezowi Piusowi XII. Na odpowiedz 
czekalem kilka dni. Wreszcie uslyszalem, iz papiez nie ma czasu wysluchac mej sprawy, 
wi§c musz§ si§ odwolac do Swi^tej Kongregacji. Zrozumialem, ze zostawiono mnie samemu 
sobie, ze zawiodl nawet ten, ktory zwie si§ Namiestnikiem Chrystusa i Ojcem Swi^tym. 
Krotko mowi^c, nie pozostala mi zadna nadzieja. Zacz^lem sobie wtedy uswiadamiac rozni- 
c§ mi^dzy Ewangelii a organizacj^ koscielny. Ewangelia jest dla ludzi; organizacja kosciola 
rzymskokatolickiego zostala pomyslana nie dla pojedynczego czlowieka, lecz dla korzysci 
jego przywodcow politycznych i spolecznych. 
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•Laska Boza w cichej izdebce 

Opuscilem Rzym i udalem si§ do siebie — a na miejscu okazalo si§, ze nie mam ani 
kosciola, ani stanowiska wykladowcy. Lecz nie zaiamaiem si§, calkowicie zawierzaj^c Panu. 
Pozostalem w miescie, wsrod moich parafian. Znajomy udost§pnil mi pokoj na mieszkanie, 
i tarn wlasnie, w ciszy, odpoczywaj£j,c po licznych probach i utarczkach wpierw z biskupem, 
a potem w Rzymie, zacz^lem sobie dla pociechy czytac Ewangelie. Nie czytaiem jeszcze 
niczego z takim zaj^ciem. Ku mojemu zdumieniu lektura ukazywala mi odpowiedzi na liczne 
diycz^ce mnie w^tpliwosci co do nauk kosciola rzymskiego. Dzi^ki lasce Bozej spostrzeglem, 
ze wi^kszosc dogmatow i nauk, ktore wpajalem wiernym, nie pochodzi z Ewangelii, ale jest 
ludzkiego autorstwa, cz§sto nawet przecz^c Biblii. Zacz^lem pojmowac, ze przez 17 lat nie 
bylem wcale slug% Jezusa Clirystusa i Jego kaplanem, ale slug^, pot^znej organizacji. Pewnie 
wielu dziwi si§, czemu odkrycie prawdy zaj§lo mi tyle czasu. Pami^tajmy, iz kandydat do 
stanu kaplanskiego zaczyna przygotowania cz^sto w wieku chlopi^cym, a konczy jako dorosly. 
St^,d nie jest mu latwo opowiedziec si§ przeciw kosciolowi rzymskiemu. Czy s^dzicie, ze 
wszyscy ksi^za wierz^, w to, czego nauczaj^,? Wielu nie wierzy, a jednak zostaje, obawiaj^c si§ 
zerwania z kosciolem. Ale ja nie moglem nadal sluzyc dwom panom: papiezowi i Chrystusowi. 

Dzielo Chrystusa, a nie nasze 

Wybralem Chrystusa, uznajqc go za swego Zbawc§. 
„Nie z uczynkow sprawiedliwosci, ktore bysmy my czynili, ale podlug milosierdzia swego 

zbawil nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Swi^tego” (Tt 3,5). 
Dzis glosz§ prawdziw^, Ewangeli§, swobodnie i bez ograniczen, w tym samyrn miescie, 

gdzie niegdys bylem ksi^dzem. Przesladowah nie brakuje, lecz Pan jest pot^zny i kilkoro ludzi 
juz si§ nawrocilo. Moi umilowani ksi^za, jesli czytacie te slowa, to nie walczcie z prawdy, 
lecz poszukujcie jej w Ewangelii i gloscie prawdy na podstawie Slowa Bozego. Nie wolno 
nam przykrawac Ewangelii do naszej nauki, lecz to my sarni musirny si§ zmieniac wedlug 
Ewangelii. Jesli nie zwrocicie si§ ku prawdom Ewangelii, nie b^dzie dla was nadziei ani 
szcz^scia, lecz tylko ciemnosc, cierpienie i grzech. 

Chocby mnie opuscili ojciec moj i matka, to jednak Jahwe mnie przygarnie. Jahwe, naucz 
mnie Twojej drogi, prowadz mnie sciezk^ prost^ ze wzgl^du na mych wrogow. Nie wydawaj 
mnie na lask§ moich nieprzyjaciol, bo przeciw mnie powstali klamliwi swiadkowie i ci, ktorzy 
dysz% gwaltem (Ps 27,10-12 BT). 

Bruno Bottesin, nawrocony ksiqdz 

Wtoch Bruno Bottesin z wielkim zapatem staral si§ sktadac swiadectwo ksi^zom rzymskokato- 

lickim. Dzis jest juz w bardzo podesztym wieku lub z Panem. 
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Jezuita zaczyna nowe zycie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Jose Rica 

15 kwietnia 1956 dobilem w koncu do blogoslawionych brzegow pokoju z Bogiem przez 
Jezusa Chrystusa, po 19 latacli ci^glych zmagan wiod^cych ku katastrofie, po latach kaplan- 
stwa w kosciele rzymskokatolickim. Do opuszczenia ojczystej Hiszpanii sklonii mnie mi§dzy 
innymi apel biskupow amerykanskich wystosowany w obliczu lawiny protestantyzmu zale- 
waj^cej Ameryke Lacinsk^,. W duszy Hiszpana tkwi antyprotestancki instynkt. Od czasow 
Karola V i Filipa II karty naszej historii roj^, si§ od konfliktow religijnych, walk, dekretow 
wiary i inkwizycji. Hiszpanski donkichotyzm osi^ga punkt szczytowy wlasnie w nienawisci 
do protestantyzmu. Gdy wi§c papiez oznajmil hiszpanskiemu duchowienstwu, ze Ameryka 
Lacinska to pole misyjne dla katolickich ksi^zy, zabrzmial dla mnie sygnal do boju. Pragn%- 
lem zreszt^, pracowac w tej cz^sci swiata, ktor^, — choc jeszcze jej nie znalem juz wczesniej 
pokochalem, jako perl§ naszego hiszpanskiego imperium. Wkrotce mialem si§ przekonac, ze 
Ameryka Lacinska to swiat nowy i rozny, w pelnym znaczeniu tego slowa. W Sao Paulo, 
potem w Argentynie, a w koncu w Chile ujrzalem kaplice protestanckie tuz obok kosciolow 
katolickich i roszcz^ce sobie pretensje do spolecznego uznania. Uprzedzony, uznalem to za 
skandal nie do przyj^cia. A jednak Boza Opatrznosc juz niebawem miala mnie oswiecic w tej 
sprawie. 

„Ten, ktory zapoczqtkowal w was dobre dzielo. . . ” 

Przybylem do Antofagasty w Chile, gdzie pelni^c posluge w katedrze znalazlem do- 
skonal^ sposobnosc do wyrazania swoich antyprotestanckich przekonan. Juz mialem ruszyc 
do zaci^tej walki, gdy zacz^ly do mnie docierac jakies ewangelikalne broszury; wprawdzie 
z obrzydzeniem, ale czytalem je. Pozniej przeczytalem tez kilka protestanckich ksi§,zek, 
a nawet odwazylem si§ umiescic je w swej prywatnej bibliotece. Stopniowo sympatia zacz^la 
wypierac dotychczasow^, smiertehiEj, nienawisc. Spostrzeglem, ze protestantyzm nie jest wcale 
tym, za co si§ go popularnie uwaza i czym oglasza si§ go w salach katolickich uczelni. Ksi^zki 
protestanckie byly peine najgl^bszych prawd prosto ze swi^tych kart Biblii. Nie bylo mi§dzy 
nimi a ksi^zkami katolickimi widocznej roznicy, procz tej, ze tym pierwszym brakowalo im- 
primi potest, wyrazaj^cego akceptacje wladzy katolickiej. Dostrzeglem natomiast wyraznt], 
roznicy mi^dzy zyciem chrzescijan ewangelikalnych a zyciem przeci^tnego katolika. Wiele 
bym dal, aby moi wierni zyli rownie moralnie i poprawnie jak znienawidzeni protestanci. 
Okolicznosci zmusily mnie do przenosin z Chile do Boliwii. Po paru miesiqcach powola- 
no mnie na zaszczytne stanowisko Krajowego Doradcy Katolickiej Organizacji Studenckiej 
(JEC); nominacje podpisal sam arcybiskup La Paz. Tak oto poznalem najwspanialszych 
obywateli Boliwii, czyli cudowriEj, mlodziez zrzeszon^ w JEC. Kipialo w nich zycie i zapal, 
byla to doprawdy niezwyci^zona sila w ramach Akcji Katolickiej. Wskutek nadmiaru obo- 
wi^zkow opoznila si§ jakis czas ewolucja ku protestantyzmowi, kielkuj^ca w moim sercu; 
lecz Bog kontynuowal dzielo, ktore zacz^l. Mialem wi§c sposobnosc nie tylko nadal czytac 
literature ewangelikaln^, ale i poznac kilku silnych w wierze protestantow. 

Sam Chrystus zmazal nasze grzechy 

Moja katolicka wiara i kaplanstwo znalazly si§ o krok od ruiny. Chcialem podjEjb jakies 
powazne kroki, by temu zapobiec. Bo czyz to wszystko nie bylo tylko diabelskq, pokusq,, jak 
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inne przypadki, o ktorych slyszalem? Pisalem ksic|zk§ zatytulowan^ „Kaplan i Hostia”, kto- 
ra — mimo ze jeszcze nie opublikowana — zyskala juz oficjaln^, aprobat§ diecezji. Szukaj^c 
natchnienia, zwrocilem si§ do Listu do Hebrajczykow i nie znalazlem tam spodziewanej 
wzmianki o kaplahstwie katolickim. Jedynym kaplanem, o jakim pisano, byl Jezus Chrystus, 
ktory 

„raz jeden ukazal si§ teraz na koncu wiekow na zgladzenie grzechow przez ofiary z samego 
siebie” (Hbr 9,26 BT). 

Przeczytalem wersety 10,17-18, o niemozliwosci zlozenia jeszcze jednej ofiary za grzech. 
Dlaczego wi§c z ambon katolickich glosi si§, iz msza to bezkrwawe ponowienie ofiary krzy- 
za — skoro List ten naucza, ze nie istnieje mozliwosc powtorzenia tego, co Chrystus uczynii 
niegdys raz na zawsze? I jak^z wartosc miaiaby taka bezkrwawa ofiara, skoro Autor Listu 
pisze, ze 

„bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechow” (Hbr 9,22). 
Mowi on, ze clokonawszy wiecznego oclkupienia, ten Wieczny Arcykaplan Nowego Przy- 

rnierza wst^pil na wysokosci, gdzie teraz wstawia si§ za nami przed obliczem Boga (Hbr 1,3; 
7,25). Po zakonczeniu studium Listu do Hebrajczykow poczuiem, jakby jakas niewidzialna 
wszechmocna dloh odarla mnie z sutanny i calej mej kaplanskosci. Jedynym prawowitym 
kaplanstwem dla ludzi jest dzis kaplahstwo opisane przez sw. Piotra: 

„I wy jako zywe kamienie budujcie si§ w dom duchowny, w kaplahstwo swi^te, ku ofia- 
rowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (IP 2,5). 

O tym wlasnie mowi List do Hebrajczykow: 
„Przetoz przez niego ofiarujmy Bogu ofiary chwaly ustawicznie, to jest owoce warg wy- 

znawaj^cych imieniowi jego” (Hbr 13,15). 
Poj^lem bezsensownosc i falszywosc idei czyscca. Ten sam bowiem Autor jasno stwierdza, 

ze naszym czysccem jest sam Jezus Chrystus, ktory ofiarowal zycie na krzyzu i 
„oczyszczenie grzechow naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadl na prawicy ma- 

jestatu na wysokosciach” (Hbr 1,3). 
Jesli Chrystus oczyszcza nas z grzechow, po coz dusze juz przez Niego zbawione mia- 

lyby isc do czyscca w celu oczyszczenia? Coz to za czysciec, o ktorym Pismo Swi^te nie 
wspomina clrocby slowem? Po tych odkryciach brakowalo tylko okazji, aby osi^gn^c cel 
jasno widniej^cy w oddali. Ale Bog sam zaingerowal, kontaktuj^c mnie z pewnyrn mlodym 
pastorem, w ktorym wrodzona lotnosc urnyslu l^czyla si§ z gl^bokq, milosci^ do Boga i nad- 
zwyczajnq, znajomosci^ Pisrna Swi^tego. Byl to dyrektor Indianskiego Instytutu Biblijnego 
Samuel Joshua Smith. Po raz pierwszy tak blisko zetkn^lem si§ z heretykiem. Rozmowa 
z nim rozswietlila mi mysli, rozproszyla w^tpliwosci i pocieszyla serce, az poczuiem naplyw 
wewn^trznej sily. 

Jezus — jedyna droga 

Nast^pnego dnia odwiedzilem go powtornie, a na zakonczenie wizyty Samuel Joshua po- 
wiedzial: „Coz powstrzymuje ci§ przed przyj^ciem Chrystusa jako jedynego Zbawcy, ktory 
zyskal dla ciebie wszystko?” Poczuiem, ze serce rozplywa si§ we mnie w niebianskim blogo- 
stanie, uczucia odmawiaj^ posluszehstwa, a po policzkach plyn^ Izy. Nie potrzebowalem nic 
wi^cej: przyj^lem Go, przekonany do konca. Chrystus stal si§ mym jedynym Zbawicielem, 
bo nikt inny nie urnarl za mnie na krzyzu. Stal si§ tez Zbawicielem wystarczaj^cym, bo 
Jego krew ma wszechpot^zn^, moc obmycia duszy z grzechow. Jakze tragicznie zawiodly 
rytualy, ceremonie i ludzka tradycja katolicyzmu, nie rnog^c obmyc duszy przed Bogiem. 
Zrozumialem, co mial na mysli Jezus, mowi^c: 

„Jamci jest ta droga, i prawda, i zywot; zaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mi§” 
(J 14,6). 

Poprosilem o przebaczenie za to, ze tyle lat blqkalem si§ po manowcach. 
Postanowilem chodzic Drogq,, ktor^, jest Chrystus Jezus. Odt^d patrz§ na siebie jak na 

nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie (2Kor 5,17). Zrozumialem tez, ze Bog mnie uspra- 
wiedliwil i usunq,l wielkie brzemi§ z mego serca, az dot^d bezlitosnie mi ci^z^ce. Tak 
przeszedlem „ze smierci do zycia”. Jeszcze dwa miesi^ce wypelnialem obowi^zki katolika; 
przed podj^ciem ostatecznej decyzji chcialem bowiem wszystko dokladnie rozwazyc. By- 
ly to najtrudniejsze chwile mego zycia, ale w koncu Bog rozerwal wi^zy, ktore tak cllugo 
mnie kiypowaly. Jednego slonecznego popoludnia przyjechalem do kosciola ewangelikalnego 
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w Miraflores w La Paz. Pr^dko zdj^lem sutann§ i ubrany juz po cywilnemu zasiadlem do 
herbaty w towarzystwie braci, rozmawiaj^c z nimi szczerze i otwarcie o sprawach duchowych, 
tak jakbym znal ich od zawsze. Tak oto opadla kurtyna, klad^c kres tragedii, jakq, bylo 19 
dhigich lat mego kaplanstwa. 

Jose Rico, nawrocony ksiqdz 

Hiszpan Jose Rico, plynnie wladajqcy hiszpanskim, portugalskim i angielskim, nadal zajmuje si§ 

pracq duszpastersk^ i ewangelizacyjng. Ostatnio sluzyl Panu w kosciele w Othello (Nebraska, 

USA). 
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Bylem ksi^dzem rzymskokatolickim 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Johna Zanona 

Urodzilem si§ w 1910 roku w ubogiej, poboznej rodzinie katolickiej na polnocy Wloch. 
Po swi^ceniach, ktore przyj^lem 29 czerwca 1935 roku z r^k kardynala Rossiego, wyslano 
rnnie do Stanow Zjednoczonych. Po kilku lataclr otrzymalem na urodziny radio stolowe. Po 
raz pierwszy mialern okazj§ si^sc i pozaclrwycac si§ niezwyklym urz^dzeniem. Ku swernu 
zdumieniu i radosci odkrylem kilka programow nadawanych codziennie przez protestantow; 
w niedziel§ bylo ich nawet sporo. Od pocz^tku bardzo mi si§ spodobaiy kazania i piesni, 
a zwlaszcza nacisk, jaki kiadziono na Slowo Boze. Ci kaznodzieje naprawd§ wypelniali po- 
lecenie Chrystusa, aby 

„glosic Ewangeli§ [... ] jest ona bowiem moc% Bozg, ku zbawieniu dla kazdego wierz^cego” 
(Rz 1,15-16). 

Aby jednak dowiesc, jak bardzo ja sam mam racj§ pozostaj^c w kosciele katolickim i jak 
bardzo bl^dz^ ci, ktorzy s^ poza nim, zacz^iem gorliwie, z modlitw^ czytac Pisrno Swi^te. 
Lecz im dluzej czytalem i irn zarliwiej modlilem si§ do Boga, tym wyrazniej widzialem, jak 
bardzo myli si§ kosciol rzymski. W Ewangelii Jana przeczytalem: 

„Wszystkim tym jednak, ktorzy Je przyj^li, dalo moc, aby si§ stali dziecmi Bozymi, tym, 
ktorzy wierz^ w imi§ Jego” (J 1,12); i: „Tak bowiem Bog umilowai swiat, ze Syna swego 
Jednorodzonego dal, aby kazdy, kto w Niego wierzy, nie zgin^l, ale rnial zycie wieczne” (J 
3,16). 

W pierwszorz^dnej wagi sprawie naszego zbawienia Pismo Swi^te wypowiadalo si§ nad 
wyraz jasno. 

Nauka nie Biblii 

Nawet pozycja ksi^dza katolickiego nie dawala mi pewnosci zbawienia duszy. Uswiado- 
milern sobie w koncu, ze zapal i dobre uczynki kaplana nie s^ w stanie mnie zbawic; gdyz 
w Biblii przeczytalem: 

„Laskq, bowiem jestescie zbawieni przez wiaiy. A to pochodzi nie od was, lecz jest darern 
Boga: nie z uczynkow, aby si§ nikt nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Zachwialo to mojq, wiar§ w nauk§ katolick^,. Dotychczas slepo uznawalem wszystko, co 
glosil Rzym. Katolik nie ma wyboru: albo bezwarunkowo przyjmie doktryny Rzymu, albo 
zostanie ekskomunikowany; poniewaz zas opadly mnie w^tpliwosci do co kazdej z nich, roz- 
poczqlem pilniejsze niz dot^d badanie Pisrna. I odkrylem, ze ofiara Chrystusa na krzyzu 
byla w pelni wystarczaj^ca: 

„ldotsuswi§ceni jestesmy przez ofiaiy ciala Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10); 
„Jedn^, bowiem ofiarq, udoskonalil na wieki tych, ktorzy sq, uswi^cani” (Hbr 10,14); 
„Takiego bowiem potrzeba nam bylo arcykaplana [... ] ktory nie jest obowi^zany, jak inni 

arcykaplani, do skladania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy 
ludu” (Hbr 7,26-27). 

Nie ma zatem potrzeby mszy, spowiedzi ani czyscca. 

Idz do Jezusa, a nie do Rzymu 

Zacz^lem pojmowac, ze doktryny rzekomo jedynego prawdziwego kosciola s^, tylko wy- 
myslami. Kontynuuj^c studia nad Bibli^ katolick^,, spostrzeglem tez, ze kult Marii, matki 
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naszego Zbawcy, oraz swi^tych nie ma podstaw w Pismie Swi^tym. Sama Maria na weselu 
w Kanie skierowala sluz^cych do Jezusa: 

„Wtedy Matka Jego powiedziala do slug: Zrobcie wszystko, cokolwiek warn powie” (J 
2,5). 

Chrystus zaprasza, bysrny przyszli prosto do Niego, a nie odwolywali si§ do pomocy 
swigtych, jak chce kosciol katolicki. 

„Pojdzcie do Mnie wszyscy, ktorzy jestescie spracowani i obci^zeni, a Ja warn dam uko- 
jenie” (Mt 11,28; BW); 

„Odpowiedzial mu Jezus: Ja jestem drogcj, i prawd^,, i zyciem. Nikt nie przyclrodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6); 

„0 cokolwiek prosic Mnie b^dziecie w imi§ Moje, Ja to spelni§” (J 14,14). 
Pawel zas z natchnienia Bozego napisal: 
„ Albowiem jeden jest Bog, jeden tez posrednik mi^dzy Bogiem a ludzmi, czlowiek, Chry- 

stus Jezus” (lTym 2,5). 
Ze studium Biblii wyniklo zatem, ze tysi^c i jedna litania do swi^tych to wymysl Rzymu. 

Pojqlem jasno, ze nauki kosciola katolickiego s^ bl^dne. Podzi^kowalem Panu, ze oswiecil 
moj urnysl. Nie mialem innego wyboru, jak opuscic kosciol rzymski. Zacz^lem planowac, 
jak to uczynic, ale perspektywa przerazala mnie. Wiedzialem, ze rodzice i rodzenstwo b§d% 
zalamani, a katolicy odczuj^, to jako policzek. B§d§ tez musial poswi^cic dlugoletnie przy- 
jaznie, pozycj§ spoleczn^,, prestiz, wygodne zycie. Zwlekalem i modlilem si§. A glos Pana 
brzmial wyraznie i stanowczo: 

„Kto miluje ojca lub matk^ bardziej niz Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miluje syna 
lub cork§ bardziej niz Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). 

Aby zagluszyc t§ Boz^ przestrog§, odlozylem Bibli§ na bok i tym gorliwiej rzucilem si§ 
w wir pracy. Przypomnialem sobie sluby zlozone w seminarium, zwlaszcza w dniu swi^cen: 
aby zaliczac si§ do najlepszych kaplanow. Taka postawa przez kilka nast^pnych lat dala mi 
wzgl^dny pokoj wewn^trzny. 

Miecz Slowa Bozego 

W styczniu 1955 roku doznalem milej niespodzianki. Bawi^c w Kansas City (Misso- 
uri), pastor Joseph Zachello, redaktor naczelny Convert Magazine (Magazyn nawroconych), 
zaszedl do mnie w odwiedziny. Bardzo si§ zaniepokoilem, kiedy spytal, czy jestem zbawio- 
ny. Nie dawalo mi to spokoju. Znow zacz^lem modlic si§ do Boga, by pokazal mi drog§ 
zbawienia. Glos Pana zabrzmial wyraznie — i z wyrzutem: 

„Nie s^dzcie, ze przyszedlem pokoj przyniesc na ziemi§. Nie przyszedlem przyniesc po- 
koju, ale miecz” (Mt 10,34). 

Mieczem tym postanowilem odci^c si§ od tych, ktorzy byli mi bliscy i drodzy. Dzis, kiedy 
juz uznalem naszego Pana za mojego Zbawiciela, przekonuj§si§, jak prawdziwe byly Jego 
slowa: 

„Zaprawd§ powiadam warn: Nikt nie opuszcza domu albo zony, braci, rodzicow albo 
dzieci dla krolestwa Bozego, zeby nie otrzymal daleko wi^cej w tym czasie, a w wieku przy- 
szlym — zycia wiecznego” (Lk 18,29-30). 

John Zanon, nawrocony ksiqdz 

John Zanon byl dobrym znajomym Leo Lehmanna i Josepha Zachella. Z zapalem oddawal si§ 

ewangelizacji. Dzis jest juz u Pana. 
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Slepiec prowadzqcy slepych 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Salvatore Gargiula 

Czy moze niewidomy prowadzic niewidomego? Czy nie wpadn^ 
w dol obydwaj? (Lk 6,39) 

Nazywam si§ Salvatore Gargiulo. Nawrocilem si§ na Ewangeli^ Pana Jezusa w 1977 roku 
i odtqd sluz§ Mu w tym samyrn miejscu, gdzie niegdys wypelnialem powolanie katolickiego 
ksi^dza. Nawrocenie rnoje nast^powalo powoli, na przestrzeni lat, i bylo wielkim cudern 
Bozym. Swi^cenia kaplanskie przyjqlem w 1951 roku i nieodwolalnie postanowilem bye do 
konca zycia oddanym synenr papieza, uznajqc w nim nast§pc§ Piotra, widzialn^, glow§ calego 
kosciola, namiestnika, czyli prawowitego przedstawiciela Jezusa Chrystusa na zienri. 

Znaki i falszywe cuda 

Kosciol rzymski to kosciol pod^zaj^cy raezej za Maryj^, nie zas faktyezny kosciol chrze- 
seijanski. Taki bylem i ja. Zach^calem wiernych do odmawiania rozanca — monotonnie 
powtarzanych modlitw do Maryi - i z zapalem opowiadalenr historie o cudach, jakich 
rzekomo dokonala, a ktore sq, przeciez dzielem sil ciemnosci, zdolnym wiesc miliony dusz na 
manowce i odwodzic od prawdy (2Kor 11,14; 2Tes 2,9-12). Lecz moje zycie wtopilo si§ w ten 
system bl^dow; posiadalem zresztg, tylko powierzclrown^, znajomosc Pisnra. Oszukiwalenr 
siebie i zwodzilenr innych (2Tym 3,13); moje studia teologiczne opieraly si§ na scholastyce, 
a nie Slowie Bozym. 

Pop^kane cysterny 

W swoim religijnym fanatyzmie i wiernosci zasadom, ktore oficjalnie okreslaly prawa 
kaplanow, pewnego dnia spalilem „protestanck^” Bibli§, bo nie miala „Imprimatur” ani tez 
innego oznaezenia, ktore dozwalaloby czytac. Mocne przekonanie i wiara w instytucj§ 
rzymskiego katolicyzmu nie mogly zapelnic pustki w sercu. Udzielalem sakramentow, ale 
rnnie samemu braklo najwi^kszego daru, jaki Bog pragnie ofiarowac czlowiekowi: pewnosci, 
ze zostalo si§ przyj^tym przez Niego, bo nasze grzechy zostaly raz na zawsze odpuszczone 
na Golgocie. 

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj marny z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry- 
stusa, dzi^ki ktoremu tez marny dost^p przez wiar§ do tej laski, w ktorej stoirny, i chlubimy 

si§ nadziejg, chwaly Bozej” (Rz 5,1-2; BW). 
L^kalem si§ smierci i s^du Bozego. Moja religia sklaniala do czynienia roznych rzeezy, 

aby zyskac sobie zaslugi (msza, sakramenty, rozaniec, odpusty, umartwienia), lecz w gl§bi 
duszy czulem, ze jestem zgubiony na wieki. Niestety, mirno ukonezenia studiow teologicznych 
nie znalern pokoju i wewn^trznej prostoty, jakie daje zbawienie laskq,. Pop^kane cysterny 
sakramentow nie mogly zaopatrzyc mnie w Wod§ Zywota, ktorej dusza tak rozpaezliwie 
pragn^la. 
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Wezwanie do serca 

W latach szescdziesi^tych zaciekawil mnie ruch ekumeniczny. Naturalnie liczylem na 
to, ze skloni on „braci odl^czonych” do uznania rzymskokatolickiej glowy kosciola i przy- 
znania, ze wedlug woli Jezusa to papiez jest najwyzszym pasterzem wszystkich owiec, aby 
w posluszenstwie jemu wypelnialo si§ Boze pragnienie jednej owczarni i jednego pasterza. 
Wskutek tych zainteresowan musialem zapoznac si§ z pogl^dami chrzescijan oddzielonych 
od Rzymu. Zacz^lem sluchac radiowych i telewizyjnych audycji ewangelikalnych. Pami^tam 
zwlaszcza cykl porannych kazan niemieckiego pastora Wernera Euchelbacha wyglaszanych 
w Radio Luksemburg, niezmiennie kohczonych poruszaj^cym apelem: „Bo w istocie potrzeba 
ci tylko Jezusa”. W moich oczach kaznodzieja ow byl zwyklym sekciarzem, heretykiem, lecz 
wzruszala mnie zarliwosc w jego glosie i fakt, ze w centrum jego poselstwa stal tylko Jezus. 

„Zaprawd§, zaprawd§ powiadam warn: Kto we Mnie wierzy, ma zycie wieczne” (J 6,47). 

Swiatlo Pisma 

Pewnego dnia 1975 roku, gdy wybralem si§ na spacer ulicami Florencji, zwrocila moj% 
uwag§ ksi^garnia ewangelikalna. Wszedlem, aby si§ rozejrzec, i zaraz uderzyl mnie tytul na 
polce: „Katolicyzm rzymski w swietle Pisma”. Kupilem sobie tq ksi^zk§, ale nie bylo rzecz^ 
latw^ od razu usunt},c z umyslu wszystkie falszywe doktryny, ktore tak gl^boko zapuscily 
korzenie. Powoli jednak Duch Swi^ty sprawil, iz Swiatlosc Prawdy przenikn^la pogr^zony 
w ciemnosci urnysl. Mindly kolejne dwa lata niepewnosci, wahan i poszukiwan. W koncu to 
sarna Biblia prawdziwy Miecz Ducha — zdolala wykorzenic ze mnie bl^dne nauki, ktore 
niewolily mnie przez tyle lat. 

„Laskq, bowiem jestescie zbawieni przez wiar§. A to pochodzi nie od was, lecz jest darern 
Boga: nie z uczynkow, aby siq nikt nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

„Panowie, co mam czynic, aby si§ zbawic?, Uwierz w Pana Jezusa — odpowiedzieli 
mua zbawisz siebie i swoj dom” (Dz 16,30-31). 

„A swiadectwo jest takie: ze Bog dal nam zycie wieczne, a to zycie jest w Jego Synu” 
(1J 5,11). 

Czy kosciol katolicki si^ zmienil? 

Zdaniem niektorych protestanci czasy si§ zmienily i mozliwe s^ juz dialog i wspolpraca 
z kosciolem rzymskokatolickim, aby osi^gn^c jednosc chrzescijan. Jest to klamstwo szatana. 
Nauki tej organizacji koscielnej nie zmienily si§ ani troch§; co wi^cej, do starych bl^dow 
dodaje si§ wci^z nowe i zmierza si§ ku zjednoczeniu wszystkich istniej^cych religii. Wkrotce 
doprowadzi to do stworzenia Babilonu Wielkiego, o ktorym mowi 17 rozdzial Apokalipsy. 
(Ilustracjg, zjawiska jest pkt. 2 Deklaracji Nostra Aetate Ilsoboru watykanskiego: „Buddyzm, 
w swych roznych formach, uznaje calkowit^ niewystarczalnosc tego zmiennego swiata i na- 
ucza sposobow, ktorymi ludzie w duchu poboznosci i ufnosci mogliby albo osi^gn^c stan 
doskonalego wyzwolenia, albo dojsc, czy to o wlasnych silach, czy z wyzsz^ pomocq,, do 
najwyzszego oswiecenia. [... ] Kosciol katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych 
prawdziwe jest i swi^te”). Bardzo wazne jest zatem, abysrny naklonili dzis uclia na napo- 
mnienia Slowa Bozego: 

Nie wprz^gajcie si§ z niewierz^cymi w jedno jarzmo. Coz bowiem ma wspolnego sprawie- 
dliwosc z niesprawiedliwosci^? Albo coz ma wspolnego swiatlo z ciemnosci^? Albo jakaz jest 
wspolnota Chrystusa z Beliarem lub wierz^cego z niewiernym? Co wreszcie l^czy swi^tyni^ 
Boga z bozkami? Bo my jestesmy swi^tyni^, Boga zywego — wedlug tego, co mowi Bog: 
Zamieszkam z nimi i b§d§ chodzil wsrod nich, i b§d§ ich Bogiem, a oni bqdq, Moim ludem. 
Przeto wyjdzcie sposrod nich i odl^czcie si§ od nich, mowi Pan, i nie tykajcie tego, co 
nieczyste, a Ja was przyjm§ i b§d§ warn Ojcem, a wy b^dziecie Moimi synami i corkami 
mowi Pan Wszechmog^cy (2Kor 6,14-18). Co do mnie, kiedy patrz§ wstecz, na wszystkie 
te lata, gdy zylem w mocy klamstw i falszu, mog§ tylko z gl§bi serca i w wielkiej radosci 
dzi^kowac Ojcu Niebieskiemu, ze uwolnil mnie z mocy ciemnosci i przywiocll do krolestwa 
swego umilowanego Syna. 

Salvatore Gargiulo, nawrocony ksiqdz 
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Wtoch Salvatore Gargiulo nadal z wielkim zapalem sluzy Panu w okolicach Sorrento, zywigc 

szczegolne pragnienie docierania na wszelkie sposoby z Ewangelig do zgubionych. Mozna si§ 

z nim kontaktowac za posrednictwem Rolanda Halla z organizacji Italian Missionary Fellowship, 

piszqc na adres: 31 Earlsthorpe Road, London SE26 4PE, Anglia. 



51 

Od martwej religii ku nowemu zyciu 

w Chrystusie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Vincenta O’Shaughnessy’ego 

„A tak jezli kto jest w Chrystusie, nowern jest stworzeniem; stare rzeczy przemin^ly, oto 
si§ wszystkie nowenri staly” (2Kor 5,17). 

Urodzilem si§ i wyroslem w Irlandii, na gospodarstwie w West Limerick. Mile manr 
wspomnienia z dziecihstwa. Jako najmlodsze z siedmiorga dzieci (trzy siostry i czterech 
braci) mialern mnostwo krewnych, ktorych moglem odwiedzac b^dz tez ktorzy po niedzielnej 
nrszy odwiedzali nas. W tych czasach nikt w Irlandii nie wazyl si§ opuscic mszy w niedziel§, 
chyba ze powaznie zaniemogl. Grzecli taki uchodzil za smiertelny, groz^c pieklenr, jesliby 
zmarlo si§ przed wyznaniem go na spowiedzi. Ksi^zy bardzo szanowano, czczono wr^cz. 
Ponryslalem, ze i ja chcialbym kims takim zostac. Jako nraly chlopak co rano staczalenr 
si§ z lozka prosto na kolana — by odnrowic poranne modlitwy: Modlitw§ Porannq,, ktorej 
nauczyla mnie matka, „Ojcze Nasz”, „Zdrowas Maryjo”. Do dzis pami^tam, ze ta pierwsza 
zaczynala si§ od slow: „Jezu, przez najczystsze serce Maryi... co znaczylo, ze chc^c dojsc 
do Jezusa musz§ szukac posrednictwa Maryi, innej rady nie ma. Pami^tanr tez, ze co wieczor 
kl^kalem w kuchni, aby wraz z rodzinq, odmawiac rozaniec; najwi^cej jednak czasu zajmowaly 
dodatki do rozanca. Za kazdego s^siada i krewnego, ktory rnial jakis klopot, trzeba bylo 
odmawiac trzy „Zdrowas Maryjo”, za kazdego bliskiego znrarlego podobnie. 

Pozniej zapisalem si§ do Kolegium Sw. Patryka, wyzszego seminarium duclrownego dla 
misjonarzy w Thurles w hrabstwie Tipperary. Przyj^to mnie, i rozpocz^l si§ szescioletni okres 
przygotowah do kaplanstwa: dwa lata filozofii i cztery lata teologii dogmatycznej i moralnej 
oraz prawa kanonicznego i innych przedmiotow. Nie poswi^calismy wiele uwagi studionr nad 
Slowenr Bozym, zadowoliwszy si§ pobieznymi akademickimi uwagami na tenrat Biblii, bez 
wi^kszej wartosci. Jesli nie narodzilbym si§ na nowo, nigdy by mnie to nie zaciekawilo. 
Gdyby jednego clnia oczy mojego umyslu nie zostaly otwarte na Slowo Boze, brak byloby 
mi jego rozumienia. 

15 lipca 1953 roku nastal dlugo wyczekiwany dzien swi^cen, pami^tna chwila, z wielk^ 
ucztq, dla rodziny i znajomych. Uroczystosci trwaly jeszcze przez nast^pny dzien, dzien 
prymicji. Zjawila si§ wowczas wi^kszosc parafian, chc^c otrzymac pierwsze blogoslawienstwo 
z r^k nrlodego kaplana. 

Po trzech miesi^cach wakacji sp^dzonych w donru udalem si§ z paroma innymi nowo 
wyswi^conymi ksi^zmi do Nowego Jorku. Kazdy z nas rnial obj^c wikariat w takim czy 
innym miescie Stanow Zjednoczonych. Ja trafilem do Kalifornii, do katedry w Sacramento, 
stoj^cej obok siedziby wladz stanowych. Obowi^zki kaplanskie pelnilem z zapalem, pragn^c 
jak najlepiej wykonywac swe powolanie, bye jak najlepszym ksi^dzem. Dano mi pokoj na 
drugim pi^trze plebanii, zwolniony akurat przez czlowieka, ktory walczyl ze slabosci^ wsrod 
ksi^zy dose powszechnq,: alkoholiznrem. Kilka razy sclrodzilenr do smietnika na podworzu, 
wynosz^c puste butelki, jakie zostawil w szufladach i szafacli. Ogarn^lo mnie przygn^bienie; 
sanr bylem abstynentem, czlonkiem irlandzkiego „Pionierskiego Towarzystwa Pelnej Absty- 
neneji”. (Naszym znakiem bylo metalowe czerwone serduszko wpinane w ubranie. W Irlandii 
nie zacli^cano do picia nikogo, kto nosil taki znaezek). 

Sp^dzalem dlugie godziny w konfesjonale. Nie chcialem go opuszczac, gdy ludzie czekali 
w kolejce, choc inni ksi^za bez skrupulow po przepisowym czasie odclrodzili nie baczg,c 
na nic. Przez to cz^sto spoznialem si§ na posilki. Wsrod kolegow stalem si§ przedmiotenr 
drwin z powodu poslugi dla spoznialskich- byli to zwykle Meksykanie. Ale Bog obdarzyl 
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mnie szczegoln^, nhlosci^, ku tym pokornym, prostym ludziom, ktorzy odwzajemniali uczucie 
swego padre, kl^kaj^c przede rrni^ i caluj^c mnie po r^kach. Bylem wzruszony i zaklopotany. 

Z katedry w Sacramento udalem si§ na wikariat do innej parafii, na przedmiescia. Pra- 
cowali tarn ksi^za irlandzcy. Nowy proboszcz (w Ameryce nazywamy go „pastorem”) byl 
polinwalidcj,. Mial do pomocy trzech ksi^zy; wkrotce jednak odkrylem, ze pelni^c^ obowi^z- 
ki pastora jest faktycznie jego siostra, zatrudniona na etacie gosposi. To ona otwierala drzwi 
i odbierala telefony, prowadzila tez wszystkich gosci do brata, czy sobie tego zyczyli, czy nie. 
Kuchnia byla jej terenem prywatnym, jadalnia tez — chyba ze poproszono nas na posilek. 
Zdarzylo si§ raz, ze jeden z ksi^zy zostal przez gosposi^ przegnany z „jej kuchni” za pomocy 
noza do mi^sa; musial oslaniac si§ krzeslem, bo zostalby zarzni^ty. 

Przepracowalem tarn pi§c lat. Stary „pastor” coraz nrocniej zapadal na zdrowiu. Przej- 
mowalem po nim wiele obowi^zkow zwi^zanych z funkcjonowaniem parafii i — wierzcie lub 
nie — gosposia nawet mnie polubila. Az do konca rnego pobytu nasze stosunki ukladaly si§ 
znosnie. 

Rychlo wpadiem w cos, co nazywam, herezjq, aktywizmu”, wskutek czego mocno ucier- 
pialo rnoje zycie duchowe. Wcig,z poswi^calem nieco czasu modlitwie przed msz^ i po mszy, 
codziennie czytalem brewiarz (modlitwy dla duclrownych). W soboty szykowalem kazania 
na podstawie planu dostarczonego z diecezji. Lubilem mowic kazania, nauczono mnie zreszt^ 
oddzialywac na emocje ludzkiej duszy. Nie uczono mnie jednak poslugi w Duchu dla ducha 
czlowieka, i nie mialern na ten temat poj^cia. Umialem natomiast wprawiac ludzi w dobry 
nastroj, totez uwazano mnie za dobrego ksi^dza. 

Przypominam sobie chwil§, moze pi§c lat po swi^ceniach, gdy Bog posluzyl si§ malyrn 
dzieckiem, chc^c do mnie dotrzec i ukazac mi drog§, lecz ja nie zwrocilem na to uwagi. Sta- 
lem akurat przed kosciolem, czekaj^c chyba na przybycie konduktu pogrzebowego, odziany 
w stosowne szaty liturgiczne. Wokol bylo pusto, jesli nie liczyc malego, trzylub czteroletnie- 
go czarnego chlopca. Podszedl blizej, obszedl mnie wokolo, mierz^c mnie swymi wielkimi 
oczami. W koncu odezwal si§: „Kim pan jest? Kaznodziej^,?” Obszedl mnie jeszcze raz, 
spojrzal prosto w oczy i zapytal: „A jest pan zbawiony?” Nie pami^tam, jak zareagowalem; 
przypominam sobie tylko, ze czulem do niego litosc, moze nawet wstr^t. Chlopczyk zadal mi 
najwazniejsze pytanie zycia — a ja nie mialern poj^cia, o czym mowi. Widac rozumial, co 
to znaczy bye zbawionym, Bog zas chcial uzyc go, aby zwrocic mi na cos uwag§. Na prozno. 
Gdybym tylko wtedy wiedzial to, czego dowiedzialem si§ 12 lat pozniej, nrusialbym przyznac 
malcowi, ze nie jestern zbawiony. Dopiero w wieku 45 lat zrozumialem, o czym mowil, dopiero 
wtedy poj^lem, co to znaczy bye zbawionym, na nowo narodzonym chrzescijaninem. 

Poprosiwszy o przeniesienie, trafilem mi^dzy oplotki osady rolniczej. Wkrotce, w sierpniu 
1968 roku, przybyly tarn siostra Yvonne i siostra N. Ocl pocz^tku rni^dzy nm^ a siostr^ 
Yvonne nawi^zala si§ nic porozumienia, jakbysmy znali si§ od lat. Stosunki nasze ograniczaly 
si§ do spraw zawodowych; clr^tnie rozmawialismy i wymienialismy pogl^dy na roznraite 
tematy. 

Raz podezas dyskusji o jakiejs ksi^zee zadalem Yvonne pytanie: „Jak mnie siostra widzi 
w posludze kaplanskiej? Prosz§, by byla siostra zupelnie szczera”. Odpowiedz closlownie 
sci^la mnie z nog: „Widz§, ze robi ksi^dz wszystko, co wlasciwe, ze z ambony mowi ksigdz 
tez to, co wlasciwe, ze spelnia ksi^dz rol§ kaplana”. Widziala we mnie wzor kaplana. I nie 
rniala poj^cia, ze jej slowa stan^ si§ punktem zwrotnym w moim zyciu. Spostrzeglem, ze 
gram. Szekspir powiedzial, ze caly swiat jest scen^,. Stwierdzilem, ze nie chc§ bye ksi^dzem, 
ktory odgrywa rol§ na scenie zycia- ze clrc§ co pr^dzej ze sceny zejsc. Rozpocz^ly si§ dlugie 
miesi^ce udr^ki. 

Siostry szykowaly si§ akurat do ostatnich zaj^c religii przed feriami zimowymi w 1968 
roku. Poprosilem Yvonne o plan na nast^pny semestr; czas byl juz najwyzszy, a jeszcze 
nic mi nie dostarczyla. Poszperala w torbie, wyj^la kopert§ i wr^czyla mi j^, mowi^c: „Nie 
powinnam tego robic, ale chyba powinien ksi^dz wiedziec”. Adresatkq, listu z maja 1968 roku 
byla matka przelozona Klasztoru Siostr Swigtej Rodziny. Yvonne rezygnowala z czlonkostwa 
w klasztorze; ale poniewaz zlozyla sluby na rok, ofiarowala si§ zostac do kohea roku, gdyby 
jej natychmiastowe odejscie mialo sprawic wi^kszy klopot. Stq,d wlasnie znalazla si§ w Mt. 
Shasta, a nie w wi^kszym zgromadzeniu w rejonie Zatoki San Francisco, gdzie miala si§ 
pocz^tkowo udac. Czytaj^c list, ktory oznaczal, ze siostra Yvonne nie wroci juz do naszej 
parafii, czulem, ze Izy plynq, mi po policzkach. 

— Co si§ z ksi^dzem dzieje? — zapytala. 
Wymamrotalem cos w rodzaju: 
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- Nie wiem, to chyba szok. 
Zacz^ly si§ schodzic dzieci na ostatnie zaj^cia; wyszedlem, zostawiaj^c Yvonne z jej klasg,. 

Przez nast^pne kilka tygodni w ogole jej nie widzialem; juz nast^pnego dnia wyjechala do 
klasztoru w Mt. Shasta. 

Swi^ta byly samotne i ponure. Spadlo duzo sniegu, rodz^c liczne klopoty. Czas plyn%l, 
a ja nareszcie zorientowalem si§ w stanie swej duszy i musialem przyznac przed Bogiem, ze po 
prostu zakochalem si§ w Yvonne. Ale ona widac nie brala pod uwag§ takiego zwi^zku: bylem 
ksi^dzem, a przeciez tak cenila moj^ kaplanskq, poslug§. Na pewno nie chciala obci^zac sobie 
sumienia wyci^ganiem mnie ze stanu kaplahskiego. 

Cierpialem, wolaj^c do Boga o wskazanie drogi. Czy powinienem porzucic kaplanstwo? 
Czy raczej nie? Czy mam prawo przerwac proces wewn^trznych zmian, ktory tak pi^knie 
opisala Yvonne? Postanowilem wzi^c byka za rogi i zaprosic na misje do parafii najlepszego 
ksi^dza-misjonarza: niech ozywi duchowo i mnie, i wiernych. Misje odbyly si§ w pierwszy 
tydzien Wielkiego Postu, ale byly zaprzeczeniem dobrego wzorca. Kazania dudnily pustk^,, 
pozbawione gl^bszej tresci i zapalu dla Boga. Mialy „pozor poboznosci”, ale nie mialy „jej 
mocy” jak pisze apostol Pawel: 

„Ktorzy majq, ksztalt poboznosci, ale si§ skutku jej zaparli; i tych si§ chron” (2Tym 3,5). 
Zdecydowalem si§. Napisalem do Yvonne, zeby powiedziec jej o moim ostatecznym po- 

stanowieniu i poprosic o spotkanie i rozmow§. Zgodzila si§, i wybralismy si§ na kolacj§ — 
jak na zawsze zapami^tam — do Concord Inn w jej rodzinnym Pleasant Hill. Probowalem j^, 
przekonac, ze porzucam kaplanstwo bez wzgl^du na to, czy z naszej znajomosci cos wyniknie. 
Poczulem, ze musz§ zapytac: 

- Yvonne, zostawilas zakon z wlasnej woli - czemu ja nie mog§ zostawic kaplahstwa? 
Zrozumiala, ze traktuje mnie niesprawiedliwie, i odparla: 

Przepraszam, zle robi§, ze namawiam ci§ do pozostania. Ale jesli zdecydujesz si§ 
wyjsc, musisz to zrobic bez wzgl^du na mnie. Musisz wiedziec, ze taka jest wola Boza. 

Napisalem do biskupa, informuj^c o swym postanowieniu i prosz^c, by zwrocil si§ do 
Rzyrnu o dyspens§; clrcielismy si§ pobrac w kosciele katolickim. Spraw§ przekazano archidie- 
cezji San Francisco. Znalazlem ksi^dza, ktory na dwa miesi^ce mial przej^c nroje obowi^zki 
w parafii. Ze skromniutkim bagazem upchanym na przyczepce pojechalem parafialnym sa- 
mochodem w rejon Zatoki San Francisco. Spotkalem si§ z ordynariuszem diecezji Sacramento 
i zapewnilem, ze zaraz odesl§ samochod. Poprosil o dowod rejestracyjny, napisal cos na nim 
i oddal mi go ze slowami: „No, Vince, niech ci dobrze sluzy. Przyda ci si§”. Nigdy nie 
zapomn§ tego szczodrobliwego gestu. 

Przyjechalem do Oakland. Yvonne wynajmowala mieszkanie nad jeziorem Merritt; wpro- 
wadzilem si§ tarn, a ona wyprowadzila si§ do matki w Pleasant Hill. Mieszkalem sobie spo- 
kojnie, zapomniany przez swiat, doclrodz^c do siebie po burzliwych przejsciach zwi^zanych 
z moj% ostateczn^, decyzj^,. 

Dnie uplywaly na modlitwach o prac§ i na szukaniu jej. Jednego dnia znajomy z Biura 
Pracy w Alameda, byly dominikanin, dal mi ofert§ pracy z hrabstwa Colusa. Wypelnilem 
j%, udalern si§ na rozmow§ wst^pn^, i dostalem posad§. 

Yvonne i ja pobralismy si§ i przeniesli do miasta Colusa. Nadeszla dyspensa i nasze mal- 
zenstwo zostalo poblogoslawione przez kosciol katolicki. Yvonne dostala posad§ dyrektorki 
Bractwa Doktryny Chrzescijanskiej przy naszej parahi. Oboje bylismy oclclanymi katolikami 
i takimi pragn^lismy na zawsze pozostac. Lecz po kazdorazowym powrocie z mszy czulismy 
si§ wyjalowieni, spragnieni i zlaknieni obecnosci Boga i pozywnej strawy duchowej. Nie mo- 
glismy tego znalezc. Bog dal nam prac§, pi^kny dom, a nawet slicznq, coreczk§ Kelly Ann. 
Bylismy szcz^sliwi i wdzi^czni Mu za cal^, Jego dobroc. Ale pragn^lismy z Nim gl^bszej, 
pelniejszej wi^zi. 

Raz ktos dal nam ksi^zk^ o ksi^dzu, ktory narodzil si§ na nowo z Ducha Swi^tego. 
Bylo to dla mnie cos nowego. Ksi^zka opisywala jego zycie i spotkanie z Bogiem. Niedlugo 
potem zostalismy z Yvonne zaproszeni na spotkanie, gdzie jakas siostra zakonna podzielila 
si§ swiadectwem dzialania zbawczej mocy Bozej i opowiedziala o swoirn nowym narodzeniu. 
Poczulem, ze Pan dotyka mego serca. Gdy poproszono o podejscie do przodu tych, ktorzy 
chcieliby przyj£j,c Pana jako swego Zbawc§, kto wybiegl jako pierwszy? No jasne! Vince 
i Yvonne. Modlilismy si§, aby Pan krolowal nad kazd^, dziedzin^, naszego zycia; od razu 
odczulismy roznic§. Mysl§, ze wlasnie wtedy narodzilem si§ na nowo, otrzymuj^c pewnosc 
zbawienia i pokoj plyn^cy z przekonania, ze moje grzechy zostaly odpuszczone. Nasze zycie 



51. Vincent O’Shaughnessy 173 

modlitewne stalo si§ gl^bsze i bardziej rzeczywiste. Biblia — Slowo Boze- ozyla i nabrala 
sensu, z zapalem czytalismy i rozwazali. 

Zacz^lismy chodzic na spotkania biblijne i coraz bardziej zagl^biac si§ w Slowo Boze. Az 
spostrzeglismy, ze wiele rzeczy, ktorych nas jako katolikow uczono, nie zgadza si§ z Pismern 
Swi^tym. Mozna powiedziec, ze kosciol rzymski glosi ewangeli§ uczynkow: zbawienie osi%- 
gamy wlasnym wysilkiem i nasz wlasny wysilek owocuje dobryrn zyciem; nalezy odprawiac 
pokut§ za grzechy, tak jakby Jezus Chrystus nie zaplacil za wszystko swoj^ krwi^, na krzyzu 
Golgoty. W Liscie do Efezjan 2,8-9 napisano jednak wyraznie, ze zbawienie jest darern 
Bozym otrzymywanym przez wiar§: 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil”. 

Poj^lismy, ze katolicy powinni odejsc od bl^dow Rzymu, i uczynilismy to. Pan Jezus 
blogoslawi nam, a my staramy si§ Mu sluzyc. Nigdy przedtem nie bylismy tak szcz^sliwi. 
Pan obdarzyl nas dwierna pi^knymi corkami; otwiera wiele drzwi, abysrny mogli sluzyc 
Slowern Bozym i modlic si§ za innych. 

Za wszystkich, ktorzy czytajq. to swiadectwo, modlimy si§, by poznali Pana i moc Je- 
go zmartwychwstania. Szukajcie Jezusa calym sercern! Uznajcie, ze tylko On jest Zbawc^,. 
Umarl, byscie mogli zyc; jak glosi Jego Slowo: 

„Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiodl do Boga, umartwiony b^d^c 
cialem, ale ozywiony duchem” (IP 3,18). 

Chcemy blogoslawic Was starym irlandzkim blogoslawienstwem: „Niech droga wznosi 
si§ wraz z Wami, niech wiatr zawsze wieje Warn w plecy i obyscie znalezli si§ w niebie na 
dlugo wczesniej, zanirn diabel dowie si§ o Waszej smierci”. 

Oddani Warn w Jego milosci i sluzbie Vince i Yvonne O’Shaughnessy 
6134 Laurel Drive, Paradise, California 95 969, USA Nasz telefon: (0-01) 916 8 779 465 

lub (0-01) 916 8 729 029 
B^dziemy szcz^sliwi, jesli zapragniecie odezwac si§ do nas. Niech Bog Warn blogoslawi! 

Vincent O ’Shaughnessy, nawrocony ksiqdz 

Przekazuj^c komu innemu swe obowiqzki duszpasterskie w Osrodku Chrzescijanskim w Pa- 

radise w Kalifornii, Vincent O’Shaughnessy ma dzis wi^cej czasu na szersz^ dzialalnosc w skali 

kraju i swiata. W 1992 roku goscil w rodzinnej Irlandii. Wi^kszosc czasu poswi^ca obecnie 

pisaniu ksigzki The Truth that Set Us Free (Prawda, ktora nas wyzwolila). Wraz z zonq Ivonne 

nie zaprzestaje udzielac si§ misyjnie w Osrodku Chrzescijanskim w Paradise. 
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Pan mnie powolal 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Cipriana Valdesa Jaimesa 

Postac w dlugiej czarnej b^dz bialej szacie kroczy ze zlozonymi dlonmi i uroczystym 
wyrazem twarzy. To nie „bostwo w ludzkiej postaci” jak mawia si§ w niektorych kr^gach. 
To kaplan rzymskokatolicki, osobistosc owiana mgl^ tajemnicy. Ja, Cipriano Valdes Jaimes, 
bylem jednym z nich. Urodzony w Michoacan w Meksyku w poboznej rodzinie katolickiej, 
pierwsze nauki pobieralem pod czujnym okiem tych, ktorzy dbali, bym cz§sto przyst§powal 
do spowiedzi i co dzien do komunii. W wieku 12 lat zakolatalem do bram seminarium 
diecezjalnego w Chilapa (stan Guerrero). Pi§c dlugich lat zgl^bialem mow§ Cycerona i We- 
rgiliusza; trzy lata umysl moj napelniano wiedz^ o filozofach greckiclr. Przez cztery lata 
pieczolowicie uczono mnie teologii, wpajaj^c wszystkie dogmaty Rzymu. W koncu 18 paz- 
dziernika. 1951 roku, w dzien sw. Lukasza Ewangelisty, przyj^lem swi^cenia kaplanskie. 

Dano mi moc 

Przez nalozenie r^k biskupa otrzymalem niesamowit^,, lecz zwodniczEj, moc, ktorej kosciol 
katolicki rzekomo udziela kaplanowi: Moglem odpuszczac ludzkie grzechy, i w straszliwym 
konfesjonale, i poza nim. Mialem tez moc ponownie ofiarowywac Chrystusa na oltarzu, ile- 
kroc zechc§. W falszywym, acz dochodowym rytuale moglem takze wyzwalac dusze z czyscca, 
zmyslonego przez Rzym; taka jest bowiem nauka tego kosciola: iz przed wejsciem do nieba 
dusze muszE), przejsc przez to jezioro ogniste. Jakze to dalekie od Prawdy, jaki to falsz. Ale 
po czterech latach wyczerpuj^cyclr, dogl^bnych studiow nad teologi^, dogmatyczn^, i moraine 
wierzylem w to i ja. Slyszgc, ze mam moc odpuszczac grzechy bliznich, uznalem to calyrn 
sercern, nie rozumiej^c, ze to przywilej wyl^cznie Boski, ktory nie moze bye powierzony 
czlowiekowi. W Pismie Swi^tym powiada si§: 

„Ja, Ja sam gladz§ przest^pstwa twoje dla siebie, a grzechow twoich nie wsponme?” (Iz 
43,25) 

i: 
„Ktoz moze grzechy odpuszczac, tylko sam Bog?” (Mk 2,7). 
Przez 20 lat jako ksi^dz spelnialem haniebn^,, przeciwn^, Pismu praktyk§, co dzien slucha- 

j^c o slabosciach wojskowych, wyksztalconych, politykow. Bywalem opiekunem duchowym 
w szkolach; przez rok bylem zast^pc^ proboszcza, przez 19 lat proboszczem. Mialem pod 
sob^, wikarych i zast^pcow, ktorzy pomagali wypelniac jalowe obowi^zki. Abym mogl po- 
wtarzac ofiar^ bezkrwaw^, Chrystusa na oltarzu, dano mi moc przemiany chleba w Jego 
cialo i wina w Jego krew poprzez magiezne slowa konsekraeji. Moc t§ przyjqiem z radosci^ 
i gl^bokim szacunkiem. Oto w moiclr dloniach mial znalezc si§ sam Stworca wszechswiata, 
Przedwieczny Bog, ktory stal si§ dla nas czlowiekiem. Czy naprawd^ przez 20 lat skladalem 
na ofiar§ Chrystusa? W niedziele nawet czterokrotnie? Co za drwiny z mojej strony, ze 
strony kazdego uezestnika tego, co Rzym zwie msz^! Czlowiek nijak nie moze powtorzyc 
dziela Jezusa na krzyzu — s^dzic inaezej to dawac posluch diablu. Biblia powiada: 

„Chrystus powstawszy z martwych, wi^cej nie urniera i smierc mu wi^cej nie panuje” 
(Rz 6,9); 

jakze kaplan moglby sprawic, iz umrze On znow, ale bezkrwawo? Tym bardziej, ze List 
do Hebrajczykow 9,22 glosi: 

„bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechow”. 
Czego dokonuje msza? Oczyszcza i wyzwala dusze z czyscca? Przeciez wedlug Pisma to 
„krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”! (1J 1,7). 
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Wedle katolickiego dogmatu w kazdej cz^stce konsekrowanego chleba i wina sq, w pelni 
obecne cialo i krew Boskiego Jezusa Chrystusa. To nieprawda. Jezus mowil przeciez: 

„Albowiem gdzie s% dwaj albo trzej zgromadzeni w imi§ moje, tam jestem w posrodku 
ich” (Mt 18,20). 

Szczyt swi^tokradztwa nast^puje jednak w chwili, gdy kaplan po tak zwanej konsekracji 
podnosi do gory chleb i wino, a wierni przykl^kaj^ i bij^, si§ w piersi bqdz unoszq, oczy ku 
gorze z okrzykiem: „Pan moj i Bog moj”. To balwochwalstwo, oddawanie czci stworzonej 
materii. Bog nie jest kawalkiem chleba. 

„Bog jest duch, a ci, ktorzy go chwal^,, powinni go chwalic w duchu i w prawdzie” (J 
4,24). 

Przesladowalem kosciol Bozy 

Wierzylem nauce Rzymu, glosilem j^, bronilem jej, choc klocila si§ ze Slowern Pana. 
Kosciol, sobory i tradycja wazniejsze byly niz Pismo; glos papieza mial wi^cej wladzy niz 
glos Ducha Bozego. Czyz moj kosciol nie byl jedynym, ktoremu nalezalo wierzyc i dochowac 
posluszenstwa? St%d, jak niegdys Pawel, gorliwie przesladowalem kosciol Bozy (Gal 1,13). 
W miejscach ich zgromadzen wyszydzalem ich kaznodziejow, protestantow, jak zwal ich 
oficjalny katolicyzm. Miotalem obelgi, upokarzalem, wyganialem z terenu parahi, w ktorych 
bylem panem i wladc^,. Sam nie wiem, ile ich literatury zniszczylem. Pami^tam szczegolnie 
haniebny incydent. Z kilkoma „poboznymi” m^zczyznami napadlem na mlod^, chrzescijan- 
k§, ktora grupce uwaznych sluchaczy mowila o Slowie Bozym. Przedarlem si§ przez tlurn 
i zaczglem j^, osmieszac. Wyszydzilem jq osobiscie jak i to, co robi jako Boza sluzebnica. 
Zagrozilem zebranym, ze umrtj, bez sakramentow Swi^tej Matki Kosciola. Towarzyszom ka- 
zalem pozabierac wszystkie rozdane Biblie, bo sq falszywe. Nie mialy przeciez zatwierdzenia 
jedynego prawdziwego kosciola: ani NIHIL OBSTAT, ani IMPRIMATUR. Zabrano ludziom 
66 Biblii, jeszcze pachn^cych farb^ drukarskq,; podarlem je wlasnymi lykami i rzucilem do 
ognia. Ale czynilem to wszystko w niewiedzy. Moj Zbawca powiedzial: 

„Kto mn^ gardzi, a nie przyjmuje slow moich, ma kto by go s^dzil; slowa, ktorem ja 
mowil, one go os^dzq, w ostateczny dzien” (J 12,48). 

Pan mnie powolal 

„Ale gdy si§ upodobalo Bogu, ktory mi§ odl^czyl z zywota matki mojej, i powolal z laski 
swojej” (Gal 1,15), 

poslyszalem w sercu Jego glos: „Cieprianie, nie tu twoje miejsce. Zostaw to wszystko”. 
Posluclralem. Wezwal mnie jednak biskup, i wrocilem do parahi, tlumaczqc si§ niejasno. Lecz 
glos Pana nie milkl. Gdy siedzialem w konfesjonale, przekonywal: „Nie sluchaj o slabosciacli 
innych. Nie mozesz irn ich odpuscic”. Slyszalem Go, odprawiaj^c msz§ i chrzcz^c niemowl^ta. 
W koncu nie moglem tego zniesc. Poszedlszy do biskupa, oznajmilem, ze mam zamiar opuscic 
kosciol. 

- Co ty opowiadasz? — odparl. 
- Chcesz opuscic kosciol? Zle ci w tej parahi, to dam ci him],. 

O dp owiedz ial em: 
- Nie. Chodzi mi o to, ze nie clic§ miec juz nic wspolnego z kosciolem. 

— Wi§c co zrobisz? Dok^d si§ udasz? — zapytal biskup. 
- Nie wiem, co zrobi§, nie wiem, gdzie si§ udam. Wiem tylko, ze musz§ odejsc — 

odrzeklem. 
Zdenerwowany, wstal i przyniosl jakies formularze, abym napisal specjalne oswiadczenie. 

Biskup nie tyle gniewal si§ na mnie, co nie mogl si§ pogodzic z utrat^, czlowieka o 18 
lataclr studiow i 20 latacli doswiadczenia w posludze. Nie wyrzucono mnie z kaplahstwa 
kosciola rzymskiego — sam je opuscilem, gdyz PAN MNIE POWOLAL. Miesiqe pozniej 
bylem w miescie Tijuana w Baja California. I Pan postawil na mej drodze misjonarza, ktory 
id^c za glosern Ducha Swi^tego ukazal mi Jezusa, jedynego Zbawc§. Poj^lem slowa Pisma: 

„Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
wen wierzy, nie zgin^l, ale mial zywot wieczny” (J 3,16). 
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Zaufalem Chrystusowi; przyjqlem Go jako Zbawc§ i Pana mego zycia. Wiem juz, ze 
mam zycie wieczne. Do nieba nie mozna wejsc dzi^ki wlasnym uczynkom, ofiarom, cnotom, 
chocby najwi^kszym. Jedyna droga do Ojca wiedzie przez nieskonczone zaslugi Chrystusa. 
Zadna ceremonia, rytual i sakrament nie zbawi^, czlowieka. Drogi Czytelniku, prosz§ Ducha 
Swi^tego, by dal Ci swiatlo, m^drosc i zrozumienie; bys przeczytawszy to swiadectwo poj^l, 
ze skladam je po to tylko, abys wiedzial, ze Bog moze zmienic umysl, serce i zycie kazdego 
czlowieka, bez wzgl^du na jego stan moralny i duchowy. Zmienil mnie i moze zmienic 
Ciebie. Nie pisalem o prawdach tych po to, by Ciebie czy kogos urazic. W moim sercu 
i zyciu jest milosc, bo narodzilem si§ na nowo. Glosz§ Ewangeli^ w kosciolach, miejscach 
publicznych, w wi^zieniach i domach prywatnych. Uznaj, ze jestes grzesznikiem, wyznaj 
grzechy wprost Bogu, tak jak niegdys uczynilem ja. Popros o Jego przebaczenie. Zapros 
Chrystusa do serca i zycia, a On da Ci zycie wieczne. 

Cipriano Valdes Jaimes, nawrocony ksiqdz 

Meksykanin Cipriano Valdes Jaimes stuzy dzis Panu w Ameryce tacinskiej, a takze w wielu 
miejscach Stanow Zjednoczonych. Wspotpracuje z Bartem Brewerem i jego Misj^ dla Katolikow. 
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Ewangelia laski w Jezusie Chrystusie 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Thoufica Khouriego 

Swiadectwo jest poselstwem Ewangelii, ktore otrzymawszy pragniemy przekazac dalej; 
to poselstwo Dobrej Nowiny. Dobi'3 Nowin^ jest Jezus Chrystus. Ewangelia to wiesc o wi§zi 
milosci — l^cz^cej konkretnego czlowieka i Jezusa Chrystusa, wi^zi mozliwej dzi^ki objawie- 
niu milosci Syna Bozego. Zanim przejd§ do mej opowiesci, poprosz§ Ojca, aby nas oswiecil 
i dal nam slowa Ducha Swi^tego. „Ojcze niebieski, dzi^ki Ci, ze wolno nam zblizyc si§ do 
Ciebie. Dzi^ki Ci, ze mog§ ziozyc swiadectwo o Twej cudownej Ewangelii. Blagam, abys dal 
mi Twoje slowa, slowa zywej mocy dla tycli, ktorzy sluchaj^. Prosimy o to w imi§ Jezusa. 
Amen”. Rozpoczn^ od wersetu, ktory jest mi bardzo drogi: z Ewangelii Mateusza 11,28. 
Pan wskazal mi nan w chwili wielkiej potrzeby, gdy bylem o krok od popelnienia strasznego 
glupstwa. Uj^-l mnie za r§k£, aby wyprowadzic z dna rozpaczy: 

„Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzyscie spracowani i obci^zeni, a Ja warn sprawi§ odpocz- 
nienie” 

Internat w Jerozolimie 

Urodzilem si§ w Libanie w rodzinie katolickiej; od razu zostalem wpisany do ksiqg ko- 
scielnych. Ochrzczono mnie w styczniu 1923 roku przez potrojne zanurzenie, jak kaze zwy- 
czaj w syryjskim kosciele katolickim. Na mocy tego obrz^du stalem si§ „chrzescijaninem”, 
czlonkiem tegoz kosciola. Matka zmarla, gdy mialem trzy lata. Umieszczono mnie w bursie 
Siostr Milosierdzia w Jerozolimie; przebywalem tain do 13 roku zycia. Juz w dziecinstwie 
pokochalem oltarz, ksi^zy i wszystko, co wi^zalo si§ z poslug3 kaplansk^,. Jedna z siostr, 
Germaine, spostrzeglszy m3, religijnosc i zainteresowanie liturgiq,, naciskala, abym ksztal- 
cil si§ na ksi^dza. (Pozniej dwukrotnie pisalem do niej, wyjasniaj^c jej Drog§ Zbawienia. 
Niestety, po drugim moim liscie nie odpisala). 

Wqtpliwosci w seminarium 

W wieku 13 lat stan^lem przed decyzj^: gimnazjum czy tez seminarium i posluga ka- 
plana? Wybralem to drugie: seminarium o obrz^dku syryjskim. Czytelnik zdaje sobie chyba 
spraw§, jakimi ludzmi S3 seminarzysci. Najpierw zostaj3 uwaznie przesiani; odsyla si§ wielu, 
zostawia nielicznych. Ale i ci nie S3 jeszcze doskonali. Nie czuj3C si§ godnym kaplanstwa 
wielekroc prosilem przelozonego o pozwolenie opuszczenia seminarium. Odpowiedz zawsze 
brzmiala tak samo: „Zostales powolany przez Boga, ale jesli sprawa wygl3da inaczej, to gdy 
to spostrzezemy, pozwolimy ci odejsc”. Trwalo to dlugi czas. Tuz przed swi^ceniami akolity 
ostatni raz udalem si§ do przelozonego z t3 prosb3- Domyslalem si§, jakie trudy wi3Z3 si§ 
zprac3 ksi^dza, zwlaszcza w zwi3zku z celibatem. Po tych slubach bylbym zobowi3zany do 
celibatu do konca zycia. Poczucie niegodnosci nie przestawalo mnie n^kac. Nie uwazaj3C 
si§ za godnego sluzby przy oltarzu, usilnie przekonywalem przelozonego, ze nie powinienem 
przyjmowac swi^cen akolity. Nie bylem zdolny do niczego si§ zobowi3zac. (W punkcie tak 
daleko posuni^tych przygotowan do kaplanstwa rezygnacj^ uwaza si§ za haniebn3). Znow 
uslyszalem t§ sam3 rad§: „Poddaj si§ swi^ceniom bez obaw”. Zostalem wi§c akolit3, pozniej 
diakonem. Znowu udalem si§ do przelozonych z pytaniem, czy nie moglbym pozostac cliako- 
nem stalym. Uczynilem tak nie dlatego, iz nie mialem ochoty 11a dalsze studia, ale dlatego, 
ze czulem si§ niegodny kaplanstwa. Pragn3lem — jak Efraim Syryjczyk do konca zycia 
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sluzyc przy oltarzu i pomagac kaplanom. Przelozeni uznali pomysl za glupi i zmusili mnie 
do ostatecznego kroku: przyj^cia swi^cen kaplanskich. 

Karteczka na sercu 

Po swi^ceniach w^tpliwosci nie znikly — nazywano je jednak „cnotg, anielsk^”. Mialem 
tez rozterki natury rozumowej; zrodzily si§ one juz wczesniej, podczas studiow filozoficzno— 
teologicznych. Nie umialem uznac pewnych rzeczy. Chcialem rozumiec kazdy dogmat, roz- 
myslalem nad ich wag^ i genez^; nie moglem zniesc niepewnosci. Przelozony radzii: „Jesli 
masz kiopoty z wiar^, nie desperuj. Idz w slady swego patrona, sw. Wincentego a Paulo”. 
Swi^ty ow napisal sobie na karteczce wyznanie wiary, karteczk^ zwin^l w rulonik. Ilekroc 
nachodzilo go zw^tpienie, calowal karteczk§ i przyciskal j^, do serca, rnowi^c: „Panie, nie 
pojmuj§, mimo to wierz§”. Zastosowalem t§ rad§, i w istocie jakis czas zaznawalem spokoju. 
Nie byl to jednak spokoj dose silny, by ugruntowac moje przekonania. 

Dyplomacja w walce z dyktaturq 

W skrocie powiem, ze mialem kiopoty z dyscyplin^,, z rozumem i z etykq,. Po pierwsze, nie 
moglem si§ zrnusic do pelnej uleglosci wobec przelozonych. Biskup mial nad nami nieogra- 
niezon^, wladz§; ale uciekaj^c si§ do roznych sposobow wielu itak robilo swoje. Dotyczylo to 
zwlaszcza sprawy kierowania do takiego czy innego miejsca. Jesli mialo si§ troch§ sprytu i co 
nieco talentu dyplomatycznego, mozna bylo zapobiec przeniesieniu na niechciane miejsce, 
a nawet zmienic na lepsz^ t§ decyzj§, ktora juz w tej sprawie zapadla. Mnie na przyklad 
przeniesiono na probostwo malenkiej wioski gdzies na dalekiej pustyni. Dokonalem pewnych 
manipulacji, tak ze postanowienie uchylono, a ja zostalem wykladowc^, w seminarium. 

Rada franciszkanina z Getsemane 

Lecz z prac^ wykladowcy wi^zaly si§ trudnosci. Musialem gorliwie starac si§ bye przy- 
kladem dla studentow. Rano na zmian§ z drugim ksi^dzem odprawialem msz§ w obrz^dku 
syryjskim. Tylko my dwaj reprezentowalismy wsrod wykladowcow ten obrz^dek; reszta by- 
la benedyktynami. Gor^co pragn^lem wiesc doskonale zycie, poszukuj^c mocy po temu 
w sakramentach — ale one nie mogly mi jej dac. Rozczarowanie doprowadzilo do kryzysu: 
zw^tpilem w wag§ i prawdziwosc sakramentow; zacz^lem rozwazac rezygnacj^ z kaplahstwa. 
Nie myslalem o opuszczaniu kosciola rzymskiego, chcialem tylko uwolnicsi^ od ci^zarow zwi%- 
zanych ze stanem duchownym; czulem si§ niegodny tak swi^tego zycia. Odbylem rozmow§ ze 
spowiednikiem, starym franciszkaninem zyj^cym w klasztorze na terenie Ogrodu Getsemane. 
Zawsze mawial: „Moj drogi chlopcze, nawet najwi^ksi swi^ci miewali kiopoty z pokusami 
przeciw wierze. Nie masz powodu rezygnowac. Nie niepokoj si§. To szatan chce przeszkodzic 
ci w dobrym post^powaniu”. 

Pieni^dze nie zaspokoj^ duszy 

Po pi^ciu latach powierzono mi parafi§ obrz^dku syryjskiego w Bejrucie. Poznalem blizej 
moich parafian i ich n§dz§; poznalem cierpienia ubogich i pokochalem ich. Nie zdolalem 
jednak osi^gn^c pokoju wewn^trznego ani tez pokoju i porozumienia z moim koleg^ wspol- 
duszpasterzem. Ksiqdz ow, starszy m^zczyzna, byl czlowiekiem niegodziwym i lasym na pie- 
ni^dze. Jako zarz^dca pewnej szkoly, czerpal na swe konto jak najwi^cej profitow. Nie bylo to 
trudne, bo szkoly libanskie nie byly pahstwowe, ale prywatne. Staralem si§ nie wchodzic mu 
w drog§, lecz on nie odplacal mi tym samym, wci^,z skarz^c na mnie do biskupa; na szcz^scie 
biskup lubil mnie bardzo — z wzajemnosciq, (to on udzielil mi swi^ceh kaplanskich). W kon- 
cu towarzystwo mego kolegi i jemu podobnych bardzo mi obrzydlo. Nie widzialem jednak 
podstaw, aby zegnac si§ z kosciolem. Nie odwazylem si§. Dylematy etyezne nie przestawaly 
mnie dr^ezye, ale dalej sprawowalem sakramenty. Wywolalo to wiele napi^c. Jak wiadomo, 
sumienie ksi^dza odprawiaj^cego msz§ musi cechowac pewna ezystose, a osi^ga si§ j^, przez 
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spowiedz. Wielekroc mialem sposobnosc spowiadac si§ przed odprawianiem mszy, nie zawsze 
jednak z niej korzystalenr. Musialem wtedy zadowolic si§ aktem zalu, podejmuj^c nieodwo- 
lalne postanowienie wyznania grzeclrow przy nast§pnej spowiedzi. Z trudem godzilem si§ na 
t^, psychologiczn^, formula skruchy. Skrucha powinna plyn^c z milosci ku doskonalemu Bogu, 
tymczasem przed msz^ nieraz musialo mi starczyc samo wyrecytowanie aktu zalu. Cz^sto 
i coraz dotkliwiej mejczylo mnie przekonanie, ze chociaz spelnilem obowi^zek, to odprawiam 
msz§ swi^tokradczo. W koncu udalem si§ do nuncjusza papieskiego z prosb^,, aby zwolnil 
mnie z obowiEj,zkow kaplanskich. Spotkal mnie zawod. Orzeklszy, ze przechodz^ depresj§, 
czasowe zalamanie, nuncjusz, aby poprawic mi humor, obdarowal mnie pieni^dzmi — bylo 
to okolo 35 dolarow. Jak si§ rnozna domyslic, nie takiej pomocy potrzebowalem. Moj trzos 
stal si§ wprawdzie ci^zszy, ale dusza jeszcze bardziej pusta. 

Milosc do kosciola tak surowego 

Wyczerpaly mnie obowi^zki kaplana, i zapragn^lem oficjalnie zrezygnowac, bez zalow, 
problemow, dyskusji. Nie chcialem swym odejsciem sprawiac kosciolowi klopotow - ale 
okazalo si§, ze kosciol nie pozwoli mi odejsc bez rozglosu. Poczulenr si§ wi^zniem strasznego 
systemu: Kosciol clidal zniewolic cale moje zycie! Poj^lem, iz nie ma szans, aby uwolnic si§ 
od obowi^zkow kaplana, bye zwyklym swieckim wierzg,cym. Nie umialem wyrwac si§ spod 
naciskow hierarchii. Jak moglern nrilowac kosciol, ktory obchodzil si§ ze mn^ tak surowo? 
Zaczqdem rozwazac, czy nie rzucic kaplanstwa bez wzgl^du na wszystko, ale nie odwazy- 
lem si§. Strach ten wynikal z moich dotycliczasowych przekonan. Wierzylem, ze Rzynr jest 
jedynym szafarzem zbawienia i poza nim zbawienia nie ma. Balem si§, ze w razie naglej 
smierci bylbym zgubiony na wieki, iwei^z liczylem, ze kosciol zapewni mi zbawienie. Mniej 
wi^cej w tym czasie pewien ksi^dz zazyl trucizn§, odbieraj^c sobie zycie. Byl to niedobry 
ksi^dz, amator wszelkiego rodzaju nieprzystojnych zaj§c. Jako nalogowy graez, trawil zycie 
na grze, raz wygrywaj^c, raz przegrywaj^c. Na koniec zabil si§. Zacz^lem rozwazac, czy 
nie isc w jego slady. Przed aktem samobojstwa ukorzylbym si§ jednak przed nrilosierdzienr 
Bozym i poprosil Boga o wzbudzenie we mnie zalu doskonalego. Lecz balem si§ tej mysli, 
czulem si§ bezradny i przybity. 

Przerazajqca wizja ksi^dza — apostaty 

Pomimo swej wewn^trznej ruiny nie osmielilem si§ zerwac z kosciolem rzymskim - stal- 
bym si§ bowiem odst^pc^,. Ilez to razy malowano przed narni sylwetki kaplanow — zdrajeow! 
Mowiono jednak tylko o przypadkach ksi^zy pozbawionych godnosci kaplanskiej i wyrzuco- 
nych z kosciola; nie mialem natomiast poj^cia o licznych ksi^zach, ktorzy opuscili kosciol 
sklonieni do tego milosciq, Jezusa Chrystusa. Porzucenie kosciola katolickiego oznaczalo dla 
mnie drog§ Renana i bylych ksi^zy De Lammenaisa i Loisy’ego, ukazywanych nam jako po- 
tworne przyklady pychy i niewolnicy zwierz^cych instynktow. Za nic w swiecie nie chcialem 
stac si§ takim jak oni. Lecz stan nrej duszy byl nie do zniesienia; potrzebowalem pomocy. 
Poszedlem raz do kosciola i wal^c pi^sciami w oltarz blagalem: „Panie, jesli naprawd^ tu 
jestes, pomoz!” Pomocy nie otrzymalem, przeciwnie: Pojcjlem, ze znowu zgrzeszylem prze- 
ciw wierze — powiedzialem przeciez: „JESLI naprawd^ tu jestes... wyrazaj^c zw^tpienie 
w dogmat o rzeczywistej obecnosci Chrystusa w, Przenajswi^tszym Sakramencie”. Kto roz- 
myslnie podwaza dogmat katolicki, popelnia grzech smiertelny. Wrocilem do siebie jeszcze 
bardziej przygn^biony. Znow zastanawialem si§, czy nie odebrac sobie zycia ijuz teraz nie 
odejsc do wiecznosci. Ale nie odwazylem si§. 

Jezus przemawial do mnie przez Pismo 

Niespodzianie odczulem pragnienie, by si§ modlic — lecz nie modlitwami z brewiarza 
syryjskiego. Zapragn^lem zwrocic si§ do Boga osobiscie, z gl^bi serca. Ukl^klem i powie- 
dzialem: „Panie, nie chc§ bye odst^pc^, ale l^kanr si§, ze strac§ wiar§. Dlatego prosz§, daj 
mi umrzec, poki jeszcze zywi§ wiar§ w Ciebie, w Twego Syna Jezusa Chrystusa i w Twego 
Ducha Swi^tego, oraz w Twoj Swi^ty Kosciol i wszystko, czego mnie naueza”. Byla to 
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powazna, bardzo osobista modlitwa. Wkrotce nabralem ch§ci, azeby otworzyc Nowy Testa- 
ment. Mialem kilka przekladow Biblii — arabski, aramejski, lacihski, francuski — ale nigdy 
nie czytalem uwaznie, z sercem zlaknionym tych slow. Nie szanowalem Slowa Bozego, nie 
zywilem respektu wobec Ksi^gi Pana. Nie ci^gn^lo mnie do niej zreszt^,, bo moja dusza 
nigdy dot^d nie czula pragnienia. Lecz gdy tego dnia otworzylem Bibli§, moj wzrok padl na 
werset 11,28 Ewangelii Mateusza: 

„Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzyscie spracowani i obci^zeni, a Ja warn sprawi§ odpocz- 
nienie” 

Z ludzkiego punktu widzenia moze si§ to wydac zbiegiem okolicznosci, ale wiem, ze Bog, 
ktory wszystko trzyma w swych dloniach i wszystkim kieruje, przygotowal ten tekst dla mnie. 
Nie byly to slowa calkiem mi nieznane. Odczytywalem je wielekroc z brewiarza i podczas 
mszy, ale nie mialy dla mnie zadnej wagi. Tego dnia staly si§ poselstwem od Jezusa. Pomo- 
dlilem si§: „Panie, bior§ Ci§ za Slowo. Ty mnie wzywasz — wi§c jestem. Obiecales zdj^c 
ze mnie moje ci^zary— prosz§, oto moje ci^zary. Zabierz je idaj mi ukojenie”. Odczulem 
pewn^ ulg§, nie poznalem jednak jeszcze Jezusa jako swojego Zbawiciela. Musialem wracac 
do codziennych obowi^zkow: odprawiania mszy i wysluchiwania spowiedzi. Znow musialem 
udzielac sakramentow w sierocincu, gdzie mieszkalo 300 dzieci. Znow uwagi mojej wymagali 
parafianie. Znow powrocily zm^czenie i smutek dotychczasowego zycia. 

Mowili tylko o Jezusie 

Jednego dnia uswiadomilem sobie, ze moje pierwsze oswiecenie duchowe nast^pilo dzi^ki 
Biblii. Moze by wi§c udac si§ do bejruckiego Domu Biblii i zapytac, czy nie majg, jakiejs 
ksi^zki z religioznawstwa? Dzis usmiecham si§ na mysl o mej naiwnosci: Szukalem oto ksi^zki 
na temat roznych religii, aby sposrod nich wybrac sobie jak^s odpowiedni^,. Chc§ zwrocic 
uwag§ na to, jak bardzo ksi^dz katolicki moze zbaczac od prawdy. Nie znalem religii zywej, 
osobistej; czekaly mnie trudne poszukiwania. Mialem do wyboru islam, buddyzm, konfucja- 
nizrn, hinduizm, prawoslawie, protestantyzm. Bylo mi zupelnie wszystko jedno. Chcialem 
wybrac sposrod tych kilku, i rzecz jasnawybor mial bye czysto intelektualny. Udaj^c si§ 
do bejruckiego Domu Biblii w kaplahskiej sutannie, wiedzialem, ze id§ do „heretykow”. 
Zadzwonilem do drzwi, prosz^c o ksig,zk§ na temat religii. Potraktowano mnie zyezliwie. 
Rozmawiali ze mn^, pomagali — i modlili siy Po raz pierwszy w zyciu modlilem si§ z pro- 
testantami. A o czyrn ze mn^ rozmawiali? Nie byla to rozmowa ani o innyclr religiaclr, ani 
0 innym kosciele - ale tylko o Jezusie Chrystusie. Jakze dzi§kuj§ Panu, iz natchn^l ich, 
aby rozmawiali ze nm^ o Jego Synu. Sluchalem z przyjemnosci^,. Ofiarowali mi szwajcarskq, 
broszurk§ pod tytulem „W strong pewnosci”, zawieraj^cg, ust^py biblijne wraz z ilustracjami 
1 odsylaczami do Biblii. 

Zbawienie przez lask^, tylko w Chrystusie 

Wzi^lem broszurk^ i codziennie czytalem po troch§. Powoli zacz^lem rozumiec poselstwo 
Ewangelii. Stalem przed decyzj^,, do ktorej podj^cia Bog szykowal mnie od dawna. Poprzez 
czytanie i rozmyslanie o tresci broszurki io Slowie Bozym dojrzalem duchowo. UklqMem, aby 
zaufac tylko Jezusowi. Dzi^ki lasce Bozej wszystko we mnie otwarlo si§ na Jego przyj^cie. 
Zamkn^lem oezy ciala i oezy umyslu, otworzywszy jedynie oezy serca, z wiarg, i milosci^ 
mowi^c: „Jezu, tylko Ty jestes Zbawc^, Twoje Imi§ znaezy: Zbawca. Przyjmuj§ Ci§ jako 
swego Zbawiciela; odt^d nie b§d§ budowal na niezym innym, tylko na Tobie. Zbawienia 
b§d§ oczekiwal tylko od Ciebie”. I nast^pil cud, cud tak mi potrzebny: duchowe narodziny. 
Stalem si§ nowym stworzeniem, dzieckiem Bozym. Na zewn^trz wcig,z bylem katolikiem, 
nosilem sutann§, cala moja biblioteka byla rzymskokatolicka. Ale w srodku przestalem bye 
katolikiem — zostalem chrzescijaninem. Moj sposob myslenia pozostawal przez jakis czas 
katolicki, bo bagaz tylu lat pseudobiblijnego, scholastycznego nauezania trudno zrzucic z dnia 
na dzien; w mym duchu jednak Duch Bozy swiadezyl, ze stalem si§ dzieckiem Bozym. 

„Gdyzescie nie wzi^li ducha niewoli znowu ku bojazni, alescie wzi^li Ducha przyspo- 
sobienia synowskiego, przez ktorego wolamy: Abba, to jest Ojcze! Tenze duch poswiadeza 
duchowi naszemu, iz jestesmy dzieemi Bozymi” (Rz 8,15-16). 
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Rozmowa z biskupem 

Zyskawszy nowe zycie wewn^trz, zacz^lem zmieniac swe zycie na zewn^trz. Zdobylem si§ 
na to, aby opuscic kosciol, bez l§ku, bez robienia seen, bez ranienia kogokolwiek. Biskupowi 
powiedzialem: 

Eminencjo, chc§ opuscic kosciol. 
Biskup wezwal mnie, bo nie odprawialem mszy; chcial wiedziec, co si§ stalo. Duzo czy- 

talem Bibli§, stala si§ teraz pokarmem mojej duszy. Wiele uwagi poswi^calem zwlaszcza 
Psalmom i Nowemu Testamentowi, st^d bez trudu moglem odrzec biskupowi slowami Pisma: 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Eminencjo — zaczqlem. — Czy wasza emineneja wie, jak bardzo miluj§ msz§ swi§t^? 
Jesli wasza emineneja jest gotow przeczytac ze mnq, msz§ w postaci zapisanej w Biblii, to 
jestem gotow odprawic msz§ z waszEj, eminencj^. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus odpra- 
wil j^ wlasnie tak, bez szat liturgicznych i kadzidla. [W obrz^dku syryjskim msz§ odprawia 
si§ zawsze z kadzidlem], Nie okadz§ kadzidlem dziewi^c razy i nie poprosz§ waszej emi- 
neneji o trzykrotne okadzenie mnie. Zaden z nas nie przywdzieje szat liturgicznych, jak to 
jest w zwyezaju. Jesli wasza emineneja si§ zgadza, jestem gotow odprawic msz§, ale tylko 
w sposob ustanowiony przez Clirystusa jako Wieczerza Panska. 

— Co za dziwactwa! — uslyszalem w odpowiedzi. 
Eminencjo, nie s^ to pomysly moje, lecz z Ewangelii. 

— Nie, nie! To protestanckie bajki. 
Uczciwie powiem, ze nigdy nie korespondowalem z protestantami (dzi§kuj§ nawet Bogu, 

ze nie dopuscil do mego spotkania z niektorymi „protestantami”). Natrafilem na chrzescijan 
ewangelikalnych, ktorzy nie zaczynali rozmowy od pytania o przynaleznosc koscieln^. Mowili 
o Jezusie, ktorego kazdy czlowiek musi sam uznac za Zbawc§. Uczynilem to bylem zatern 
prawdziwym protestantem: Protestowalem przeciw wszystkiemu, co nie zgadza si§ ze Slowern 
Bozym. I byl to protest stanowezy. 

Dlaczego nie wysluchujesz spowiedzi, kiedy ci§ ludzie proszg,? — zapytal biskup. 
Przyczyna jest prosta: Gdyz tylko Jezus rna moc odpuszczac grzechy. On przelal za 

nas krew. Tylko On otrzymal od Boga moc, aby stac si§ Zbawc^, calego rodzaju ludzkiego. 
A nie zamierzam wkraczac w uprawnienia Jezusa Clirystusa. 

Widz§, ze ci protestanci z twojej parafii maj^, na ciebie wielki wplyw. 
A przeciez nie mialem kontaktu z protestantami zmojej parafii. Udalem si§ do bejruckiego 

Domu Biblii, kawal drogi ode mnie. Na moim terenie istotnie mieszkalo kilku ewangelikalnych 
protestantow i nieraz skarzylem si§: „Wasza eminencjo, trzeba uwazac na tych protestantow 
w naszej parafii”. Cz^sto narzekano w mojej obecnosci na skandaliezne zachowanie mego 
wspolduszpasterza, chocby na to, ze ci^gle gra w karty. „Trzeba bye przykladem dla pa- 
rafian!” — mawialem —, bo tylko patrzec, a protestanci zrobi^, tu istne gniazdo szerszeni. 
Musimy bardzo uwazac, dawac dobry przyklad „bo poz^dlq, nas te protestanckie szerszenie”. 
Ja, ktory tyle razy ostrzegalem biskupa przed wplywami protestanckimi, uslyszalem teraz, 
ze sam im uleglem — mimo ze nigdy przedtem nie rozmawialem z protestantem! 

Zatem dobrze, eminencjo. Jesli z powodu mego swiadectwa o Jezusie Chrystusie 
jako jedynym Zbawcy kazdego, kto w Niego wierzy, chce mnie wasza emineneja nazwac 
protestantem, to prosz§ bardzo. Bo w takim sensie jestem protestantem. 

Rozmowa z jezuitq 

Biskup polecil, abym porozmawial z pewnym jezuit^, wykladowc^ na Wydziale Teolo- 
gieznym w Bejrucie, liczq,c, ze zdola on wplyn^c na zmian§ mych przekonah. Z pocz^tku nie 
godzilem si§ na rozmowy, ale w koheu uleglem. ZaczEjl dyplomatycznie, poruszaj^c szereg 
innych spraw inie wspominaj^c slowern o moim konflikeie sumienia. Dopiero pozniej zagail 
na temat stanu mej duszy. Zapytal, czy mam dobry nastroj duchowy. 

Owszem — odrzeklem. Dzi§kuj§ Panu Bogu, bo duchowo czuj§ si§ doskonale. 
A zycie modlitewne ksi^dza? 
Doskonale! Modlitw^ wyrazam dusz§. 
Czy modli si§ ksi^dz do sw. Wincentego a Paulo? 
Nie, prosz§ ksi^dza, w zadnym razie. 
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A do Matki Najswi^tszej? 
Nie, prosz§ ksi^dza. Nie modl§ si§ ani do sw. Wincentego, ani do Matki Najswi^tszej. 

Nie modl§ si§ do zadnego swi^tego. Modl§ si§ tylko do Jezusa Chrystusa i do Ojca w Jego 
imieniu. 

„Boc jeden jest Bog, jeden takze posrednik mi^dzy Bogiem i ludzmi, czlowiek Chrystus 
Jezus” (lTym 2,5). 

Jak to, nie wierzy juz ksi^dz w Matkej Najswi^tsz^? 
Oczywiscie wierzy i bardzo jg, szanuj§. Nie b§d§ jednak przyznawal jej praw, ktore 

nalez^ tylko do Jezusa. 
Wzi^l brewiarz i odczytal krotki ust§p o Maryi autorstwa Bernarda z Clairvaux. „Gdy 

ogarnia ci§ rozpacz, spojrzyj na Gwiazd§ Zarann^, gdy ogarnia ci§ l§k, zwroc si§ i pojdz do 
Maryi, gdy... ” itd. Podniosl wzrok i zapytal: 

— Czy nie uwaza ksi^dz, ze to cos nader pi^knego? 
— Nie dostrzegam w tym nic pi^knego — odparlem. 

Do jakich zatem wnioskow ksiqdz doszedl? — zapytal. 
Do tych samycli, ktore podalem na pocz^tku rozmowy. 
Alez to nielogiczne. 
Prosz§ ksi^dza — odparlem. Prosz§ spojrzec na krucyfiks z tylu. Jesli sci^gnie 

ksi^dz z niego Chrystusa i wyrzuci Go raz na zawsze, wtedy bye moze odczuj§ potrzeb^ 
modlitwy do kogo innego, na przyklad do Maryi. Ale dopoki wierzy w Jezusa Chrystusa, 
ktory wypelnil wszystko, dopoty w Nim znajduj§ pelni§ i nie potrzebuj§ zastgpeow. 

Nie ulega w^tpliwosci - rzekl iz jest ksi^dz zbyt protestancki. Przykro mi, nie 
mog§ dluzej z ksi^dzem rozmawiac. 

Wowczas opuscilem go. 

Ponad przepych Watykanu 

Jezuita ow telefonicznie poinformowal biskupa o rozmowie. Znow zostalem wezwany na 
audiencj^. Biskup oznajmil: 

Masz dwa tygodnie na przemyslenie sprawy. Jestem sklonny dac ci roezny urlop, 
ktory sp^dzisz w Rzymie, u prowincjala obrz^dku syryjskiego. Oplacimy podroz i pobyt. 
Odpoczniesz sobie, nie b^dziesz musial nic robic. Nasycisz si§ przepychem Kosciola i poddasz 
pod jego wladz§. 

Ale mnie — odparlem — nie jest to potrzebne. Nad przepych Watykanu przedkla- 
dam przepych Slowa Bozego. 

Biskup dal mi dwa tygodnie na przemyslenie sprawy. Po uplywie tego czasu oznajmilem 
mu: 

Postanowilem. Oswiadczam stanowezo, ze nigdy juz nie odprawi§ rnszy, nie wyslu- 
charn spowiedzi, nie b§d§ modlil si§ do swi^tych. Moj^, wiar§ opieram tylko na Ewangelii. 
Uznaj§ Bibli§ za autorytet w mym zyciu i za pokarm duszy. 

Jesli tak — brzmiala odpowiedz — to uezyn, co konieezne, abysmy nie musieli 
przedsi^brac najostrzejszych srodkow. 

Zrozumialem. Spakowalem rzeezy osobiste iwyprowadzilem si§, gdyz nie chcialem, by 
z plebanii usuwala mnie polieja. 

Niech b^dzie przekl^ty ksi^dz Khouri! 

Opuscilem wi§c kosciol rzymski, ale uezynilem to ze spokojnym sercem. Poclkreslam: Nie 
moglem go opuscic dopoty, dopoki bylern katolikiem. Musialem wpierw osobiscie poznac 
Jezusa. Zanadto balem si§ zerwania z kosciolem, statusu odst^pey, przekl^tego, lieretyka. 
Wyobrazalem sobie swe nazwisko na liscie wykluczonych, wieszanej w tyle bejruckich koscio- 
low i oglaszanej w calym syryjskim swiecie katolickim — bo taki jest zwyczaj w tej cz^sci 
swiata. Kazdy pot^piony przez kosciol zostaje wymieniony na specjalnej liscie, ktor^ przy- 
bija si§ w tym haniebnym miejscu na co najnmiej rok. Juz slyszalem, jak huezy, ze ksi^dza 
Vincenta Khouriego obj^to ekskomunik^,. Ze to heretyk. Przekl^ty. Anatema. Pot^piony na 
wieki! MajEJ,C przed oezyma t§ ponurq, wizj§ nie moglem si§ zdobyc na opuszczenie kosciola. 
Ale gdy poznalem Chrystusa— Zbawc§, l§ki znikly. Juz wczesniej modlilem si§ do Niego, 
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ale nie byl to MOJ Jezus, MOJ Zbawca. Iluz to modlilo si§ do Boga w imieniu Jezusa, nie 
znaj^c jednak Jezusa jako swego Zbawiciela. 

„A tak jezliscie powstali z Chrystusem, tego, co jest w gorze, szukajcie, gdzie Chry- 
stus na prawicy Bozej siedzi; O tem, co jest w gorze, myslcie, nie o tem, co jest na ziemi. 
Albowiemescie umarli i zywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,1-3). 

Bog patrzy na nas, grzesznikow (odkupionych) 

Umilowany byly ksi^ze, znane mi s^ Twoje l<gki. Wiem, z jak wielkim smutkiem porzu- 
cales kosciol, ktory ukochales. Lecz chc§ Ci§ pocieszyc: to tylko etap, spojrzenie od przykrej 
strony na to, co jest istot^, prawdy. Sedno decyzji tkwi nie tyle w zerwaniu z kosciolem rzym- 
skim ze wzgl^du na jego bl§dy; kazdy postanowi tu sam. Startujemy z tej samej pozycji: 
Bog widzi w nas nie tyle wyznawcow religii, czlonkow konkretnego kosciola, nie tyle buddy- 
stow, mahometan, afrykanskich animistow, katolikow, prawoslawnych, protestantow — ale 
przede wszystkim grzesznikow, za ktorych oddal jedynego Syna. Tylko ten, kto przyodzial 
si§ w sprawiedliwosc Chrystusa, zostaje przez Ojca uznany za dzieci§. Kto jest z dala od 
Jezusa, kto bye moze modli si§ do Niego, ale na odleglosc, kto nie ma udzialu w zyciu 
Jezusa nie moze zwac si§ chrzescijaninem. Chrzescijaninem mozna nazwac si§ dopiero 
w dniu, gdy Duch Chrystusa zaswiadezy nam, ze narodzilismy si§ na nowo; gdy doznamy 
tego niezwyklego przezycia nie przez przyj^ty sakrament czy rozumowo poj^t^ doktryn§, ale 
w doswiadezeniu nowego zycia, otrzymanego darmo; gdy oprzemy si§ na Jezusie Chrystusie, 
przestaj^c ufac wlasnym silom, sercu, inteligencji i sobie samemu. W dniu, gdy w pelni za- 
ufamy Jezusowi, stanie si§ On osrodkiem naszego zycia, naszym celern i towarzyszem. Gdy 
rodzimy si§ na nowo, Jezus daje nam Ducha Swi^tego, aby w godzinach proby prowadzil 
nas, pocieszal, umacnial i zach^cal. 

„A on przyszedlszy, b^dzie karal swiat z grzechu i z sprawiedliwosci, i z sqdu; Z grzechu 
mowi§, iz nie uwierzyli we mnie” (J 16,8-9). 

A proby nie b§d% Ci§ omijac, ilekroc wrocisz myslami do ojczyzny — Wloch, Hiszpanii, 
Francji. Zyjesz teraz w calkiem innyrn swiecie. Zrniana to wielka i trudna do zniesienia; 
rozstanie z najblizszymi duzo kosztuje. Dzi§kuj§ Bogu, ze oszcz^dzil Warn przejsc tak bo- 
lesnych jak te, ktore byly moim udzialem. Sp^dzilem dwa lata w zupelnej pustce duchowej 
i spolecznej. Nie znalern nikogo, kto myslalby podobnie; nie znalem chrzescijan biblijnie 
wierz^cych we Francji, dok^d si§ udalem zerwawszy z kosciolem w Libanie. Jesli nawet 
Wasze przezycia nie s^, tak gorzkie, to na pewno nie brak Warn powodow do smutku. Wasze 
wspomnienia nieraz b^d^, biegly do miejsc dziecihstwa — niechze jednak mysli wasze kr^z^ 
nie wokol Francji, Wloch i Hiszpanii, ale wokolJezusa Chrystusa. 

Wolny, by uwalniac innych 

Na koniec chc§ poclkreslic, ze jestern pewien, iz Bog obdarzyl Was powolaniem. Nie powo- 
laniem nadanym przez kosciol, gdyz prawdziwe powolanie nie pochodzi z nadania ludzkiego, 
ani tez powolaniem od rownych Warn b^dz Warn podleglych. W Jezusie Chrystusie wszyscy 
jestesmy rowni. Wiem natomiast, ze uwolniwszy Was z tego systemu, Bog chce Was czyms 
obdarzye. Powolal Was przede wszystkim po to, byscie byli swiadkami Chrystusa. Przygo- 
towywal was do tego cllugo: dwanascie lat w seminarium duchownym, nizszym iwyzszym; 
praca duszpasterza, nauczyciela, wykladowcy. Uwolnil Was, abyscie pomagali uwalniac in- 
nych. Pami^tajcie o tym powolaniu! 

„Gdyz to jawna jest, zescie listem Chrystusowym przez uslug§ nasz§ zgotowanym, napisa- 
nym nie inkaustem, ale Duchem Boga zywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach 
sere mi^snych. A takiec ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu” 

„Blogoslawiony niech b^dzie Bog i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec mi- 
losierdzia a Bog wszclkiej pociechy, 4 Ktory nas cieszy w kazdym ucisku naszym, abysmy 
i my cieszyc mogli i tych, ktorzy s^, w jakimkolwiek ucisku, t^z pociechy, ktor^, my sami 
pocieszeni bywamy od Boga.” (2Kor 1,3-4). 
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Jestescie krolewskim kaplanstwem 

Powolanie, by powiedziec innym o radosci, ktora moze stac sit? ich udzialem, mozna wy- 
pelnic tylko wtedy, gdy sami t§ radosc posiadamy. Prawdziw^ radosc mozna znalezc tylko 
w Jezusie Chrystusie. Kazdy czlowiek moze poznac t§ radosc, jesli prowadzi go Duch Bozy, 
jesli wierzy w Slowo Boze zawarte w Biblii oraz ze Slowo stalo si§ cialem. Prosz§ Boga, 
aby radosc w Jezusie Chrystusie stala si§ Waszym pehrym udzialem. Na calym swiecie 
moi bracia i siostry, odkupione dzieci Boze, modlq. si§ za Was, kaplanow. Niech to pociesza 
Was w trudnych chwilach, gdy dr^czy Was przygn^bienie. Jak dobrze jest wiedziec, ze po- 
wierzono nam prawdziwe kaplanstwo, krolewskie kaplanstwo Boze. Nie jestesmy kaplanami 
typu lewickiego, przynalez^cymi do jakiegos systemu koscielnego, jestesmy kaplanstwem nie 
poprzez nalozenie r;|k, ale dzi^ki namaszczeniu naszych dusz przez Ducha Swi^tego. 

„Ale wy jestescie rodzajem wybranym, krolewskim kaplanstwem, narodem swi^tym, lu- 
dem nabytym, abyscie opowiadali cnoty tego, ktory was powolal z ciemnosci ku dziwnej 
swojej swiatlosci” (IP 2,9). Amen. 

Thoufic Khouri, nawrocony ksiqdz 

Ponad siedemdziesi^cioletni dzis Thoufic Khouri nie stracil serca dla tych, ktorzy wybrali ka- 
planstwo powodowani szczerosci^ i poboznosciq. Ten Libanczyk z urodzenia sklada swiadectwo 
o szczegolnej wymowie dla katolikow, prawoslawnych, buddystow, muzufmanow i hinduistow. 
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Ksiqdz — lecz Bogu nieznany 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Josepha Tremblaya 

Bog jest w stanie zbawic kazdego w kazdym czasie i kazdym miejscu. Bez wzgl^du na 
punkt, w jakim ktos si§ znajduje, bez wzgl^du na jego zaj^cie i pochodzenie etniczne Bog 
zawsze rnoze zbawic dzis kazdego, kto si§ nawroci z grzechow i zaufa Jezusowi Chrystusowi 
jako Dawcy zbawienia. Przykladem tego jest moja historia. Wszystko zacz^lo si§ w 1964 
roku w Chile, gdzie bylem misjonarzem Zgromadzenia Ksi^zy Oblatow Niepokalanej Maryi, 
zakonczylo zas w Kanadzie w 1966 roku. Coz dokonalo si§ w ci^gu tych dwu lat? Zbawienie 
mej duszy. Zawsze pragn^lem oddac si§ Bogu. I sqxlzilem, ze uczynilem, trwaj^c w religii, 
w ktorej si§ urodzilem. Ale jednego dnia Bog otworzyl mi oczy, ukazujqc moj grzech i sw^ 
drog§ zbawienia. Urodzilem si§ w Quebecu w Kanadzie w 1924 roku. Od najmlodszych mych 
lat rodzice starali si§ wpoic mi szacunek dla Boga. Gorliwie pragn^lem Mu sluzyc i oddac 
Mu si§ zupelnie wedlug Jego upodobania, zgodnie ze slowami apostola Pawla: 

„Prosz§ was tedy, bracia! przez litosci Boze, abyscie stawiali ciala wasze ofiar^, zyw^,, 
swi^tq,, przyjemnq, Bogu, to jest rozumnq sluzb§ wasz§” (Rz 12,1). 

To pragnienie sluzby Mu kierowalo mn^ przy podejmowaniu decyzji o przyj^ciu swi^cen 
kaplanskich kosciola rzymskokatolickiego. 

Misjonarz w Boliwii 

Po kilku latach studiow przyjqlem w Rzymie swi^cenia kaplahskie. Po roku wyslano 
nmie do Boliwii i Chile, gdzie pracowalem ponad 13 lat. Zycie tarn bardzo przypadlo mi 
do gustu; staralem si§ tez dobrze spelniac obowi^zki. Zylo mi si§ przyjemnie u boku mych 
wspolpracownikow; nawet jesli kpili z deklarowanego przeze mnie zainteresowania Bibliq,, 
to ich prosby, bym dzielil si§ wynikami mych studiow, rnowily za siebie. Gdy przezwali 
nmie „Jozio-Biblia”, wiedzialem, ze w gl§bi serca zazdroszcz^ mi. Parafianie tez urnieli 
docenic poslug§ opart^ na Slowie Bozym, zorganizowali nawet sami domowe grupy biblijne. 
Bylem wr§cz zmuszony do starannej lektury Pisrna Swi^tego, aby dobrze przygotowywac 
si§ zarowno do improwizowanych spotkan domowych, jak i niedzielnych kazan. Studium 
Pisma Swi^tego, traktowane dot^d jak konik, rychlo stalo si§ zawodowym obowi^zkiem. 
Spostrzeglem, jak jasno wyrazono w nim pewne prawdy, z drugiej zas strony widzialem, ze 
nie ma tarn slowa o wielu dogmatach, ktore badam. Studium dowiodlo, ze wlasciwie nie znarn 
Biblii; zasugerowalem przelozonym, iz w czasie urlopu ch^tnie pogl§bi§ jej znajomosc. Mniej 
wi^cej w tym czasie zaprosili mnie na wyklady biblijne w swoim seminarium nauczycielskim 
jezuici z Antofagasty; nie wiern, gdzie uslyszeli o mych zainteresowaniach. Swiadomy swego 
braku przygotowania, przyjgdem jednak zaproszenie, wiedz^c, ze nowy obowi^zek b^dzie 
wymagal jeszcze pilniejszego oddania si§ badaniom Slowa Bozego. 

Ewangelia przez radio 

Ilez godzin, dni i nocy poswi^cilem przygotowaniom do zaj§c, spotkan, kazah! By podsy- 
cac w sobie zapal do pracy podczas dlugich godzin czytania i studiowania, mialem zwyczaj 
sluchac muzyki. Dostalem male radio tranzystorowe, dzi^ki czemu moglem sobie sluchac 
pi^knej, spokojnej muzyki bez potrzeby martwienia si§ o przekladanie plyty na drug^ stro- 
ng. Jednego dnia uswiadomilem sobie, ze slysz§ piesni i hymny religijne; od czasu do czasu, 
zaj^ty lektury Biblii i komentarzy biblijnycli, wylawialem bowiem slowo „Jezus”. Nastroj 
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mialem wi§c sprzyjaj^cy. Wtem przerwano nadawanie piesni i nast^pila lektura krotkiego 
ust^pu biblijnego. Zastanowil mnie ostatni jego werset: 

„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwoscig, Bozg, w nim” (2Kor 5,21). 

Na tym wersecie oparto kazanie. Zrazu mialem ochot§ zmienic stacj§, bo sluchanie czy- 
jegos glosu podczas studium rozprasza; poza tym myslalem: „Coz nowego moze mi ta stacja 
objawic? Mnie, ze wszystkimi mymi stopniami naukowymi? Sam moglbym icli sporo na- 
uczyc”. Ale po chwili wahania postanowilem posluchac, co ow ktos ma do powiedzenia... 
I doprawdy, dowiedzialem si§ cudownych rzeczy o Osobie Jezusa Clirystusa. Ogarnql mnie 
wstyd, gdy uswiadomilem sobie ponad wszelk^ w^tpliwosc, ze nie spisalbym si§ tak dobrze 
jak ow kaznodzieja. Wydawalo si§, ze to sam Jezus do mnie przemawia, stoi przede mn| 
Tak malo wiedzialem o tym Jezusie, ktory byl przeciez w moich myslach i w rnych ba- 
daniach. Czulem si§ daleki od Niego. Po raz pierwszy ogarn^ly mnie takie uczucia co do 
Clirystusa: Wydal mi si§ zupelnie obey. Mialem wrazenie, ze wypelnia mnie pustka, ktor^ 
sam obudowalem konstrukcj^ z zasad i dogmatow teologicznych, pi^kn^,, dobrze zaprojekto- 
wan% i uzasadnionq,, ale nie umiej^c^ dosi^gn^c duszy, zmienic mej istoty. Poczulem si§ tak, 
jakby wypelniala mnie wielka proznia. Choc kontynuowalem studia i ze zdwojon^, energiq, 
oddawalem si§ czytaniu, modlitwie i rozwazaniom, pustka pot^zniala z kazdym mijaj^cym 
dniem. 

Zbawienie lask^ 

Nadal sluchalem tej samej staeji radiowej, staraj^c si§ zlapac kazdy ich program. Do- 
wiedzialem si§, ze maj^, siedzib§ w Quito i nazywajg, si§ HCJB. Dowiedzialem si§ tez, ze ich 
program jest poswi^cony w calosci gloszeniu Ewangelii na calym swiecie. Czasami bardzo 
nmie wzruszalo to, co slyszalem, a w takich chwilach chwytalem za pioro i pisalem na ich 
adres z podzi^kowaniami i prosb^, o informaeje. W ich pogadankach uderzal mnie nacisk 
na zbawienie z laski: ze cala zasluga za zbawienie czlowieka przypada nie zbawionemu, ale 
Panu Jezusowi Clirystusowi, jedynemu Zbawcy. Ze czlowiek nie ma czym si§ szczycic, bo 
jego uezynki s^ jak „splugawiona szata”, ze zycie wieezne moze otrzymac tylko jako dar, 
a nie nagrod§ za dokonania. Ze to niezasluzony dar od Boga dla kazdego, kto nawroci si§ 
z grzechow i przyjmie Jezusa do serca i zycia jako swego Zbawiciela. Bylo to dla mnie nowe 
i sprzeczne z teologi^, ktor^ znalem: ze na niebo i zycie wieezne mozna zapracowac wlasnym 
wysilkiem, wiernoscig,, hojnosci^,, ofiarami. Tak wlasnie sam trudzilem si§ dlugie lata. Jaki 
byl skutek tych trudow? Chc^c sobie na to odpowiedziec, musialem dojsc do wniosku: „Wcale 
nie posun^lem si§ naprzod. Jesli popelni^ grzech smiertelny i nie wyznam go na czas, id§ 
prosto do piekla. Moja teologia glosi, ze zbawienie zyskuj§ przez uezynki i ofiary; w Biblii 
widz§ zbawienie za darmo. Moja teologia nie daje mi zadnej pewnosci zbawienia, pewnosc 
t§ daje natomiast Biblia. Nie wiem, co myslec. Najwyzszy chyba czas przestac sluchac tego 
radia”. Wewn^trzny konflikt nabieral niepokojqeych rozmiarow. Cierpialem fizyeznie i psy- 
chicznie: bole glowy, bezsennosc, stracli przed pieklem. Nie mialem ochoty odprawiac mszy, 
wyslucliiwac spowiedzi. Dusza pragn^la przebaezenia i pociechy bardziej niz wszystkie inne 
znane mi dusze razem wzi^te. Unikalem ludzi. Ale w samotnosci mego udr^ezonego serca 
Bog nie przestal do mnie mowic. Dr^czyly mnie wci^,z nowe pytania, w sercu tlily si§ zle 
przeczucia. Slowo Boze przyszlo mi z pomoc^ lej^c koj^cy balsam na rozpalone emoeje. 

„Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
wen wierzy, nie zgin^l, ale mial zywot wieezny” (J 3,16). 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im cliwaly Bozej. A bywaj^ usprawiedliwieni 
darmo z laski jego przez oclkupienie, ktore si§ stalo w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,23-24). 

„Albowiem zaplata za grzech jest smierc; ale dar z laski Bozej jest zywot wieezny, w Chry- 
stusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23). 

Wiele innych tekstow przyszlo mi wowczas na mysl, znanych z cz^stego sluchania audycji 
HCJB. 



54■ Joseph Tremblay 187 

Swi^ta Matka — Kosciol 

Poprosilem o rozmow§ przelozonego. Ten mqdry czlowiek o i scie ojcowskim dla nas sercu 
zd^zyl zreszt^, spostrzec moje klopoty. 

— Zmieniles sif? — zauwazyl — Cos jest nie tak. 
Wyjasnilem, czemu si§ zmienilem, a on sluchal. Wreszcie wyznalem: 
- Chc§ nie tylko czytac i studiowac Bibliej, ale i dostosowac do niej zycie, zyc wedlug 

tego, co tam napisano bez dodatkow autorstwa ludzi. 
Odpowiedz dostalem niejasn^; przelozony najwyrazniej nie chcial mnie zranic. Poradzil, 

bym nadal czytal Bibli§, ale przypomnial, ze musz§ dochowac wiary naukom naszej „Matki, 
Kosciola Swi^tego”, ktorej nalezy si§ podclac nawet w rzeczach dla nas niezrozumialych. 
Sluchalem go z calym szacunkiem, jaki dla niego zywilem. Sam nie byl pewien swego zba- 
wienia. A ja w gl§bi duszy stracilem juz wiare? w moj kosciol, bo nie uczyl on o pewnosci 
zbawienia. Na mym sercu pojawila si§ rysa, ktora rnialo z czasern rosn^c i zburzyc wszyst- 
ko. Szybciej, niz przypuszczalem. Swiatlo w moim sercu rozblyslo w chwili, gdy si§ tego 
najmniej spodziewalem. Nadeszla moja kolej na niedzielne kazanie. Jako ternat wybralem 
sobie „oblud§ relgijnq,”, chc^c skorzystac z biblijnego tekstu: 

„Nie kazdy, ktory mi mowi: Panie, Panie! wnijdzie do krolestwa niebieskiego; ale ktory 
czyni wol§ Ojca mojego, ktory jest w niebiesiech. Wiele iclr rzecze mi dnia Onego: Panie, 
Panie! izazesmy w imieniu twojem nie prorokowali, i w imieniu twojem dyjablow nie wyga- 
niali, i w imieniu twojem wiele cudow nie czynili? A tedy im wyznam: Zem was nigdy nie 
znal; odstq/pcie ode mnie, ktorzy czynicie nieprawosc” (Mt 7,21-23). 

Duch Swi^ty dziala 

Znalem mych parafian. Chcialem zwrocic im uwage? na proznq, chwal§ obnoszonq, przez 
niektorych z powodu ich dobrych uczynkow, cz^sto skrywaj^cych zepsute serce. Wypowia- 
daj^c slowa kazania, czulem, ze Slowo Boze powraca jak pilka pingpongowa, ktora odbiwszy 
si§ uderza prosto w twarz gracza. To fascynujtj.ee, jak duch ludzki potrafi w ci^gu zaledwie 
chwili skonstruowac schemat myslowy, ktory wymagalby dlugich godzin werbalnego obja- 
sniania. Stalo si§, ze gdy ja wyglaszalem kazanie, jakis glos w moim sercu mowil kazanie 
tylko do mnie, idealnie pasuj^ce do rnego polozenia. Myslalem, ze jako osoba pobozna, 
w dodatku ksi^dz, jestem lepszy niz moi sluchacze. Lecz slowo to mialo si§ odbic echern 
wlasnie w moich uszaclr: „Nigdy ci§ nie znalem. Precz ode Mnie”. Oczyma wyobrazni wi- 
dzialem sw^ obron§ przed straszliw^ perspektyw^,: „Jak to, moj Boze, nie znasz mnie? Czy 
nie jestem Twoim kaplanem? Nie jestem pobozny? Spojrz na ofiary, jakie dla Ciebie po- 
nioslem: lata nauki, rozlqka z rodzin^, obczyzna, sluby ubostwa, posluszenstwa i czystosci, 
rezygnaeja z wygod - wszystko po to, by Ci lepiej sluzye. I Ty mowisz, ze nigdy mnie nie 
znales? Spojrz na moje cierpienia podezas misjonarskiej sluzby: nie zawsze moglern najesc 
si§ do syta, plakalem z placztjcymi, ochrzcilem setki dzieci, wysluchiwalem najtrudniejszych 
spowiedzi, pocieszalem tyle szlochaj^cych, zalamanych dusz, cierpialem chlod, samotnosc, 
pogard§, niewdzi^eznose, pogrozki... Jestem gotow zycie oddac za Ciebie... ” Mimo jed- 
nak wszystkich tych raeji przedstawianych Bogu w uszach dzwiejczal mi wyrok: „Nigdy ci§ 
nie znalem... ” Zacz^lo mi brakowac argumentow i sily. Myslalem, ze nie wytrzymam 
i wybuchn^ placzem na oczach wszystkich parafian, ktorzy zresztg, czuli nadci^gajqo^, burzey 
I burza wybuchla. Lzy nie pozwolily mowic dalej. Zalamany tak haniebntj kl^sk^, calego dzie- 
la rnego zycia, swymi grzecliami i Bozym pot^pieniem, nie umialem nad sob^, zapanowac. 
Ucieklem do biura. Tam, na kolanacli, czekalem, az si§ uspokoj^. Co mialem teraz zrobic? 
Moze wybawi mnie moja teologia, jesli do niej powroc§ i wiernie zastosuj^ wszystkic jej 
dogmaty i zasady? Ale teologia, do ktorej powrot rozwazalem, tez zacz^la ulegac procesowi 
chaosu, znfiany, niszczenia. Pow^drowalem myslami do znajomych. Byli w takim samyrn 
polozeniu jak ja: w niepewnosci. Zaufac tylko sobie? Na swoje dobre uezynki nie moglern 
liezye; jedno spojrzenie na siebie dowodzilo, ze jestem kompletn^, ruintj. Nie moglern zrobic 
nic wi^cej, bylem w zupelnie wyezerpany, przygn^biony, zalamany. I w takiej chwili Bog 
udzielil mi swej laski. 
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Nawrocenie i odpowiedz 

„Cierpienie czlowieka to okazja dla Boga”. Podczas moich rozwazan nad Bibliq, Bog 
szykowal swe Slowo zbawienia: 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

W koncu poj^lem swoj bl^d i powod odrzucenia mnie przez Boga: chcialem zbawic si§ 
sam przez uczynki- a Bog chcial zbawic mnie laskq,. Ktos juz zadbal o spraw§ rnych grzechow 
i naleznej kary: Jezus Chrystus. Dlatego umarl na krzyzu, za grzechy cudze, bo On grzechu 
nie popelnil. Za czyje wi§c grzechy umarl? Czyzby rnoje? Tak! Przypomnialem sobie slowa: 

„Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzyscie spracowani i obci^zeni, a Ja warn sprawi§ odpocz- 
nienie” (Mt 11,28). 

Poj^lem, ze po pewnosc zbawienia i pokoj duszy musz§ isc do Jezusa. Juz mialem spytac:, 
Gdzie jestes, Jezu, bym rnogl przylgn^c do Ciebie?”, ale nim moje udr^czone serce zd^zylo 
to wymowic, przypomnialem sobie slowa: 

„Oto stoj§ u drzwi i kolacz§; jezliby kto uslyszal glos moj i otworzyl drzwi, wnijd§ do 
niego i b§d§ z nim wieczerzal, a on ze mn^” (Ap 3,20). 

Juz wiedzialem, gdzie jest Jezus. Byl blizej, niz smialbym si§ spodziewac. Pospieszylem 
wi§c zaprosic Go, aby wszedl do mojego serca, i nie pytalem o pozwolenie zadnego czlowieka: 
„Wejdz, Panie Jezu! Wejdz do mego serca. B^dz jego przewodnikiem i mistrzem, umilowany 
Zbawicielu!” Wiedzialem, ze uwolniono mnie od kary, ktora od dawna wisiala mi nad glow^,. 
Otrzymalem zbawienie, przebaczenie grzechow. Mialem zycie wieczne. Bog rozpoczgl we 
mnie swe dzielo. Teraz dopiero poj^lem Slowo, ktore wczesniej tylekroc slyszalem: 

„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwosci^, Boz^, w nim” (2Kor 5,21). 

„Lecz on zraniony jest dla wyst^pkow naszych, starty jest dla nieprawosci naszych; kazh 
pokoju naszego jest na nim, a sinosci^ jego jestesmy uzdrowieni” (Iz 53,5). 

Wewn^trzne zmagania 

Co stalo si§ potern? Z pocz^tku nadal spelnialem kaplanskie obowi^zki najlepiej, jak 
umialem; ale powoli zacz^lem czuc si§ dziwnie w tym polozeniu. Poj^lem, ze laska, ktora 
mnie zbawila, ktora uczynila ze mnie dziecko Boze, nie moze wspolistniec z „uczynkami” 
wykonywanymi z racji roli, jak^ dalej usilowalem pelnic. Bylem szcz^sliwy — bo w koncu 
pewny zbawienia; ale nadal kr^powala mnie powinnosc wykonywania pewnych uczynkow, 
by zasluzyc sobie na zbawienie. Zbawienie juz mialem; wszystkie zatem te uczynki zacz%- 
lem stopniowo zarzucac, jeden po drugim. Zmienila si§ tematyka rnych kazaii i sposob ich 
wyglaszania. Interesowal mnie tylko Jezus Chrystus: kim jest i co uczynil. Zrezygnowalem 
z tematow ustalonych przez diecezjalnq, diakoni^ liturgicznt],, a poswi^cilem swe wysilki Oso- 
bie i dzielu umilowanego Zbawcy, ukazuj^c Go wlasnie tak zdumionym parafianom, nieraz 
ku ich zaklopotaniu, lecz cz^sto ku zbudowaniu. Poprosilem o zwolnienie mnie z obowi^z- 
kow proboszcza, gdyz nie moglern dluzej glosic tego, co sprzeciwialo si§ Slowu Bozemu. 
Przelozeni przyj^li rezygnacj§, choc nie mogli zrozumiec jej powodow. Trzeba przyznac, iz 
potraktowali mnie bardzo dobrze, wiele razy id^c mi na iyk§. Nie mog§ im nic zarzucic, 
przynajmniej pod wzgl^dem zapewnienia mi pozywienia, ubrania, zakwaterowania. Zyska- 
lem jednak pewnosc zbawienia; Chrystus stal si§ moirn Mistrzem. Nie musialem juz robic 
nic, aby zapracowac sobie na zbawienie — zostalo one uzyskane dla mnie przez Kogos Innego. 
I ten Ktos mial odt^d kontynuowac we mnie dzielo, ktore rozpocz^l gdyz On nigdy nie 
robi niczego polowicznie. 

Wizyty chrzescijan 

W 1965 roku wrocilem do Quebecu na dluzszy wypoczynek. Oclwiedzili mnie tarn ewan- 
gelikalni chrzescijanie. Sk^d dowiedzieli si§ o moich zainteresowaniach Slowem Bozyrn? Nie 
ukrywali: moje dane przekazal im personel radia HCJB. Ale choc rozmowa byla bardzo 
buduj^ca, nie otworzylem si§ przed nimi do kohca. Jako czlowiek przez 40 lat uwi^ziony 
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w systemie, w ktorym si§ urodzil, wyrosl i zyl, balem si§ uwiklac w kolejny system teologicz- 
ny. Prosilem jednak Pana, aby znalazl mi braci i siostry, do ktorych moglbym dol^czyc i nie 
czuc si§ tak samotnym. Znalem doswiadczenia pierwszych chrzescijan, opisane w Dziejach 
Apostolskich: 

„I trwali w nauce apostolskiej i w spolecznosci, i w lamaniu chleba, i w modlitwach” (Dz 
2,42). 

Czy to mozliwe, ze w naszych czasach wierz^cy wci^z gromadz^, si§, aby wspominac Pana 
i oczekiwac Jego przyjscia? Bog, ktory zapewnii mi zbawienie duszy, mial tez zadbac o to, 
abym zetknql si§ z Jego dziecmi. 

Nowy obowi^zek 

Zadzwonili do mnie przelozeni z Montrealu z prosb^ o zast^pienie profesora teologii 
w pewnym kolegium w Rouyn. Wahalem si§, czy przyj^c propozycj§, glownie dlatego, ze 
nie przepadalem za regionem Abitibi, ktorego Rouyn jest stolic^,. Lecz w koncu zgodzilem 
si§, zast^pstwo mialo trwac tylko kilka miesi^cy. Poproszono mnie o wykladanie przedmiotu 
„Kosciol” i udost^pniono cal^, literature potrzebn^ do przygotowania zaj§c. Ale przygoto- 
wania rozpocz^lem tylko od Biblii. Studentom wyjasnilem, czym jest kosciol wedlug Biblii. 

Przyznaje, ze sam nie do konca pojmowalem, czego ucz§; bylo to tak inne od kosciola zhie- 
rarchizowanego, w ktorym przeciez dalej si§ znajdowalem. Przypadlo mi do gustu studium 
tego ternatu. Aby urozmaicic wyklady, puszczalem studentom nagrane wczesniej wywia- 
dy z „osobami z ulicy”. Jednego razu przeczytalem w prasie, ze telewizja nada program 
pod haslem „Kosciol”. Nagrywaj^c ten program z zamiarem pokazania go na zaj^ciach, 
spostrzeglem, ze temat uj§to z biblijnego punktu widzenia. Tak uderzylo mnie podobieii- 
stwo rni^dzy 13, prezentacj^ autorstwa nieznanej mi osoby (jak si§ potem okazalo, byl to 
ewangelikalny chrzescijanin) a mym wlasnym uj^ciem ternatu, ze wyslalem do autora po- 
dzi^kowanie, prosz^c go - jesli zechce — o spotkanie. Przyszedl a ja poznalem, ze zna 
on Pana. Po kilku wizytach zaprosil mnie do siebie, abym sp^dzil niedziele wraz z jego 
rodzin^,. Przy okazji tej wizyty pierwszy raz w zyciu uczestniczylem w Pami^tce Wieczerzy 
Panskiej. W nabozenstwie tym rozpoznalem to, co opisuje 11 rozdzial Pierwszego Listu do 
Koryntian, i uswiadomilem sobie, ze Bog odpowiedzial na moj% modlitwe i zapoznal mnie 
z bracmi i siostrami w Panu, ktorzy w naszych czasach zbieraj^ si§ razem, aby wspominac 
Pana i oczekiwac Jego przyjscia. 

„Albowiem ilekroc byscie jedli ten chleb i ten kielich byscie pili, smierc Pahskq, opowia- 
dajcie, azby przyszedl” (IKor 11,26). 

Bog odpowiada 

Wkrotce napisalem do przelozonych w Montrealu, oznajmiaj^c, ze odnalazlem swq, du- 
chow^ rodzine, i proszEjc, aby postarali si§ dla mnie o zwolnienie ze slubow, jakie zlozylem 
w kosciele rzymskokatolickim, za ktorego czlonka juz si§ nie uwazam. Napisalem, ze moje 
zycie nalezy teraz do Pana i od Pana zalezy odt^d jego kierunek. Pan mnie wyzwolil, nie 
tylko z mego grzechu, nie tylko od swego gniewu, ale rowniez z wszelkiego systemu ludzkiego 
pomyslu, ktory przytlacza i gn^bi. 

„Przetoz teraz zadnego potgpienia nie masz tym, ktory b§d^c w Chrystusie Jezusie nie 
wedlug ciala chodzg,, ale wedlug Ducha. Albowiem zakon Ducha zywota, ktory jest w Chry- 
stusie Jezusie, uwolnil mi§ od zakonu grzechu smierci” (Rz 8,1 -2). 

Joseph Tremblay, nawrocony ksiqdz 

Joseph Tremblay, wladaj^cy ptynnie francuskim, hiszpanskim i angielskim, prowadzi prac§ ewan- 
gelizacyjn^ w wielu krajach. W 1995 roku odwiedzit Irlandi§, gtoszqc Ewangeli^, opowiadajqc swe 
swiadectwo i wyjasniajqc roznic§ pomi^dzy biblijnym chrzescijanstwem a katolicyzmem. Adres: 
P. 0. Box 665, Riviere-du-Loup QC G5R 3Z3, Kanada. 
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Bez kompromisow pojsc za Jezusem 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Victora J. Affonsa 

Dlaczego wstqpilem do Towarzystwa Jezusowego 

W wieku 23 lat odnosilem sukcesy w branzy reklamowej jako profesjonalny grafik. Szyku- 
j^c si§ do wyjazdu na stale za granic§, gdzie czekala na mnie atrakcyjna posada, cieszylem si§ 
rnysl^, o opuszczeniu Indii i ucieczce od bolu, jaki cierpialem na widok n^dzarzy wegetuj^cych 
na ulicach Bombaju. Wyzwoliciele polityczni — Gandhi, Nehru - nie zdolali zapewnic in- 
dyjskiej ubogiej wi^kszosci wolnosci i sprawiedliwosci; niepodlegle Indie do dzis dr^czy plaga 
rnordow i podzialow, awszelkie wysilki charytatywne okazuj^, si§ kropl^ w morzu potrzeb. 
Rozwi^zanie bylo tylko jedno. Podczas modlitwy nie dawaly mi spokoju slowa Jezusa: 

. u Boga wszystko jest mozno” (Mk 10,27). 
Slyszalem tez w sercu: „Nie uciekaj!” A ktoregos dnia uslyszalem: „Pojdz za Moirn 

Synem Jezusem!” Postanowilem wi§c porzucic ten swiat i wst^pilem do Towarzystwa Jezu- 
sowego, zakonu misyjnego, ktorego sarna nazwa, proponowane „cwiczenia duchowne” oraz 
regula obiecywaly sluzb§ Jezusowi za wszelk^ cen§ i doprowadzenie wszystkich ludzi do 
poznania Jego, Jego Pokoju i Jego Sprawiedliwosci. Dol^czylem do Towarzystwa, pragn^c 
poznac Jezusa blizej, zgl^biac Jego Slowo i zachowywac je. Chcialem bye wolny od spraw 
tego swiata, ktore mnie rozpraszaly, w tym od dziewczyny, ktorg, kochalem, aby bez kompro- 
misow pojsc za Jezusem. Jak apostol Pawel, chcialem glosic Ewangeli§, przywiesc Indie do 
Chrystusa. Ranila mnie tutejsza n^dza; wierzylem, ze z grup^ oddanych chrzescijan mogl- 
bym doprowadzic rodakow do Chrystusa i zapewnic irn wybawienie duchowe i spoleczne, aby 
rnogli zyc jak prawdziwe dzieci Boze. Dopiero wtedy moglyby Indie posmakowac prawdzi- 
wej opatrznosci Bozej, aich obywatele sprawiedliwosci. Studiujqc na wydziale dziennikarstwa 
i wykladaj^c w Kolegium sw. Ksawerego, czynilem to z jedn^ rnysl^,: dac Indiom Ewangeli§. 
Dzi^ki Bogu, dzis wizja ta nie tylko nie obumarla, ale jest zywsza i blizsza wypelnienia. 
W to wierz§. Widz§, ze Jezus urzeczywistnia zwyci^stwo, ktore juz zyskal, uzywaj^c „nralej 
trzodki” zwyklych ludzi, ktorzy narodzili si§ na nowo i otrzymali moc Jego Ducha. To Jego 
widzialne Cialo na ziemi: kosciol. Slowo Boze glosi, ze sam Bog w osobie Jezusa Chrystusa, 
przyniesie narodom Prawo. 

„... On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniech^ci si§ ani nie zalamie, az utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekujg, wyspy” (Iz 42,1-4 BT). 

„Poniewaz si§ upodobalo Ojcu, aby w nim wszystka zupelnosc mieszkala. I zeby przezen 
z sob^ pojednal wszystko, uczyniwszy pokoj przez krew krzyza jego; przezen, mowi§, tak to, 
co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech” (Kol 1,19-20). 

Gdy si§ to stanie, WSZELKA chwala i czesc za wyzwolenie naszego ludu przypadnie 
Bogu przez Chrystusa Jezusa. Ludzie to tylko niegodni, nieuzyteczni sludzy. Czlowiek nie 
jest zdolny ocalic biednych, ale 

„u Boga wszystko jest mozebne” (Mt 19,26), 
jesli tylko wierzymy w Tego, ktorego On poslal: Jezusa! Podczas z gor^, 14-letniego okresu 

studiow przelozeni i towarzysze z Zakonu Jezuitow wydawali si§ podzielac moj^, wizj§ i sta- 
wiac przed sobq, ten sam cel: poznac Jezusa, sluzyc Mu ioglaszac Go swiatu, czyni^c Jego 
uczniow. Bylem jednym znielicznych uprzywilejowanych jezuitow, ktorym dano mozliwosc 
podrozy i studiow za granic^, a takze znaczn^ swobod§ decyzji. Jako czlowiek odczuwalem 
satysfakcj^; lecz brakowalo mi czegos bardzo waznego! Nie bylem w stanie zaspokoic glodu 
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w sercu, zlaknionym poznania Jezusa, Zmartwychwstalego Pana, tak jak znali Go prosci 
„nieuczeni” ludzie w pierwszym kosciele apostolow, opisanym w Pismie Swi^tym. 

Poszukiwania i kryzys 

Studiuj^c na przelomie lat szescdziesi^tych i siedemdziesi^tych za granic^, mialem oka- 
zj§ mieszkac na Filipinach i w roznych krajach europejskich, a pozniej w USA. Podczas 
studiow w Hiszpanii, obserwowalem masowy exodus Europejczykow z kosciola katolickiego. 
Tylko szesc procent ludnosci ucz^szczalo na niedzielnt], msz§! Potem, w Los Angeles, widzia- 
lem podwojne zycie niedzielnych katolikow, w tym i wlasne oraz wielu ksi^zy i zakonnic. 
Zacz^lem w^tpic w sw^, chrzescijanskosc jako wynalazek zachodni, zastanawiaj^c si§, czy 
Jezus Chrystus i Biblia to nie bajki, na ktore darmo rnarnuj^ zycie. Nie znalem kosciola 
innego niz rzymski, a wpojono mi, iz to jedyny prawdziwy, poza ktorym nie ma zbawienia. 
II sobor watykanski przesun^l nieco akcenty, ale w skali dose kosmetyeznej. Protestanci, 
choc zwani juz bracmi, ich koscioiy zas wspolnotami koscielnymi, dalej uchodzili za kacerzy, 
a ich koscioiy za ulomne, niepelne. Zawsze zajmowalem pozycj§ antyprotestanck^,, unika- 
jq,c kontaktu z heretyckimi naukami iprogramami telewizyjnymi. Z drugiej strony indyjscy 
Jezuici zach^cili mnie do otwartosci na niechrzescijan, hinduistow, muzulmanow, zw^c ich 
nawet „dziecmi Bozyrni”; radzili tez studiowac ich religi§ i nawi^zac „dialog”, ktory oznaczal 
wzajemny szacunek, a wykluczai proby nawracania do Clirystusa. W 1971 roku, podczas 
studiow w Kalifornii, zalal mnie potop hipisow, guru, narkotykow, rozwodow, rozwi^zlosci 
oraz wszelakich zboczen. Rady i modlitwy nie pomagaly „grzesznikom”; czuiem si§ bezsilny. 
Na Zachodzie kosciol katolicki opuszczalo wtedy tysi^ce ksi§zy izakonnic; inni, jak ja, starali 
si§ osi^gn^c profesjonalizm w dziedzinie mass mediow, poradnictwa czy dzialalnosci spolecz- 
nej, aby dowiesc wagi swego kaplahskiego powolania i zbawiac swiat wszelkimi mozliwymi 
srodkami — wyj^wszy ten jeden: 

„Albowiem nie wstydz§ si§ za Ewangielij§ Chrystusowg,, poniewaz jest moc% Boz^ ku 
zbawieniu kazdemu wierz^cemu ...” (Rz 1,16). 

Dobiegalem juz czterdziestki i siedemnastu lat w zakonie. Posiadalem kilka dyplo- 
mow uniwersyteckich i zielonq, kart§: prawo stalego pobytu w USA. Zacz^lem rozwazac, 
czy sladami innych nie rzucic jalowej, nuz^cej roli kaplana; ale na wszelki wypadek, gdyby 
rnialo si§ okazac, iz niebo i pieklo istniej^,, formalnie pozostalbym katolikiem, by zadbac 
o niebieskie ubezpieczenie. Wierni widzieli we mnie energieznego, wesolego ksi^dza, studen- 
ta Wydzialu Filmu i Telewizji Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, „yuppiesa” 
z parafii sw. Marcina z Tours w Brentwood kolo Beverly Hills i Hollywoodu. Ocieralem si§ 
o ulubione gwiazdy filmowe, chadzalem do nich na koktajle i nigdy nie czuiem si§ dyskrymi- 
nowany przez „bialych” parafian. Przeciwnie, kochano mnie i z cielesnego punktu widzenia 
bylem bardzo szcz^sliwy. W swej szczerosci- i glupocie - wierzylem w horoskopy i uczylem 
mlodych ludzi jogi, nie rnaj^c poj^cia, ze Biblia jasno zabrania okultystycznycli praktyk, 
ktorym si§ oddajy Potrzebowalem pomocy! Nie wiedzialem, ze kilku wierz^cych, ktorych 
szkaluj§ ipi§tnuj§ jako protestantow i fundamentalistow, rnodli si§ omoje przejrzenie. Modlili 
si§ — i w koncu doznalem laski: ogarn^ly mnie zam^t i rozpaez, zw^tpilem w wiaiy i powo- 
lanie i zawolalem do Pana: „Boze, pokaz mi, czy istniejesz, czy Jezus jest Twoim Synem, 
czy Biblia jest Twym prawdziwym Slowem!” 

Punkt zwrotny 

Pan uwolnil mnie w niezwykly sposob w Zielone Swigta w 1972 roku. Przygotowalem 
sobie kazanie o Duchu Swi^tym, ktore mialem powtarzac na pi^ciu kolejnych mszach w Bren- 
twood. Sam nie wierzylem w to, co mialem mowic. Lecz w niedzielny ranek po raz pierwszy 
w zyciu kiygoslup odmowil mi posluszehstwa. Nie moglern powiedziec kazania- bo karet- 
ka pogotowia odtransportowala mnie do Szpitala sw. Jana. Znakomity chirurg ortopeda 
orzekl: wrodzona skolioza kr^goslupa, konieezna powazna operaeja. Lezalem unieruchomio- 
ny na wyci^gu, cierpi^c bol i zam§t w duszy. Dzi^ki Bogu, na sali zjawili si§ chrzescijanie, 
gotowi si§ modlic. Nie pytaj^c mnie o zdanie, polozyli na mnie lyce, ja zas wspanialomysl- 
nie zezwolilem na t§ glupot§, staraj^c si§ odpuscic heretykom. Zacz^li si§ modlic. „Ojcze, 
przebaez irn, bo nie wiedz^,, co czyni^” — westclintjlem. Pan uslyszal, ale odpowiedzial po 
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swojemu, za posrednictwem swych slug, ktorymi gardzilem: Tego dnia otworzyl moje serce, 
bym poznal Jezusa jako Pana i Zbawiciela i mial pewnosc zbawienia, o jakiej nie snilem. 
Poj^lem, w czym tkwi niezwykla roznica rni^dzy osobistym poznaniem Jezusa jako mego 
Zbawcy a znajomosciq. Go przez katolika, ktory wprawdzie jako czlowiek religijny porzucil 
wszystko, aby dla Niego pracowac, lecz nie jest wcale pewny swego zbawienia i losu po 
smierci. Slowa nie opisz^ cudownosci poznania Jezusa jako mego Zbawcy. Podczas miesi%- 
ca sp^dzonego w szpitalu luski powoli spadaly mi z oczu. Zmartwychwstaly Pan usurujl 
z mego serca zw^tpienie w Jego prawdziwosc i prawdziwosc zycia wiecznego. Biblia, ktor^ 
niegdys z mozolem studiowalem, chc^c bye profesjonalnie przygotowany do pracy, stala si§ 
ekscytujcj,cym, zyciowym objawieniem cluchowym. Pojmowalem jq, z latwosci^,, radowalem 
si§ z niej i zapami^tywalem jej slowa. W kosciele katolickim Bibli§ zawsze ukazuje si§ jako 
Ksi§g§ kosciola, glosz^c, ze kosciol — rzecz jasna rzymski - istnial juz przed powstaniem 
Pism Nowego Testamentu i spelnil zasadnicz^ rol§ w okresleniu kanonu Pisma Swi^tego. 
St^,d — twierdzi kosciol — ocena zrodzonej pozniej nauki apostolskiej musi si§ w ostatecz- 
nym rozracliunku opierac nie na samym tylko Pismie (Sola Scriptura), ale na Pismie wraz 
ztradycj^ (kosciola rzymskiego). Katolicy maj^, obowi^zek za prawd§ uwazac to, co oficjalnie 
oglasza jako prawd§ Magisterium ich kosciola. Jednakze zdaniem tych, ktorzy wiar§ opieraj^ 
na Pismie Swi^tym, to ono ma bye ostateeznym probierzem oceny nauki. Regul§ t§ widac 
zreszt^, w samej Biblii: Jezus i apostolowie- autorzy Nowego Testamentu — zawsze odwoluj^, 
si§ do Starego Testamentu, aby uzasadnic swoje nauezanie i czyny. Jezus powiedzial: 

„Tec s^, slowa, ktorem mowil do was, b^d^c jeszcze z wami, iz si§ musi wypelnic wszystko, 
co napisano w zakonie Mojzeszowym i w prorokach, i w psalmach o mnie” (Lk 24,44). 

Apostol Pawel pisal o sobie: 
„Pawel, sluga Jezusa Chrystusa, powolany Apostol, odl^czony ku opowiadaniu Ewan- 

gielii Bozej; Ktorq, przedtem obiecal przez proroki swoje w pismacli swi^tych, O Synu swoim, 
ktory si§ narodzil z nasienia Dawidowego wedlug ciala” 

Gdy Pawel glosil Ewangeli^ 
„A cic byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, ktorzy przyj^li slowo Boze ze wszystkq, 

ochot^,, na kazdy dzien rozs^dzaj^c Pisma, jezliby si§ tak mialo” (Dz 17,11). 
Duch Swi^ty jest Autorem Biblii, On nadal jej ksztalt ipelmj form§. Jego Slowo ostrzega 

kazdego nauczyciela: 
„Nie przydacie do slowa, ktore ja warn rozkazuj^, ani ujmiecie z niego, abyscie strzegli 

przykazan Pana, Boga waszego, ktore ja warn rozkazuj§” (Pwt 4,2). 
Kazd% nauk§ i „niepodwazalny dogrnat”, ktory uzupelnia Pismo Swi^te, odejmuje od 

niego lub mu przeezy, nalezy odrzucic. Dotyczy to takze nauki o czysccu, niepokalanym 
pocz^ciu, adoraeji „Najswi§tszego Sakramentu”, nieomylnosci papieza itd. Pan pot^pil takie 
tradycje i nauczycieli: 

„Wniwecz obracajg,c slowo Boze ustaw^ wasz^, ktor^scie ustawili; i wiele innych rzeezy 
tym podobnych czynicie” (Mk 7,13). 

Laski darmowego daru Bozego, dzi^ki ktoremu czlowiek wierzy w Jezusa i otrzymuje 
zycie wieezne — nie mozna wysluzyc uezynkami, nie rnozna tez wysluzyc jej dla innych. 
Mimo to kosciol rzymskokatolicki podkresla wag§ posrednictwa biskupow, kaplanow i sa- 
kramentalnych „uczynkow” jako niezb^dnych do otrzymania laski ku zbawieniu. Przeezy to 
poselstwu Pisma, glosz^cemu: 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uezynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Wedlug Pisma Jezus to jedyny Zbawca. Tylko On mogl urnrzec i przelac Bosk^ krew 
na Golgocie, by odpuszczone byly ludzkie grzechy i pokonana srnierc wieezna. To On, Bog, 
przybyl, by obdarzyc nas wolnosci^ i zbawieniem: 

„A przetoz jezli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi b^dziecie” (J 8,36). 
Apostol Pawel nie dopuscilby, aby nawet on sam czy aniol znieba przekr^cil Ewangeli§, 

ktorq, wczesniej oglosil (Gal 1,8). 
„Ale my kazemy Chrystusa ukrzyzowanego, Zydom wprawdzie zgorszenie, a Grekorn 

glupstwo; Lecz samym powolanym i Zydom, i Grekorn kazemy Chrystusa, ktory jest moc% 
Boz^ i m^drosci^ Boz^” (IKor 1,23-24). 

„Albowiem nie wstydz§ si§ za Ewangielij§ Chrystusowg,, poniewaz jest moc% Boz^, ku 
zbawieniu kazdemu wierzEjcemu, Zydowi najprzod, potem i Greczynowi” (Rz 1,16). 

Katolicy nie mog^ poj^c ani zwiastowac Ewangelii przede wszystkim dlatego, ze mimo 
napomnien Ducha Swi^tego nie sq, gotowi przyj^c do serca jej tresci. System rzymski wpoil 
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im, iz zbawienie zyskajq, poprzez ludzkie uczynki; sq, zatem nieswiadomi prawdy Ewangelii. 
A przeciez Jezus obiecak 

„A on przyszedlszy, b^dzie karal swiat z grzechu i z sprawiedliwosci, i z s^du; Z grzechu 
mowi§, iz nie uwierzyli we mnie” (J 16,8-9). 

Duchowienstwo, pozbawione mocy Ducha Swi^tego (i zapewne nie narodzone na nowo), 
przeczy Ewangelii i poslannictwu Jezusa. Przez „dobre uczynki”, rytualy (sakramenty), 
talizmany (szkaplerze, medaliki) i mantry (litanie, nowenny, rozaniec) — w ktorych rownie 
dobrze, a nawet lepiej spisuj^ si§ poganie — nmozy si§ „martwe koscioly”. Jak napisano: 

„Pocz§lismy, bolelismy; alesmy tylko jakoby wiatr porodzili” (Iz 26,18). 
Gdy w szpitalu przezylem nowe narodzenie, Duch Swi^ty przekonal mnie o moich grze- 

chacli, sposrod ktorych cz§sc uwazalem nawet za cnoty. Przedtem liczylem na to, ze uczynki 
oraz sakramenty kosciola wysluzg, mi zbawienie; teraz poj^lem, ze „porodzilem wiatr”. Na- 
wrocilem si§ wi§c i uwierzylem w PRAWDZIWi\ DOBRl\. NOWINIJ: ze Jezus uczynil to 
WSZYSTKO za mnie, raz na zawsze swq, jedn^ ofiar^, na krzyzu. Jedynie nawracaj^c si§ 
i wierz^c w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawc§ i Pana, mozna uzyskac zbawienie. Pan 
wytknq.1 mi walk§ z ludzmi. Zawsze z dum^ mialem si§ za przyjacielskiego i gotowego wy- 
baczac, ktory kocha wszystkicli, w tym takze hinduistow, muzulmanow, swoich wrogow 
igrzesznikow, ktory poswi^ca zycie nawracaniu ich na wiar§ kosciola, by mogli bye zba- 
wieni. Lecz teraz wyraznie slyszalem glos Ducha Swi^tego, przekonuj^cy, iz nie traktuj§ 
ich zmilosci^, niesprawiedliwie os^dzaj^c wielu chrzescijan jako heretykow. Zrozumialem to 
nagle: Nie milowalem protestantow. Pelen uprzedzen i strachu stronilem od „heretykow”, od 
ich programow telewizyjnych i przestrzegalem innyclr przed czytaniem protestanckiej Biblii 
i literatury. Zalowalem za ten grzech. Byl to cud laski Bozej. Znikl holubiony latami wstr^t 
do protestantow, i gor^co zapragn^lem si§ spotkac z odrzucanymi dot^d bracmi i siostrami. 
Czulern si§ tak, jakby z serca spadla mi czarna zaslona, aumysl ioczy jasno ujrzaly Prawdy. 
Tak wielka byla rnoja radosc ze zbawienia, ze pacjenci w s^siedniej sali pytali, zczego si§ 
tak ciesz§! Milosc do Jezusa plon^la we mnie nowq, moc^,, daj^c zapal, aby wrocic do Indii, 
i smialosc, aby glosic Ewangeli^ swiatu. Otrzymalem tez lask§ wiary w uzdrowienie. Ufalem, 
ze ow wybitny chirurg bez wi^kszego ryzyka zdola uleezye moj kr^goslup; ale z drugiej strony 
pragnqlem zaswiadezye o zywym Jezusie, ktory przeciez powiedzial: 

„I zyj^cy; a bylem urnarly, a otom jest zywy na wieki wiekow. I mam klueze piekla 
i smierci” (Ap 1,18). 

I ostateeznie, pelen wiary w Jezusa, wyszedlem ze szpitala odmawiaj^c operaeji i nie 
boj^c si§ ogromnego ryzyka. Ku zdumieniu lekarzy zostalem cudownie, bez operaeji uleczo- 
ny ze skoliozy. Kr^goslup, wygi^ty w ksztalcie S, w ci^gu roku wyprostowal si§ jak trzeina. 
Umocnilo to moj^, wiar§ iswiadectwo. Zacz^lem goscic w licznych kosciolach, poczynaj^c 
od protestanckich, i zaznawalem od wierz^cych braci wiele milosci, swiadcz^c o zmartwych- 
wstalym Panu: 

„ Jezus Chrystus wezoraj i dzis, tenze i na wieki” (Hbr 13,8). 
Jest On Prawdziwy i Wierny. 
„Z z£j,dosci^ oczekiwalem Pana; a sklonil si§ ku mnie, i wysluclral wolanie moje; I wyci%- 

gnqi miecz z dolu szumi^cego i z biota lgngeego, a postawil na skale nogi moje, i utwierdzil 
kroki moje; A wlozyl w usta moje piesn now^, chwal§ nalez^c^ Bogu naszemu, co gdy wiele 
ich ogl^da, ul§kn^ si§, a b§d^, rniec nadziej§ w Panu” (Ps 40,2-4). 

Pan odpowiedzial na moje pytania. Jezus Chrystus naprawd§ zmartwyclrwstal, zyje i mie- 
wa si§ dobrze! Wkrotce powroci! 

„ Jezus Chrystus wezoraj i dzis, tenze i na wieki” (Hbr 13,8). 
On jest z nami, tak jak byl ze swi^tymi kosciola apostolskiego, z Jozuern i ze swi^tymi 

Starego Testamentu. Ktos wiernie prosil za nm|, i doznalem laski, aby zawolac: 
„Lecz nader obfitowala laska Pana naszego z wiarg, i z milosci^,, ktora jest w Clirystusie 

Jezusie” (lTyrn 1,14). 
B§d§ si§ rnodlil za wszystkich, ktorzy zostali wprowadzeni w bl^d, tak jak niegdys ja, 

kiedy nie wiedzialem, dok^d si§ udac. Modl§ si§, aby Pan uslyszal ich wolanie iaby po- 
znali radosc imoc swiadkow Clirystusowych. Prosz§ o to zwlaszcza dla jezuitow i katolikow 
w Indiach, aby narod nasz zostal wkrotce uwolniony z wszelkiego zla dzi^ki krwi Jezusa 
Chrystusa. Pewnego dnia wizja ta si§ spelni! I Jezus, Prawda, zwyci^zy! 
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Prawdziwy kosciol przedklada Bibli§ ponad wszystko 

Zwierzchnicy z^dali, bym zaprzestal nauczania, gdyz publicznie przyznawalem, ze nie- 
ktore glowne dogmaty i praktyki Rzymu przeczg, Slowu Bozemu zawartemu w Biblii, czyniqp 
zkatolicyzmu religi§ dalek^ od prawdziwego kosciola Jezusa Chrystusa. Prawdziwy kosciol 
Chrystusa sklada si§ bowiern zwierz^cych, ktorzy przedkladajq Slowo Boze ponad wszystko, 
nie waz^,c si§ na jaskrawe odst^pstwa od niego. Zawsze staralem si§ szanowac i jak sarnego 
Pana sluchac przelozonych. Ale sumienie przekonalo mnie, ze pozostaj^c pod wladz^, Rzy- 
mu b§d§ musial ulec jego naukom: klamstwu nie z ducha Clirystusowego. W Ewangelii Jana 
8,43-44 Jezus gromil faryzeuszow: 

„Przeczze tej powiesci mojej nie pojmujecie? przeto, iz nie mozecie sluchac mowy mojej. 
Wyscie z ojca dyjabla i poz^dliwosci ojca waszego czynic chcecie; onci byl m^zobojcq od 
poczqtku i w prawdzie nie zostal, bo w nim prawdy nie masz: gdy mowi klamstwo, z swego 
wlasnego mowi, iz jest klarncq i ojcem klamstwa”. 

Cechy te uwypuklily si§ w kosciele katolickim w czasach inkwizycji i mordowania Re- 
formatorow. II sobor watykanski nie odwolal zadnego z falszywych dogmatow Trydentu; 
natomiast jak przedtem tak i dzis wiernych zach^ca si§ do akceptacji religii poganskich 
jako rownie, zbawczych”. Kardynal bombajski i przywodcy kosciola gor^co radzili, bym nie 
opuszczal kosciola rzymskiego. Bardzo ich kochalem; swego czasu, jeszcze w Indiach, byli mi 
wielkq pomocg,. Napisalem do kardynala i do sarnego papieza oraz do prowincjala Jezuitow, 
szczegolowo izszacunkiem wyjasniaj^c, ze 

„Wi§cej trzeba sluchac Boga, niz ludzi” (Dz 5,29). 
Z bolem opuszczam lud katolicki, wszystkich rnych przyjaciol i krewnych, nie dano mi 

bowiern nauczac tu biblijnej Dobrej Nowiny. Niech Pan w swej mocy poblogoslawi ich sw^ 
prawdy i niech wyzwoli wi^zniow, aby bez kompromisow poszli za Jezusem. Modl§ si§ o to 
w Jego imieniu. W 1993 roku poslubilem Julie Laschiazza Baden z Brentwood, ktora juz 
wczesniej towarzyszyla mi w pracy misyjnej, mocg, Ducha wiod^c do zbawienia wiernych 
kosciola katolickiego z Indii i Stanow Zjednoczonych. Bog obdarzyl j^, bardzo owocn^, po- 
slug^,. Zalozylismy Cornerstone International (Mi^dzynarodowq Misj§ „Kamieh W^gielny”), 
dzialaj^,c% w Indiach i USA, aby przy wsparciu Ducha Swi^tego pomoc wierz^cym modlic si§ 
i trudzic oraz wykorzystywac indyjskie srodki masowego przekazu do zwiastowania Jezusa 
Chrystusa. 

Postscriptum: O obecnym zanieczyszczeniu w kosciele 

Az za dobrze zdaj§ sobie spraw§ z ldopotow, jakie przezywaj^, takze koscioly prote- 
stanckie. Wide padlo ofiarq doktrynalnego zanieczyszczenia, ulegaj^c humanizmowi, plura- 
lizmowi, przede wszystkim zas schrystianizowanemu materializmowi, gloszg,cemu ewangeliq 
sukcesu i mesjanizm polityczny. W bogatych krajach chrzescijanskich niejeden kosciol czci 
bozka Mamony. „Kaznodzieje” i „uzdrowiciele” podaj^c si§ za „nowo narodzonych” i „na- 
pelnionych Duchem” robi^, z ewangelizacji biznes, jak przekupnie w Domu Ojca. Wytykaj^c 
sil<j i odst^pstwo Watykanu, wznosz^ wlasne imperia, czyni^c si§ nieomylnymi papiezami we 
wlasnych stacjach telewizyjnych, wielkich organizacjacli misyjnych, kosciolach, „chrzescijan- 
skich centracli rozrywkowych”. Maj^tki wartosci milionow dolarow kr^pujq, ich lancuchem 
wygodnych rezydencji inie puszczaj^, w odwiedziny do ubogich, polozonych w trudnym 
otoczeniu osrodkow misyjnych, nawet w ich wlasnym kraju. Niektore koscioly zwqce si§ 
charyzmatycznymi i zielonoswi^tkowymi daly si§ zwiesc ruszaj^c na poszukiwania „znakow 
i cudow” za pornoc^ sil okultystycznych, przypisywanych ludzkiemu potencjalowi. Rodzi to 
nieuniknione zlo: balwochwalcze ubostwienie ludzkiego ja. Jesli potrzebujesz modlitwy czy 
pornocy, aby bez kompromisow pojsc za Jezusem, bqdz jesli pragniesz uczestniczyc w pracach 
naszej misji, pisz (po angielsku) na adres: Cornerstone International, Unique B-204, Cross 
Road 6, Borivali (W) Bombay 400103, India; b^dz: Cornerstone International Inc., 15 030 
Ventura Blvd. Suite 463, Sherman Oaks, CA 91403, USA. 

Victor J. Affonso, nawrocony ksiqdz 

Hindus Victor Affonso czynnie sfuzy dzis Panu, dzielqc swoj czas po rowno mi^dzy USA 
a Indie. Jest ewangelistq z powolania. Jego sylwetka jako ewangelisty i swiadka Chrystusa jest 
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dobrze znana w Stanach Zjednoczonych oraz w miastach i miasteczkach okolic Bombaju i Goa. 
Zalozyt i przewodzi misji Cornerstone International. 

OSTATECZNA DECYZJA VICTORA J. J. AFFONSA O REZYGNACJI Z CZLON- 
KOSTWA W KOSCIELE RZYMSKOKATOLICKIM I W ZAKONIE JEZUITOW 

JA, VICTOR JOHN JOSEPH AFFONSO, uczen i sluga Pana Jezusa Chrystusa, zba- 
wiony Jego drog^ KRWI^, namaszczony przez Jego Ducha swi^tego i powolany przez Nie- 
go do zycia wedlug Jego EWANGELII i gloszenia jej WSZYSTKIM ludom, pozostajgy 
czlonkiem JEDYNEGO KROLEWSKIEGO KAPLANSTWA Ludu Bozego w Clirystusie 
Jezusie, niniejszym oznajmiam o REZYGNACJI z czlonkostwa w KOSCIELE RZYMSKO- 
KATOLICKIM oraz w jego zakonie religijnym zwanym TOWARZYSTWEM JEZUSOWYM 
w posluszenstwie Slowu Bozernu, wedlug rozumienia mego sumienia. Nie uznaj§ zatem na- 
czelnej roli wladz rzymskokatolickich, gdyz uniewazniaj^, one Bibli§ i utrudniajt], sprawowanie 
mej MISJI: gloszenia EWANGELII bez KOMPROMISU. W sumieniu swym sg,dz§, ze wie- 
le oficjalnych nauk i praktyk kosciola rzymskokatolickiego sprzeciwia si§ Slowu Bozernu. 
Odst^pstwa te to owoc „zgnilego korzenia”, a jego istota tkwi w tym, iz mimo ustalonego 
kanonu Pisma Sw. kosciol twierdzi, ze istniej^, DWA ZRODLA Bozego objawienia Prawdy: 
Biblia i Tradycja. To tradycj§ trzeba winic za dodatki do nieomylnego i pelnego Objawienia 
danego w Biblii i przeczenie mu. Ja uznaj§ Bibli^ za OSTATECZNY PROBIERZ, pozwala- 
j^cy os^dzic, co jest dzis dla nas Slowern Bozym. Aby podobac si§ Bogu, musz§ robic to, co 
On mowi. A w swym nieomylnym Slowie rnowi: 

„Owszem blogoslawieni SEp ktorzy sluchaj^ slowa Bozego i strzegfj, go” (Lk 11,28). 
I sprzeciwia si§ postawie faryzeuszow: 
„Wniwecz obracaj^c slowo Boze ustaw^ wasz^, ktor^scie ustawili; i wiele innych rzeczy 

tym podobnych czynicie” (Mk 7,13). 
Pismo Swi^te pokazalo mi tez, ze „sluby zakonne” oraz „hierarchia duchowienstwa” 

w postaci istniej^cej dzis w kosciele rzymskokatolickim — czyniEj,c z ksi^zy braminiczn^, 
klas§ wyzsz^,, wyroznionq, jako swi^tsza niz reszta Krolewskiego Kaplanstwa — sprzeciwiaj^ 
si§ Pismu i rozmijaj^ z biblijnym Bozym wzorcem kosciola. Sluby zakonne sq ponadto czyms 
zb^dnym, gdyz kazdy prawdziwy czlonek Ciala Chrystusowego juz przy chrzcie slubowal, ze 
wraz z Chrystusem urnrze dla tego swiata, a to obejmuje takze UBOSTWO W Duchu, a wi§c 
niepoz^danie maj^tku i dzielenie si§ z potrzebuj^cymi, CZYSTOSC w myslach i w zyciu, 
czy to samotnym, czy malzenskim, POSLUSZENSTWO kazdej wladzy ustanowionej przez 
Boga, spolecznej ireligijnej, we wszystkim procz grzechu. St^d niniejszym WYRZEKAM Silj) 
WSZELKICH SLUBOW ZAKONNYCH zlozonych w Towarzystwie Jezusowym, obejmuj%- 
cych szczegolny „sekciarski” slub posluszeiistwa papiezowi rzymskokatolickiemu. Niniejszym 
wyrzekam sir- WSZELKICH FALSZYWYCH SLUBOW I ZAWIERZEN Maryi i wszelkim 
innym zmarlym swi^tym czy duchom stworzonym, ktore skladalem sam bqdi ktore skladano 
w moim imieniu, za moj^, wiedzg, i bez niej. (Podpisano: Victor J. Affonso) Dnia 20 czerwca 
1988 roku Bombaj, Indie 
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Laska Boza w Nowej Gwinei 

Swiadectwo nawroconego ksicylza Jacoba van der Veldena 

Ksi^dzem zostalem z przekonania. Chcialem jeclrac na dzikie wyspy i niesc Papuasom 
poselstwo Boze, Ewangeli§ Jezusa Chrystusa. S^dzilem, ze zdaj§ sobie spraw§ z trudnosci, 
jakie mnie tam czekaj^,, i pod haslem: „Jad§, bo musz§”, udalem si§ do Nowej Gwinei, 
bylej kolonii holenderskiej. A w pi§c lat pozniej musialem zawyrokowac, ze mimo chwaleb- 
nego pocz^tku moja misja jest jedn^ wielkq, katastrofq,. Nie udaio mi si§. Widziaiem, ze 
wspolpracownicy i inni ludzie kompletnie mnie ignoruj^, traktuj^c jak powietrze. Strapiony, 
rozczarowany i zly, nie chcialem si§ juz nawet modlic do Boga. Nie moglem si§ otrz^sn^c 
i spojrzec na porazk§ chlodniejszym okiem. Nie chcialem juz miec z Bogiem nic wspolnego. 

Dowiedzialem si^ o mej grzesznej naturze 

W najcienmiejszym punkcie duchowego kryzysu spotkalem protestanckiego misjonarza. 
Nie mialem ochoty z nim rozmawiac, lecz do rozmowy doszlo, a ja spostrzeglem, ze to 
bardzo radosny chrzescijanin. Wysluchal mnie, co juz samo w sobie bylo pokrzepiajqce. 
Zrozumial me rozczarowanie i zlosc. Dzi^ki rozmowie poj^lem, ze sluchalem dot^d tylko 
siebie i swych glupich przekonan. Nie bylo u mnie miejsca na sluchanie Slowa Bozego, 
prawdziw^, modlitw§ do Boga, ufanie Mu. Powoli, ale wyraznie dostrzegalem, jaki ze mnie 
bezuzyteczny sluga, dufny w swoje sily; zrozumialem tez, ze jeslibym we wszystkim powierzal 

si§ Bozemu prowadzeniu moglbym si§ stac pozytecznym narz^dziem w Bozym r§ku. Otwieral 
si§ przede nm^ nowy swiat. Uczylem si§ z Bozego Slowa; to w nim ujrzalem wielkosc Boga 
i bezbrzezn^ nieprawosc czlowieka. Nieraz widz§, ze w wywiadach z ksi^zmi katolickimi 
uznaje si§ ich nauk§ za biblijnie zdrow^. A przeciez nie jest ona wcale zgodna z Pismem 
Swi^tym i szczerze powiedziawszy nawet nie moze bye. Rowniez i z tym zmagalem si§ przed 
nawroceniem. Gdy zaczEjl si§ proces mej duchowej przemiany, cz^sto slyszalem zdanie: „To, 
co rnowisz, nie zgadza si§ z Pismem. Slowo Pana mowi inaezej”. Po kazdej dyskusji czulem si§ 
coraz niewyrazniej, bo po sprawdzeniu z Bibliq, musialem przyznac, ze jej przecz§ i ze prawdy 
rnowi^c wcale nie znam Slowa Bozego. Przez ci^zkie zmagania docliodzilem do prawdy. 
Nie chcialem przyznawac si§ do bl^dow: coz przykrzejszego i bardziej upokarzaj^cego niz 
przyznac, ze nasze zdanie na ternat Boga, przekonania nabyte podezas dlugich lat studiow 
i doswiadezeh uznanych za niepodwazalne, s^, de facto nieprawdziwe, bl^dne i niezgodne 
z Pismem Swi^tym? Czulem si§ jak najgorszy nieudaeznik, jak ktos trwale oszpecony. 

„Umarli na skutek wyst^pkow i grzechow” (Ef 2,1) 

Pan jeden wie, jak wzdragalem si§ przed uznaniem prawdy o zupelnym zepsuciu czlo- 
wieka, o jego sklonnosci do wszelkiego zla, a niezdolnosci do dobra. Pogl^d ten wydawal 
mi si§ skrajny; str^cal mnie z piedestalu i kazal patrzec w twarz wlasnej hanbie. Opornie 
przyehodzilo mi poj^c, ze czlowiek juz przed wiekami spadl zpiedestalu, bo wybral grzech 
zwracaj^c si§ przeciw Bogu. Latarni ja sam, podobnie jak inni, rozpaezliwie probowalem t§ 
upadl^ istot§ utrzymac w pionie. Mowilo si§ o zranionym czlowieku, ktory mimo wszystko 
usiluje walczyc, by si§ uleezye i stance przed Bogiem jako sprawiedliwy. Wierzylem, ze koniec 
koheow Bog odplaci nam za wszystkie dobre czyny, ba, ma wr§cz obowi^zek tak uczynic. 
Odplaci zbawieniem wieeznym, a dobre czyny naszego chwalebnego zycia wysluz^, nawet 
zbawienie innym. Wyniesionej z katolicyzmu idei „dobrego, milosiernego Boga” musialem 
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przeciwstawic nowo poznanego Pana, ktory pala gniewem na grzech i nie pozostawia go bez 
kary. Pan, ktory objawil si§ w Starym Przymierzu, jest ten sam wczoraj, dzis i na wieki. 
Byl to koniec smiesznych poj^c o „wielkich swi^tych”, ktorzy kuchennym wejsciem do nieba 
mog^, przeszmuglowac swych oddanych czcicieli; koniec opowiesci okutych na cztery lapy 
grzesznikach, ktorzy puszczaj^c oko do Piotra, groznego stroza niebieskich brarn, wkradaj^ 
si§ mimo niego do srodka. Teraz — w zgodzie ze Slowem Bozyrn — nie bylo drogi innej niz 
przez wiar§. 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Obfita laska Boza 

Gdy Bog w swyrn nieskonczonym milosierdziu o tym rnnie przekonal, nie mialem juz 
wymowek. W Jego swiatlosci zrozumialem wag§ slow Pawla: „N§dzny ja czlowiek” i poj^lem 
sens Listu do Rzymian 3,9-20. Ukazano mi obraz bolesnie wyrazny — i wiedzialem, ze to 
rnoja podobizna. Ale (chc§ to zaznaczyc!) wielka byla moja radosc w Chrystusie Jezusie. 
Zakosztowalem w koncu bogactwa i gl§bi slow: 

„Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto 
wen wierzy, nie zgin^l, ale rnial zywot wieczny” (J 3,16). 

Moglem wi§c wolac o pomoc do litosciwego Ojca w niebie, ktory zbawil rnnie w Chry- 
stusie, czyni^c na nowo narodzon^ istotq,, napelnion^ i odnowion^ przez Ducha Swi^tego. 
Jakze bylem wdzi^czny memu Bogu i Panu! Nauczylem si§ poznawac i wielbic Tego, ktory 
powoluje i wybiera. Pojqlem, ze stajemy przed Nim z pustymi lykoma, aby On sam nas 
wypelnil. A wszystko dzi^ki lasce Bozej, przez ktor^ uwierzylem, by odtqyl w mocy tej 
wiary zyc i pracowac. Beznadziejnemu nieudacznikowi nagle udalo si§. Bog cudownie rnnie 
prowadzil. Szczyc§ si§ dzis Jego lask^,, bo wzi^l rnnie za r§k§, a sluzenie Mu jest radosci^,. 
Nalez§ do Niego, powtornie stworzony na Jego obraz, i zyj§ w Nim z nowym sercem. Juz 
umiern milowac Boga i blizniego i zaclrowywac Boze przykazania. Nie tylko czuj§ si§ innyrn 
czlowiekiem, ale naprawd^ stalern si§ istot^ odnowion^ na Jego podobienstwo moc^ Ducha. 
To nowe stworzenie pragnie tylko bye Mu wdzi^eznym i chwalic Tego, ktory rnial wzgl^d 
na n&szq n§dz§ i tak nas ubogacil. Gdy czasami slysz§, ze jakis nawrocony katolik wrocil 
na lono „Matki Kosciola”, zamyslam si§ nad bogactwem, jakie otrzymalem b§d^c na wieki 
powolanym przez Boga. Ilez to razy slysz§: „Coz za niesamowita przemiana! Zeby z ksi^dza 
katolickiego zostac protestanckim pastorem!” Nie potrafi§ wtedy udzielic wlasciwej odpo- 
wiedzi bo nie ja tej zmiany dokonalem, wr§cz odwrotnie! Dawid dzi^kowal Bogu mimo 
okolicznosci: 

„W utrapieniu mojern wzywalem Pana, i wolalem do Boga mego” (Ps 18,7). 
Ja bylem tak glupi, ze gdy trzeba bylo, nie wolalem do Pana, nie prosilem Go o pomoc- 

ale On i tak uczynil, co zechcial. Zabral zbuntowanego czlowieka i umiescil go w miejscu, 
ktore bylo clla niego najlepsze: w Jego kosciele, gdzie Jego Slowo jest wykladane bez falszu, 
Jego sakramenty sprawowane wiernie, a posluszenstwo Mu zachowywane. 

Umysl katolika 

Jak si§ to moze stac? Popros Pana — On jest cudowny we wszystkich swych dzielach. 
Nieraz mowi^c o bylyrn kaplanie ktos stwierdza: „Bog na pewno musi mu wynagrodzic 
odwazny akt wyjscia z katolicyzmu”. Ze smutkiem konst at uj^ wtedy, iz czlowiek taki nie 
poj^l swej bezbrzeznej n§dzy i nie poj^l dzialania Boga, ktory zbawia tylko lask^,. Taki 
ktos dalej dzwiga zalosne rzymskie dziedzictwo, myslenie: „Ja tego dokonalem, i Pan b^dzie 
rnusial mi to wynagrodzic”. Za tak^ osob§ mozna si§ tylko rnodlic, aby Pan prawdziwie 
jq, oswiecil i zachwycil swyrn Slowem, tak by poznala sam^, siebie, a zarazem uslyszala 
o milosierdziu Bozyrn w Panu Jezusie Chrystusie. Drogi Czytelniku, trudno jest mi pisac 
do katolikow, zawsze bowiern b^dzie mi^dzy nami bariera porozumienia: Ja nie chc§ i nie 
mog§ pisac inaezej niz na podstawie Slowa Bozego, druga zas strona b^dzie mi odpowiadac 
z perspektywy nauki papieskiej i takiegoz doswiadezenia, do ktorych przykroi dopiero Slowo 
Boze. Naszym zadaniem jest wytrwale skladac swiadectwo; lecz wiclu modlitw b^dzie trzeba, 
by otwarly si§ oezy i uszy czytelnikow o takiej postawie, by ujrzeli oni i pokochali Pana takim, 
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jakim On jest, i sluzyli Mu wedle Jego pragnien. To moze si§ stac tylko dzi^ki lasce, ktorej 
udziela On sam. Jesli ktos z nas sprzeciwi si§ na przyklad tym, ktorzy chc^, usprawiedliwic 
homoseksualizm wsrod ksi^zy, bez w^tpienia spotka si§ z bezlitosnymi atakami; zostanie 
napi^tnowany jako ksi^dz, ktory tak bardzo nie rnogl zniesc celibatu, ze zmienil religi§, 
a teraz krytykuje wszystko, co z ni^, zwi^zane. Tak rnowi^, ludzie nadaj^cy na zupelnie innej 
dlugosci fali. Dostroili si§ do cz^stotliwosci tego swiata i nie chc^ uznac, ze czlowiek zostaje 
pocz^ty w grzechu i w grzechu - choc moc^ Boz^, — si§ rodzi. I ze obowi^zkiem jego 
jest walczyc z wszelkim grzechem, rowniez grzechem homoseksualizmu. Niestety, z tamtej 
strony uslyszymy tylko krytyk§. Szyderstwa te dane jest nam znosic ze wzgl^du na to, ze 
„dostroilismy si§” do Pana. 

Bolesny ekumenizm 

Jeszcze bardziej rani mnie, gdy wierz^cy skladaj^c swiadectwa katolikom akceptuj^, dok- 
tryn§ i praktyk^ Rzyrnu. Jakze boli lekcewazenie falszywosci grzesznych nauk i praktyk 
katolicyzmu. Strzezmy si§ zwodniczego ruchu ekumenicznego, ktory czyni wielkie szkody 
w dziele Panskim! Dzi§kuj§ Bogu, ze dal mi poznac bogactwa zawarte w Biblii, Jego Slowie. 
Przez nie uczymy si§ rozumiec to, co jest naszym wiecznym pokojem. To przez zdrow^, nauk§ 
opartq, na Slowie i przez dzialanie Ducha Swi^tego mi^kn^, najtwardsze serca. 

„Chc§ Ci§ wyslawiac na wieki za to, cos uczynil... ” (Ps 52,11 BT). 
W Nowej Gwinei cz^sto rozwazalem te slowa: 
„Wiara tedy jest ze sluchania, a sluchanie przez Slowo Chrystusowe” (Rz 10,17; BW). 
Jak zbawiony zostalem ja— tylko dzi^ki lasce — tak przyszlo zbawienie i do innych, 

tu mieszkaj^cych. Poganie, ktorzy nie pragn^li sprawiedliwosci ani za ni^, nie t^sknili, stali 
si§ sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie. To On, Pan, poslal nas, bysmy z pogan czynili Jego 
uczniow glosz^c Jego Slowo. 

Swiatlo w ciemnosci 

Milosierny Bog wszedl do mojego zycia niosq,c przebaczenie- i stal si§ cud. Blisko szesc- 
dziesi^cioletni ksi^dz nie wdalby si§ w rozmow§ z protestanckim misjonarzem - i istotnie az 
do tamtej chwili nigdy mi si§ to nie zdarzylo. Sklonila mnie do tego Czyjas niewidzialna dlon. 
Zrazu opieralem si§, ale gdy misjonarz poprosil, bym usiadl kolo niego nad rzek^,, Duch Bozy 
juz dzialal. W tej pierwszej rozmowie (i wielu pozniejszych) razem odnajdowalismy oblicze 
Boze raduj^c si§ bardziej niz ktokolwiek na zierni. Laska zwyci^zyla. Moje oczy otwarly si§ 
na swiatlo, ktore swieci w ciemnosci, i znalazlem prawd§ Pisma. Jej moc^ z ksi^dza stalern si§ 
osob^, zbawiony, z misjonarza pasterzem, z uswi§cajq,cego si§ wlasnym sumptem slug^,, ktory 
nauczyl si§ prosic swego Pana o posluszehstwo Jego Slowu. Odk^d poj^lem, ze zbawienie 
poclrodzi tylko z laski (Ef 2,8-9), jestem innym czlowiekiem: zyj§ dzi^ki przebaczeniu, jako 
swiadek tego, ze Jezus to jedyny Zbawiciel. Gdy jako czlowiek w pelni szcz^sliwy patrz§ 
wstecz, mog§ tylko cieszyc si§ i dzi^kowac. I — drodzy moi — chc§ glosic swiatu, ze nie 
wysluzylem sobie tego. To milosierny Bog niespodzianie mnie zbawil — zupelnie darmo, 
w swej laskawosci. Niechaj Pan w swej lasce powola Was, byscie poznali Clirystusa i moc 
Jego zmartwychwstania (Flp 3,10). Soli Deo Gloria! 

Jacob van der Velden, nawrocony ksiqdz 

Jacob van der Velden, zbawiony taskq w Nowej Gwinei, od czasu swego nawrocenia byt pastorem 

kosciota reformowanego w rodzinnej Holandii. 24 stycznia 1997 roku odszedt do Pana. 
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Prawda mnie wyzwolila 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Toona Vanhuysse 

Urodzilenr si§ w Zwevegem 13 pazdziernika 1940 roku, w pierwszych latach wojny. Rodzi- 
ce, pobozni Belgowie, byli katolikami w kazdym calu. Ojciec — osoba surowa, ale i niezwykle 
przyst^pna — mimo klopotow rodzinnych (bylo nas, dzieci, az dziesi^cioro) i problemow 
z zakladem tkackim potrafil jeszcze znalezc czas na „prac§ parafialng,”; bardzo gorliwie 
wysylal tez dary potrzebuj^cym. Musialem po nim choc w pewnym stopniu odziedziczyc 
umilowanie sprawiedliwosci. Moja swi^tej pami^ci matka — nie zyje juz od kilku lat — byla 
nad wyraz dobr^ kobiet^, zyczliw^ i cich^,. Czyz nie to jest najwspanialsz^ ozdob^,, w ktor^ 
powinny przybierac si§ kobiety? Piotr apostol pisze, iz to wlasnie jest cenne w oczach Boga 
(IP 3,3-4). Matka byla poza tym bardzo zapobiegliwa, troszcz^c si§ o rodziney Niczyrn 
niewiasta opisana w Ksi^dze Przyslow, dbala, by dom funkcjonowal, jak nalezy. Cierpiala 
na niewielkie kalectwo, ale bol znosila w milczeniu. Nigdy si§ nie skarzyla i przyjmowala 
wszystkie trudy, jakie nioslo zycie, ceni^c innych wyzej niz sam^ siebie. Bardzo nam to 
ponroglo. 

Sila tradycji 

W naszym domu Biblia byla ksi^g^, zakazan^,. Lecz Bog jest Bogiem pot^znym i po- 
trafi lamac bariery, jakie rzymski katolicyzm wznosi w ludzkich umyslach i sercach. S^dz§ 
na przyklad, ze matka wiedziala, co to jest bojazn Boza. Nie przejmowala si§ nadmiernie 
zewn^trznymi wyrazami wiary, piel^gnuj^c raczej wewn^trzn^, wi§z z Bogiem. Ale ja doj- 
rzewalem w atmosferze paralizuj^cego l§ku przed Bogiem, a przede wszystkim przed karq, 
za grzech. Pami^tam cz^ste wizyty w konfesjonale. Wci^z upadalem i grzeszylenr przeciw 
Bogu, a wyrzuty sumienia nie dawaly mi spokoju az do kolejnej spowiedzi i kolejnego roz- 
grzeszenia konfesjonal regularnie przynosil uczucie uwolnienia i ulgi. Nie wiedzielismy nic 
o Ewangelii laski, o radosnym poselstwie, iz to przez wiar§ w Jezusowe dzielo pojednania 
otrzymujemy przebaczenie grzechow i zycie wieczne. Czyz to nie snrutne? Taka jest sila 
tradycji w katolicyzmie. Wezmy spowiedz. Biblia glosi: 

„Temu wszyscy prorocy swiadectwo wydaj^,, iz przez imi§ jego odpuszczenie grzechow 
wezmie kazdy, co w niego wierzy” (Dz 10,43), 

lecz Rzyrn obrzuca kl^tw^ kazdego, kto mowi to, co Biblia; tak nakazal sobor trydencki. 
Tradycja zwykle odsuwa na bok stanowisko Pisma; trzeba miec tego swiadonrosc. Slowo 
Boze przed tym ostrzega! Ale ludzie s% raczej sklonni uznac to, czego naucza kosciol, niz to, 
co nrowi Biblia... Taki oto problem wi^ze si§ tradycj^. 

Powolanie misyjne 

Nauk^ w gimnazjum rozpocz^lem w M. Mart College w Waregem; zaliczylem tarn kurs 
literatury greckiej i lacihskiej. Byl to wci^z okres surowej dyscypliny, przede wszystkim zas 
nauki. Praktykowalismy posluszehstwo i uczylisnry si§. Nie bylo latwo. Mieszkalem w inter- 
nacie; do domu moglismy pojechac na zaledwie 2-3 tygodnie. Pragn^lem przysluzyc si§ jakos 
biednym. W trakcie nauki mialem okazj§ czytac o roznych slynnycli misjonarzach i czulem, 
ze clrcialbynr pod^zyc w ich slady. Wst^pilem wi§c do zakonu Ksi^zy Misjonarzy Oblatow 
Maryjnych w Korbeekle kolo Leuven, w roku 1959 b^dz 1960, dokladnie nie pami^tam. 



57. Toon Vanhuysse 200 

Nowicjat znajdowal si§ w Korbeekle. Byl to prawdziwy rok proby, czas wielce dla mnie 
trudny. Sprawdzano nas i przystosowywano do zycia klasztornego. 

Cwiczenia duchowe bez wartosci 

Codzienne modlitwy zaczynaly si§ wczesnie rano od brewiarza, medytacji, mszy i godzi- 
nek. W ci^gu dnia mielismy lectio divina, rozaniec i czas na lektuiy Biblii. Popoludniami 
zazwyczaj wykonywalismy milczq,c rozne prace. Powinienem tez wspomniec, ze w niektore 
pi^tkowe popoludnia mielismy krotki czas biczowania.1 Kazdy nowicjusz mial swq, dyscyplin^ 
i musial okladac si§ ni^ po plecach. Jakbysmy tym sposobem mieli wybic z siebie nieczy- 
stosc ostatniego tygodnia. Rok szykowano nas do zycia klasztornego. Dzis dziwi§ si§, ze nie 
dostrzeglismy, iz wszystkie tak zwane cwiczenia duchowe i wysilki n1aj3.ee przygotowac nas 
do sluzby Bogu S3 w Jego oczach bez wartosci; jak pisal Pawel w Liscie do Kolosan: sluzg, 
tylko zaspokojeniu ciala! Wszystkie te „swi§te” metody odzieraj^ Jezusa z roli Posrednika, 
Jemu tylko przynaleznej. 

„Przetoz ktorzy S3 w dele, Bogu si§ podobac nie mogq," (Rz 8,8). 
Jakq, ulg§ daje swiadomosc Jezusowego dziela zbawienia! Chcialbym powiedziec kazdemu 

ksi^dzu i kazdemu mieszkancowi klasztoru: „Nawroc si§ i uwierz w Ewangeli§!”. To srnutne, 
ze katolicy zwykle nie dostrzegajq. roznic mi^dzy prawd^ a klamstwem w sprawach ducho- 
wych. W myslach i sercacli ludzi klamstwa zakotwiczyly si§ silnie, co widac w wielu naukach 
Rzymu. Klamstwo nielatwo daje za wygran^,; doswiadczylem tego na wlasnej skorze, zwlasz- 
cza glosz^c Ewangeli§ „od drzwi do drzwi”, co w Munsterbilzen robimy cz^sto. W ludziach 
zakorzenil si§ wstiyt do prawdy. Prawda Slowa Bozego mowi o czlowieku grzesznym, pokazu- 
j^c, iz jest on niegodziwy i zgubiony; ale my wolimy sluchac komplementow wlasnego serca, 
ktore nas zwodzi i ktore Biblia nazywa „zdradliwszym niz wszystko inne i niepoprawnym”. 

Kaplan w kosciele rzymskim 

Po slubach czasowych trafilismy do studenckiego Osrodka Scholastycznego w miasteczku 
Gijzegem, mi^dzy Aalst a Dendermonde. Po dwu latach studiow filozoficznych i cztereclr 
teologii 20 lutego 1966 roku przyj^lem swi^cenia kaplanskie. Jakie to bylo przezycie! Dlugie 
lata wracalem myslami do tego ukoronowania moich wysilkow i nauki. Kaplan w kosciele 
rzymskim! Nie bylo wyzszego powolania. Wybrano nas do dalszego sprawowania ofiary Je- 
zusa Chrystusa, stalismy si§ szafarzami laski Bozej — o tym bylem przekonany. Posiedlismy 
poz^dany przez tylu status sprawcy blogoslawienstw. Jak daleko odszedlem od Pisma! Prze- 
ciez obraz^ Boga jest pomysl, iz closkonala, w pelni wystarczaj^ca ofiara Jezusa de facto 
nie wystarcza, ze trzeba jeszcze „ofiary Eucharystii”. Obraz^ Boga jest niedocenianie gl§bi 
i zbawczej rnocy ofiary Chrystusa. List do Hebrajczykow wypowiada si§ jasno w tej mierze. 
Po roku przygotowan do kaplahstwa nast^pny rok przepracowalem w nizszym seminarium 
ducliownym (szkole na poziomie sredniej, z ktorej mozna udac si§ do klasztoru) w Ware- 
gem. Praca ta niezbyt przypadla mi do gustu, wi§c poproszono, abym zasilil grup§ ksi^zy 
w jednej z parafii Antwerpii. Mialem odpowiadac za prac§ duszpastersk^, z mlodziez^. Po 
roku opuscilem Antwerpi§-Kiel — zakon przydzielil mnie do podobnej pracy gdzie indziej: 
mialem uruchomic nowq parafi§ w Houthalen Wschodnim. Z trzema innymi zakonnikami 
rozpocz^lismy to dzielo. Zacliwycila mnie ich postawa, idealizm. Ale budowalismy po ludz- 
ku, nie na Skale, tylko na piasku. To nie Slowo Boze bylo podwalinq, naszego zycia, wi§c 
budowla trz^sla si§ w posadach, a jej koncowy upadek byl wielki- jak mowi Pismo. Polegac 
trzeba na Chrystusie Jezusie, a za niewzruszony fundament zycia uznac Slowo Boze. 

Zycie bez Ducha 

Po dziesi^ciu latach wypalilem si§ duchowo. Nie moglern kryc porazki, jak^, ponioslem 
jako ksi^dz, zwlaszcza gdy widzialem, ze nie umiem zaspokoic potrzeb ludzi. Chorych nie 
potrafilem pocieszyc Slowern Bozym; ludziom dr^czonym wyrzutami sumienia z powodu 

1 II sobor watykanski sprzeciwil si§ tym praktykom przyp. red. pol. 
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bl^dow zyciowych nie umialem ukazac przebaczenia i pojednania w Chrystusie. A wszyst- 
ko dlatego, ze sam nie znalem Boga i potrzebowalem przebaczenia grzecliow. Wskutek tej 
wewn^trznej jalowosci stalem si§ duchow^ stert^ odpadkow. Powodowalo innt}, oddanie i pra- 
gnienie, aby uczynic, ile tylko zdolam, dla jak najwi^kszej liczby ludzi, i to wlasnymi silarni. 
A to nie mogio dlugo trwac. Przegralem, nie znaj^c Pana Jezusa Clirystusa i Slowa Bozego. 
Nieraz ktos zdumiony pyta, jak to mozliwe, zeby ksi^dz nie znal Ewangelii i zeby brak 
mu byio wlasciwego poznania Clirystusa. Z bolesnym wstydem wyznaj§, ze istotnie tak si§ 
przedstawiala sprawa. Jezus byl dla nas przede wszystkim wielkim przykladem, niedosciglym 
wzorem moralnego, prawego zycia, idealem sprawiedliwosci spolecznej i gospodarczej. Z tej 
to racji angazowalem si§ we „wspolnot§ braterskq” i „dzialalnosc dobroczynn^”. 

Duchowe nowe narodziny 

Lecz laskawy Bog powiodl mnie ku prawdziwym nowym narodzinom w Chrystusie Jezu- 
sie i otworzyl przede mn^ swe Slowo. Na skutki nie trzeba bylo dlugo czekac, choc okazaly 
si§ bolesne. Ze wzgl^du na krzyz Jezusa i Jego lask§ musialem wyrzec si§ wszystkiego. 
W swietle Ewangelii odkrylem, kim w istocie jestem: osobq, do cna grzeszn^,, niezdoln^, do 
dobra, sklonnq, do zla. Nie ma we mnie nic dobrego, tak mowi Biblia! Wyjawila mi ona, iz 
utracilem nadziej§ zbawienia i zmierzam prosto ku zgubie, jak jasno pisze apostol w Liscie 
do Efezjan. Bog nie znalazl we mnie nic dobrego! Mimo dziesi^ciu lat pilnej pracy w kosciele 
rzymskim! Wedlug Pawla u Boga nasza gorliwosc nie jest nic warta. S^dzilem, iz ona wlasnie 
jest atutem, ktory stawia mnie przed Bogiem w dobrym swietle. Mylilem si§ — bylo wiycz 
przeciwnie. „Wiem, ze nie ma we mnie nic dobrego!” — wola Pawel. Zbawienie poza Cliry- 
stusem nie istnieje. Musimy zwrocic si§ do laski Bozej. Innej drogi nie ma. Biblia uczy, ze 
wszyscy zgrzeszyli i nie s^ godni laski Bozej w Jezusie Chrystusie. Co do tego Pismo Swi^te 
nie pozostawia cienia w^tpliwosci. Status sprawiedliwego mog^ ludzie uzyskac przez wiaiy, 
niezaleznie od uczynkow prawa. Pragn§ podkreslic: Biblia nie daje tu miejsca na kompromis. 
Nie ma sciezki posredniej mi^dzy prawd^ a klamstwami. Albo prawda, albo klamstwo! Jak 
latwo za sprawiedliwych uznac ludzi poboznych, wci^z ucz^szczaj^cych na rozmaite nabo- 
zenstwa. Bog jednak zniszczyl gl^boko we mnie zakorzenion^, ale niebezpieczn^ sklonnosc 
do zbawiania si§ na wlasn^, r§k§. Jakze gl^boko tkwi ona w nas! Rodzimy si§ z ni^,. W^tpi§, 
czy istnieje taki ktos, kto z serca pragn^lby zyc „tylko lask^”. Po cichu liczymy na to, ze 
mimo wszystko znajdzie si§ w nas samych cos dobrego; jestesmy zbyt dumni, zeby przyznac, 
iz jest inaczej. Tymczasem cala Biblia roztacza nad nami atmosfeiy Boskiej laski. Grzesznik 
moze bye usprawiedliwiony tylko laskq,, przez wiaiy, bez zadnej zaslugi ze swej strony. 

„Poznacie prawd§, a prawda was wyswobodzi” (J 8,32). 

Toon Vanhuysse, nawrocony ksiqdz 

Belg Toon Vanhuysse sluzy dzis Panu w rodzinnej Belgii w kosciele reformowanym. Wspotpra- 

cowal tez z misj^ Na Ulic§ Prostg Hermana Heggera z Velp. Mozna si§ z nim kontaktowac pod 

adresem: Toon Vanhuysse, Sint Niklaasstraat 4, 3745 Eigenbl, Belgia. 
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Ksiqdz, ktory znalazt Chrystusa 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Josepha Zachella 

Urodzilem si§ w Wenecji 22 marca 1917 roku. Kiedy mialem dziesi^c lat, poslano mnie 
do seminarium rzymskokatolickiego w Piacenzy, gdzie po 12 latach studiow 22 pazdziernika 
1939 roku przyjqlem swi^cenia kaplanskie. Dwa miesi^ce pozniej moj przelozony kardynal 
R. Rossi wyslal mnie do Ameryki jako wikariusza w nowej parafii wloskoj^zycznej - Matki 
Boskiej Cabrini w Chicago. Cztery lata wyglaszalem wi^c kazania w Chicago, pozniej w No- 
wym Jorku, nigdy nie zastanawiaj^c si§, czy moje nauki zgadzaj^ si§ z Bibliq,. Jedyn^ moj% 
trosk^, i ambicjg, bylo zadowolic papieza. Pewnej niedzieli w lutym 1944 roku wl^czywszy 
radio niechcE^cy natrafilem na stacj§ protestanck^,. Ktos mowil kazanie. Juz mialem zmienic 
stacj§ — nie wolno nam bylo sluchac protestanckich kazan — ale cos mnie zaciekawilo i nie 
wiedziec czemu sluchalem dalej. I moja teologia przezyla trz^sienie ziemi z powodu jednego 
ustypu biblijnego: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a b^dziesz zbawiony”. Nie bylo zatern 
grzechem przeciw Duchowi Swi§temu wierzyc, ze jest si§ zbawionym! Jeszcze si§ nie nawro- 
cilem, lecz moj umysl kipial od w^tpliwosci co do religii rzymskiej. Nauki Biblii zacz^ly 
mnie obchodzic bardziej niz dogmaty i dekrety papieza. Biedni ludzie dawali mi co dnia od 
pi^ciu do trzydziestu dolarow za dwudziestominutowy obrz^d zwany msz^; wmowilem im, ze 
uwolni to dusze ich bliskich od cierpieh w czysccu. Ale ilekroc zerkalem na wielki krucyfiks 
na oltarzu, zdawalo mi si§, ze Chrystus wyrzuca mi: „Falszywymi obietnicami wyludzasz 
pieni^dze od biednych, spracowanych ludzi. Nauczasz wbrew Mojej nauce. Dusze wierz^cych 
nie id^. na miejsce m§ki, bo Ja rzeklem: 

„Blogoslawieni s^ odtgd umarli, ktorzy w Panu umierajq,. Zaprawd§ mowi Duch im, aby 
odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich id^ za nirni” (Obj 14,13). 

Nie trzeba powtarzac ofiary krzyza, Moja ofiara zostala spelniona. Moje dzielo zbawienia 
jest doskonale, Bog to potwierdzil wzbudzaj^c Mnie z martwych. 

„A wszelkic kaplan stoi na kazdy dzien, sluzb§ Boz^, odprawuj^c, a jednakiez ofiary 
cz^stokroc ofiaruj^c, ktore nigdy grzechow zgladzic nie mog^” (Hbr 10,14). 

Jesli wy, kaplani i papiez, made moc uwalniania dusz z czyscca przez rnsze i odpusty, 
po coz czekacie na ofiary pieni^zne? Gdy widzicie psa, ktory wpadl do ogniska, czy czekacie 
z ratunkiem do chwili, az wlasciciel wr^czy warn pi§c dolarow?. Nie moglern juz zniesc kru- 
cyfiksu przy oltarzu. Ilekroc nauczalem, ze papiez jest namiestnikiem Chrystusa, nast^pc^ 
Piotra, niewzruszonq, skal^, na ktorej Chrystus wzniosl swoj kosciol, jakis glos zdawal si§ 
mnie grornic: „Widziales w Rzymie papieza: przepyszny palac, gwardi§, ludzi caluj^cych 
jego stopy. Czy naprawd§ s^dzisz, ze on Mnie reprezentuje? Ja przyszedlem sluzyc, to Ja 
obmywalem ludziom stopy. Nie mialem gdzie glowy zlozyc. Spojrz na ten krzyz. Czy na- 
prawd§ uwazasz, ze Bog zbudowal swoj kosciol na czlowieku, skoro Pismo jasno mowi, ze 
Zast^pc^ Chrystusa na ziemi jest Duch Swi^ty, a nie zaden czlowiek (J 14,26) „... tq, skal% 
byl Chrystus” (IKor 10,4 BT). Jesli kosciol rzymskokatolicki jest zbudowany na czlowieku, 
to nie jest to Moj kosciol. Glosilem, ze Biblia nie jest wystarczaj^c^ regulq wiary, a do rozu- 
rnienia Pisma Swi^tego potrzeba tradycji i dogmatow kosciola. Ale wewn^trzny glos mowil:, 
Glosisz przeciwko nauce Pisma, glosisz absurdy. Jesli clirzescijanom do zrozumienia Biblii 
potrzebny jest papiez, to co jest potrzebne do zrozumienia papieza? Pot^pilem tradycji, 
poniewaz kazdy moze poj^c to, co konieczne do zbawienia. 

„Ale te s^ napisane, abyscie wy wierzyli, ze Jezus jest Chrystus, Syn Bozy, a zebyscie 
wierzyc zywot mieli w imieniu jego” (J 20,31). 

Zalecalem parafianom, aby zwracali si§ do Maryi, do swi^tych — zamiast wprost do 
Chrystusa. Lecz wewn^trzny glos pytal: „Kto ci§ zbawil na krzyzu? Kto zaplacil za two- 
jq win§ przelewaj^c krew? Maria, swi^ci czy Ja, Jezus? I ty, i wielu ksi^zy nie wierzycie 
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w szkaplerze, nowenny, rozance, obrazy, swiece — ale nie wyrzucacie ich z kosciolow, bo 
twierdzicie, ze prostym ludziom trzeba rzeczy prostych, by przypominaly im o Bogu. Trzy- 
macie je w kosciolacli, bo to dla was niezle zrodlo dochodow. Ale Ja w Mym kosciele nie chc§ 
handlowania. Moi wierni maj^, oddawac czesc Mnie — Duchowi i Prawdzie. Bozki zniszcz, 
a parafian naucz modlic si§ i zwracac tylko do Mnie”. Najgorsze w^tpliwosci przychodzily 
w konfesjonale. Ludzie kl§kali, wyznaj^c grzechy, a ja znakiem krzyza gwarantowalem, ze 
mam moc odpuscic im. Ja — grzesznik, czlowiek — zajmowalem miejsce Boga przywlaszcza- 
jq,c sobie Jego prawo. Ten straszny glos przemawial wtedy do gl§bi mego serca: „Odzierasz 
Boga z naleznej Jemu tylko chwaly. Jesli grzesznicy chc% otrzymac przebaczenie grzechow, 
musz^ si§ udac do Boga, a nie do ciebie. To Boze prawo zlamali. A zatem przed Bogiem 
rnusz^, si§ spowiadac, tylko Boga mog^, prosic o przebaczenie. Zaden czlowiek nie moze 
odpuszczac grzechow — ale Jezus moze to czynic i przebacza”. 

„A urodzi syna, i nazowiesz imi§ jego Jezus; albowiem on zbawi lud swoj od grzechow 
ich” (Mt 1,21). 

„I nie masz w zadnym innym zbawienia; albowiem nie masz zadnego imienia pod niebem, 
danego ludziom, przez ktore bysmy mogli bye zbawieni” (Dz 4,12). 

„Dziatki moje! to warn pisz§, abyscie nie grzeszyli; i jezliby kto zgrzeszyl, mamy or^dow- 
nika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1J 2,1). 

Nie ma tu mowy o konfesjonale ani o procedurze spowiedzi, w ktorej wyznawszy grzechy 
kaplanowi mozerny otrzymac rozgrzeszenie. 

„Kto wierzy w Syna, ma zywot wieezny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogl^da zywota, 
lecz gniew Bozy zostaje nad nim” (J 3,36). 

„Jezlibysmy wyznali grzechy nasze, wiernyc jest Bog i sprawiedliwy, aby nam odpuscil 
grzechy i oczyscil nas od wszelkiej nieprawosci” (1J 1,9). 

„Przetoz mamy za to, ze czlowiek bywa usprawiedliwiony wiar^ bez uezynkow zakonu” 
(Rz 3,28). 

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry- 
stusa (Rz 5,1; BW). 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest” (Ef 
2,8). 

„Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a b^dziesz zbawiony, ty i dom twoj” (Dz 16,31). 
„Nie robi^cemu zas, lecz wierz^cemu w tego, ktory usprawiedliwia niepoboznego, przy- 

czytana bywa wiara jego za sprawiedliwosc. Jako i Dawid powiada, ze blogoslawienstwo 
czlowieka jest, ktoremu Bog przyczyta sprawiedliwosc bez uezynkow” (Rz 4,5-6). 

„A poniewaz z laski, tedyc juz nie z uezynkow, inaezej laska juz by nie byla lask^” (Rz 

11,6). 1 

Dobre uezynki nie sq. w zadnym razie sposobem na zbawienie ani jego przyezyn^, — s^ 
natomiast jego skutkiem, owocern (Mt 7,20). Kosciol rzymski po to wymaga uezynkow oraz 
sakramentow udzielanych przez kaplana dla otrzymania laski Bozej, by utrzymac wiernych 
w poddanstwie kaplanowi i papiezowi, aby nadal sprawowali wladz§ nad narodami. Nie 
moglem clluzej pozostac w kosciele rzymskokatolickim, bo nie moglem sluzyc dwom panom 
jednoczesnie: papiezowi i Chrystusowi. Nie moglem tez wierzyc w dwie sprzeczne ze sobq, 
nauki: tradycj^ i Bibli§. Musialem wybierac mi^dzy Chrystusem a papiezem i mi^dzy tra- 
dycjq, a Bibli^,. Dzi^ki lasce Bozej wybralem Chrystusa i Bibli^. W 1944 roku porzucilem 
kaplanstwo rzymskie i rzymskq, religi§, a Duch Swi^ty uezyl mnie ewangelizowac katolikow 
i zach^cac wierz^cych, aby bez l§ku skladali im swiadectwo. 

Joseph Zachello, nawrocony ksiqdz 

Urodzony na potnocy Wloch Joseph Zachello nawrocit si§ w Stanach Zjednoczonych. Zaslyn^l 
jako autor ksigzek i artykutow w czasopismie The Converted Catholic Magazine (Pismo na- 
wroconych katolikow). Pragnqt ukazywac katolikom faktyezn^ nauk§ ich kosciota, wierzyc, ze 
tylko b§dgc jej swiadomymi pobozni katolicy zdecydujg si§ na opowiedzenie si^ za prawdq Pisma 
Swi^tego. Brat Zachello odszedl juz do Pana. 

i 

3,9 
Zob. tez: Gal 3,11; 2Tym 1,9; Tt 3,5; Lk 17,10; IKor 15,10; 2Kor 3,5; J 3,16; Dz 13,39; Gal 2,16; Flp 
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Slowo Boze przyszto mi na pomoc 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Josepha Lulicha 

Nazywam si§ Joseph Lulich. Z radosci^ dziel§ si§ z Wami tym, co w mym zyciu uczynila 
laska Boza. Pisz§ jako czlowiek juz podeszly wiekiem, ktory wi^kszosc lat przezyl jako byly 
ksi^dz. Najpierw 14 lat wiernie sluzylem kosciolowi rzymskiemu, potem zas Bog uzywal 
mnie, abym glosil Jego chwalebnq, Ewangeli^ na jednym z obszarow tego potrzebuj^cego 
swiata. Urodzilem si§ pod polnocno-wschodni^ granic^ Wloch, tam tez sp^dzilem dziecin- 
stwo. Wzrastalem w strasznej zawierusze I wojny swiatowej, l^kaj^c si§ przyszlosci. Gdy 
mialem 12 lat, ojciec oddal mnie na nauki do klasztoru. Dobrze pami^tam pozegnanie z ro- 
dzinq,. Choc bylem jeszcze maly, w gl§bi serca mocno pragn^lem wewn^trznego pokoju; 
chcialem bye ksi^dzem i pomagac innym w ich fizycznych i duchowych potrzebach. Min^lo 
kolejnych 15 lat. Caly swoj czas poswi^calem nauce, modlitwie i dobrym uezynkom, szykujqc 
si§ do poslugi kaplahskiej. Kiedy jednak przyszla chwila prymieji, odbywaj^cych si§ w mym 
rodzinnym miescie, odczulem gorzkie rozczarowanie. W mojej duszy nie bylo ut^sknionego 
pokoju. 

Strach 

Formalnie przygotowano mnie dobrze: filozofia, teologia, kurs medyezny, j^zyki, wytrzy- 
rnalosc na trudy fizyezne i duchowe. Przyj^lem swi^cenia kaplanskie, gotow po kres zycia 
sluzyc kosciolowi katolickiemu. I doznawalem tej sarnej udr^ki, jak^, niegdys przezywal Mar- 
cin Luter. Dlugie miesi^ce postow, modlitw itd. nie dawaly wcale pewnosci przebaezenia 
grzechow. Balem si§ piekia i czyscca, lecz teologia mojego kosciola nie dopuszczala w^tpli- 
wosci. Musialem uznac jego nieomylnosc i autorytet, zaufac jako jedynej drodze zbawienia. 
W kontaktach z innymi spragnionymi duszami, ktore zwracaly si§ do mnie o slowo pociechy, 
nie czulem si§ uprawniony, by przemawiac w imieniu Chrystusa. Wielekroc na polu bitwy czy 
po bombardowaniu nie podnosilem wcale r§ki nad umierajqcymi i nie wymawialem slow:, Ja 
odpuszczam twoje grzechy... ”; mowilem im za to o ukrzyzowanym Chrystusie Odkupi- 
cielu. Patrz^c wstecz, mysl§, ze bylem jak prorok Balaam, pod natchnieniem Duclia mowi^cy 
rzeezy, ktorych sam nie pojmuje. Post^powalem wlasciwie wbrew swemu sumieniu, wbrew 
nauce, jak^ mi przekazano. Podzielilem si§ tym kiedys z innym ksi^dzem, ktory byl mocno 
rozczarowany, ze nie stosuj§ wladzy, w ktor^ wyposazyl mnie kosciol. Po II wojnie prze- 
szedlem wiele w komunistyeznej Jugoslawii. Nie b§d§ opisywal cierpien fizycznych, powiern 
tyle, ze dzien i noc towarzyszyl mi strach. Co noc ktoregos z moich towarzyszy zabierano 
w nieznanym kierunku. Myslalem, ze jesli komunisci mnie zabij^,, to zostan§ m^czennikiem 
kosciola; jednak mysl ta nie rozwiewala niepewnosci co do przebaezenia grzechow. Prosilem: 
„Swi§ta Maryjo, Matko Boza, modi si§ za mn^ grzesznym w godzinie smierci mojej”, ale nie 
opuszczal mnie strach przed s^dern Bozym, pieklem i czysccem. 

Radosna praca, bolesne zwqtpienia 

Po paru miesi^cach zbieglem do polnocnych Wloch; przezylem tam trzy lata pracuj^c 
wsrod ubogich. Zorganizowalem grup§ tysi^ca bezdomnych i bezrobotnych; dwustu dzie- 
ciom, w wi^kszosci nieslubnym, zapewnilem zywnosc, odziez, szkol§. Ludzie narzekali na 
papieza, biskupow i kosciol, ale mnie kochali, nie jako ksi^dza, lecz dobrego, uezeiwego czlo- 
wieka. Ufali mi i slucliali mnie, choc biskupa z s^siedniego rniasta obrzucili kamieniami, gdy 
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przyjechal z wizyt^,. Pamigtam, ze gdy jednego dnia odprawialem msz§ pod golym niebem, 
znalazlo si§ na niej ponad 20 kobiet lekkiego prowadzenia, trocli^ komunistow i sporo ludzi 
zyj^eych w grzechu. Czytalem wtedy o spotkaniu Jezusa z cudzoloznicg,, ktorej rzekl: „Idz, 
a od tej chwili juz nie grzesz”. Bardzo si§ wzruszyli, jak zreszt^ i ja. Poj^lem, ze tylko 
Chrystus moze przebaczac grzechy, a nie mog§ tego ja, ksi^dz. Zacli^cilem, by poszli w jej 
slady, udzielilem im komunii. Wiedzialem jednak, ze nauczam wbrew kosciolowi. Nocami nie 
moglem spac. A moi parafianie si§ zmieniali. W gazetach podawano zawsze dane o przest^p- 
czosci w naszym rejonie — i w koiicu w ogole przestano je drukowac. Wieczorami mlodziez 
spiewala: „Clirystus Krolem”. W 1950 roku zostaiem kapelanem na wloskim statku pasazer- 
skim kursuj^cym po caiym swiecie. Zawijalismy do portow Azji, Afryki, Indonezji, Australii. 
Toczylem wewn^trzn^ walk§, bior^c kazd% w^tpliwosc za dzieio diabla. Kiedys pierwszy raz 
w zyciu natkn^lem si§ na protestantow. Zawsze slyszalem, ze gal^zie odci^te od Chrystusa 
nie przynosz^ owocu, a gal^zmi takimi protestanci. Ale ja dostrzeglem u nich wiele do- 
brego. Nie zapomn§ jednego Bozego Narodzenia posrod Oceanu Indyjskiego. Nie zdolalem 
zorganizowac choru i pi§c protestanckich dziewcz^t zapytalo, czy mog3 zaspiewac kol^dy. 
Wszyscy katolicy bardzo si§ wyst^pem wzruszyli, a najmocniej ja. Wewn^trzny konflikt 
narastal; moja wiara i zaufanie do kosciola katolickiego slably. Musialem je odswiezyc. 

Slowo Boze przyszlo mi na pomoc 

Aby zrozumiec nroje l§ki i zw^tpienie, trzeba wiedziec, ze jako katolicki ksi^dz nie mialern 
nigdy przedtem do czynienia z protestantami, st^d balem si§, ze b§d§ teraz o to oskarzony 
i zeslany na cale zycie do jakiegos klasztoru na krancu swiata. Straszliwe sztormy, jakie 
przeszedlem na Atlantyku, byly niczym wobec zawieruch w nrej duszy. Nie wierzylem juz 
w autorytet kosciola - lecz gdzie mialem szukac ratunku? Wtedy Slowo Boze przyszlo mi 
na pomoc, staj^c si§ duchowym zrocllem mocy i odwagi, abym rnogl stance naprzeciwko 
swiatu. Wyraznie przemowily do mnie proste slowa Jezusa, a Duch Swi^ty oswiecil moj% 
dusz§, daj^c pokoj plyn^cy z odpuszczenia grzechow i radosc, jak^ tylko Bog moze dac 
czlowiekowi wierz^cemu w slowa: 

„Rzekl mu Jezus: Jarnci jest ta droga, i prawda, i zywot; zaden nie przychodzi do Ojca, 
tylko przez mi§” (J 14,6). 

Ufnosc, ze to Jezus daje zbawienie, nadala kierunek nrernu zyciu. Tylko Chrystus mogl 
dac mi prawd§ i tylko w Nim moglem otrzymac zycie, radosc, pokoj i sens. Musialem opuscic 
oficerow i zalog§. Bardzo mnie pokochali- ale nie potrafili pogodzic si§ z m3, decyzj^. Musia- 
lem skryc si§ przed przelozonymi, rodzin^, przyjaciolmi. Jako czlowiek obj^ty ekskomunikq, 
bylem nikim, nie mialem pracy, zamykaly si§ przede mn^ wszystkie drzwi. Lecz — chwala 
Bogu — pokoj w duszy pozwolil mi bez l§ku przetrwac ten okres zycia. 

Pan si§ wiernie o mnie troszczyl 

Wyjechalem do Kanady, gdzie przez dziewi^c miesi^cy pracowalem w szpitalu jako pie- 
l^gniarz. W porownaniu z rejsem na pokladzie pierwszej klasy statku oceanicznego byla to 
praca ci^zka. Gdy nie przedluzono mi wizy, wrocilem do Wloch i jakis czas mieszkalem 
z siostr^, uciekinierkq, polityczn^. Rodzina naciskala, abym wrocil na lono kosciola rzym- 
skiego, bo nie dam sobie rady. Wtedy to natkn^lem si§ na dwu nawroconych ksi^zy (dzis 
pastorow ewangelikalnych). Dobrze rozumieli me polozenie i bardzo mi pomogli. Dostalem 
prac§ nauczyciela w sierocincu; skontaktowano mnie tez z Zachodnim Kolegium Biblijnym 
w Stanach Zjednoczonych, dok^d wkrotce udalem si§ na studia biblijne. Byl to dla mnie 
czas wzrostu duchowego i poszerzania wiedzy akademickiej; za posrednictwem uczelni za- 
poznalem si§ z kilkoma miejscowymi kosciolami. Czulem, ze musz§ wrocic do Wloch na 
rnisje. Itak zrobilem, a Pan wiernie dbal o me potrzeby, tak ze w ci^gu ostatnich 25 lat tylko 
raz bylem zmuszony jechac do Stanow. Po powrocie do Wloch otrzymalem od Pana wiern^ 
towarzyszk^ i dlugoletni^ wspolpracownic§ w dzicle Ewangelii: moj^ zon§ Agnes. Z powodow 
rodzinnych trafilem z powrotem tarn, gdzie przed laty pelnilem poslug§ katolickiego kaplana. 
Tym razem praca okazala si§ nader trudna. Ci^gle kontrolowala nas polieja. Ostro wyst§- 
powal przeciw nam biskup, staraj^c si§ nas stamt^d wyrzucic. Mieszkancy nienawidzili nas. 
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Musialem scierac plwocin§ z drzwi do skromnego miejsca spotkan i zamalowywac brzydkie 
napisy na murach. 

Glos na pustyni 

Z czasem zdobylismy jednak zaufanie ludzi. Po czterystu latach od chwili, gdy przeslado- 
wania wygnaly st^d ostatni^ rodzin§ ewangelikaln^,, Pan dal nam zaznac radosci z kosciola 
rosn^cego ku Jego chwale w miasteczku Rovigo, gdzie mieszkam po dzis dzien. Wiedzialem, 
ze z powodu mojej przeszlosci jestem najgorszym z mozliwych kandydatow, ktorych Bog 
moglby wykorzystac w tak nieprzyjaznym otoczeniu. Milosierny Bog potrafil jednak uczy- 
nic ze mnie swe narz^dzie. Nasz kosciol to spora grupa, w tym wiele mlodycli malzeiistw. 
Rosniemy w Panu. Kiedy polozyl nam On na sercu spraw§ rozwoju, musielismy pokonac 
oboj^tnosc i niech^c otoczenia. Pan pozwolil nam uruchomic wlasn^ stacj§ radiow^, roz- 
wijaj^cg, si§ pomimo licznych trudnosci. Ukradziono nam sprz^t, lecz On okazywal nam 
dobroc i poprowadzil do zwyci^stwa. Liczne listy, jakie do nas przychodz^,, dowodzq,, ze 
radia si§ slucha, i to z przyjemnosci^, my zas nadal pracujemy nad jakosci^ naszej poslugi 
dla bliznich, ktorzy zyj^, w ciemnosci, tak jak niegdys zylismy i my. Jak sugeruje nazwa 
naszej stacji radiowej, chcemy bye jak Jan Clirzciciel „Glosem na Pustyni” i wskazywac 
ludziom na Baranka Bozego, jedynego, ktory moze zgiadzic grzechy swiata. 

Joseph Lulich, nawrocony ksiqdz 

Pod koniec 1996 roku brat Joseph Lulich odszedt do Pana. Az do konca energieznie sluzyl 

Bogu, gtosz^c Dobrq blowing. Przez dtugie lata Pan obdarzat go obfitym owocem indywidualnej 

ewangelizaeji i pracy radiowej. 
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Obrz^dki, ceremonie — i spotkanie z Bogiem 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Orlanda Moliny 

W bardzo mlodym wieku wst^pilem do seminarium Salezjanow, aby przygotowac si§ 
do poslugi kaplana. Pragn^lem zbawiac dusze i osi^gn^c doskonalosc. Kaplanstwo rowna- 
lo si§ w moich oczach byciu Chrystusem. Lecz gdy juz zostalem kaplanem, zrozumialem, 
ze sluz§ przede wszystkim interesom organizacji, w ktorej mnostwo jest ludzkich ambicji 
i egoizmu. Nie potrafilem znalezc zadowolenia i pokoju dla wlasnej duszy, nie mowi^c juz 
o duszach innych. Jako przyszly kaptan, musialem zerwac praktycznie wszelkie kontakty 
z rodzicami, krewnymi i przyjaciolmi, swiat ich bowiem — swiat szkodliwy, iscie radioak- 
tywny — moglby okazac si§ niebezpieczny dla mego stanu duchowego. Musialem tez wyrzec 
si§ wlasnej osobowosci, woli i wolnosci, aby zawsze czynic to, czego oczekiwali przelozeni. 
Podczas studiow bylem niczym sierota posrod wielu ojcow- lecz bez matki. Zapewne z tego 
powodu w sposob naturalny przelewalem swe uczucia ku Maryi Pannie. Modlilem si§ do 
niej jako do „Matki Bozej”, nieswiadomy, iz niemozliwe jest, by osoba stworzona stala si§ 
„rodzicielk^ Boga”. Podczas studiow teologicznych we Wloszech spostrzeglem w Biblii wiele 
spraw, ktorych nie potrafilem dopasowac do doktryny rzymskokatolickiej. Wiele w^tpliwosci 
powstalo we mnie takze pod wplywem studiow historii kosciola, kiedy dowiedzialem si§, 
jak cz^sto moj kosciol rnusial korygowac bl^dy „nieomylnycli papiezy” i poprawiac zle de- 
krety i prawa wczesniejszych soborow. Podczas pobytu w Londynie na nauce angielskiego 
staralem si§ znalezc wewn^trzny pokoj, ktorego nie moglem jakos zaznac w kosciele kato- 
lickim. Zawarlem szereg znajomosci, rozmawialem z protestanckimi pastorami. Zacz^lem 
dochodzic do wniosku, ze ludzie ci s% o wiele blizej Jezusa niz ja - dotychczas bowiem 
podobnie jak wielu ksi^zy uwazalem si§ za lepszego od „zwyklych” ludzi. Nadszedl jednak 
dzien, gdy poj^lem, ze jestern politowania godnym grzesznikiem, jak wszyscy, ktory musi 
si§ zwrocic do Boga o milosierdzie i przebaczenie. Czytaj^c Bibli§, nie moglem si§ nadziwic 
tak cz^sto pojawiaj^cemu si§ w niej stwierdzeniu, ze „zbawionym” (czyli uznanym przez 
Boga i znaj^cym Go) rnozna zostac przez zaufanie Bogu, a nie przez wykonywanie dobrych 
uczynkow. Uswiadomilem sobie, ze musz§ odnalezc Jezusa osobiscie. Poj^lem, ze wszystkie 
rnoje rzekome clobre uczynki to wyraz egoizmu i ze kala je grzech. Pozostalo mi prosic Boga 
0 przebaczenie i zmilowanie. Cal^, ufnosc zlozylem w Chrystusie, wierz^c, ze na krzyzu cier- 
pial i umieral za moje grzechy. Zblizywszy si§ do Chrystusa w ten sposob, po raz pierwszy 
w zyciu odczulem, ze Clrrystus mi przebaczyl; poczulem rnilosc i bliskosc Boga, dot^d mi 
nie znan^,. Opuscilem zakon i zerwalem z kosciolem katolickim. 

„Owszem i wszystko poczytam sobie za szkod§ dla zacnosci znajomosci Chrystusa Jezusa, 
Pana mojego, dla ktoregom wszystko utracil i mam to sobie za gnoj, abyrn Chrystusa zyskal, 
1 byl znaleziony w nim, nie rnaj^c sprawiedliwosci mojej, tej ktorajest z zakonu, ale t§, ktora 
jest przez wiar§ Chrystusowq,, to jest sprawiedliwosc z Boga, ktora jest przez wiar§” (Flp 
3,8-9). 

Orlando Molina, nawrocony ksiqdz 

Po swym nawroceniu Orlando Molina poswi^cil si^ pracy ewangelizacyjnej. Obecnie jest pastorem 
w Finlandii. Adres: 0. Molina, Kaupintie 15 A 8, 00 440 Helsinki 44, Finlandia. 
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Swiatlosc nad Polskq 

swiadectwo nawroconego ksi^dza Romana Mazierskiego 

Urodzilem si§ w Polsce, kraju, gdzie okolo 92 procent mieszkancow przyznawalo si§ - 
przynajmniej formalnie - do wyznania rzymskokatolickiego. Przyszedlem na swiat w ro- 
dzinie typowo katolickiej. W wieku siedmiu lat zaczgJem nauk^ w szkole powszechnej, gdzie 
mielismy tez lekcje religii, prowadzone przez ksi^dza, poswi^cone niektorym historiom ze 
Starego i Nowego Testamentu oraz definicjom katechizmowym. 

Serce spragnione Boga 

W moim sercu zacz^lo wtedy rosnqc podwojne pragnienie: znalezc si§ blizej Jezusa i zdo- 
byc wi^ksz^ wiedz§ na temat Boga. Moglbym to nazwac powolaniem Bozym, tyle ze w owym 
czasie nie mialem poj^cia ani o tym, ze to Jego wezwanie, ani o tym, jak mozna je wypelnic. 
Nie moglem szukac wskazowek w Slowie Bozym, gdyz Biblii nie posiadalismy. Do zakupu 
Pisma swigtego nie zach^cano ani dzieci, ani doroslych; co wi^cej, wyzsze duchowienstwo 
szerzylo pogloski, iz lektura taka moze si§ okazac niebezpieczna, bo Pismo zawiera zal^zki 
herezji, ktore tylko kosciol jest w stanie rozpoznac, wybieraj^c ust^py, jakie mozna bez 
szkody odczytywac na niedzielnej mszy. Co niedziela szkolni nauczyciele prowadzili nas do 
pobliskiego kosciola, ale poniewaz msz§ odprawiano po lacinie, nie rozumielismy ani slowa. 
Dlugie lata serce pozostawalo zlaknione Boga i Jego prawdy. 

Duchowe tortury 

Podczas mlodych lat katolika jest przynajmniej jedna chwila, w ktorej ma on okazj§ 
zblizyc si§ do Jezusa: uroczystosc pierwszej komunii swi^tej. Niestety, w moim wypadku 
przyniosla ona tylko gorzkie rozczarowanie. Czemu? Bo przed pierwsz^ komuniq, 8- i 9-letnie 
dzieci rnusz^ isc do pierwszej spowiedzi, to zas wymaga dlugich i starannych przygotowan. 
W trakcie polrocznych przygotowan ksi^dz katecheta nie probowal nawet wlac w mlode 
serca ufnosci i milosci do Jezusa; nie omieszkal natomiast straszyc nas i przerazac, raz po 
raz przypominaj^c, iz nieodzownie trzeba wyznac w konfesjonale absolutnie wszystkie grze- 
chy „smiertelne”, bo w przeciwnym razie winni swi^tokradztwa na wieki trafimy do piekla. 
Z punktu widzenia rzymskiej teologii spowiedzi katecheta spisal si§ rzecz jasna dobrze, ale 
jakimz okrucienstwem jest odciskanie na mlodziutkim urnysle nauki tak bezlitosnej, zdolnej 
zlamac serce i do konca zycia napawac przerazeniem. Nie mielismy szans rozmyslac o spo- 
tkaniu z Jezusem, skupiaj^c si§ na trudnym zadaniu zapami^tania wszystkich grzecliow (nie 
umielismy ocenic, ktory jest na pewno smiertelny, a ktory nie) i dokladnego powtorzenia ich 
ksi^dzu. Byla to istna tortura umyslu, dokonywana w atmosferze clojmuj^cego l§ku przed 
pot^pieniem wiecznym. Niektore dzieci prosily rodzicow o przypominanie im grzechow, inne 
trawily cale godziny na sporz^dzaniu dlugiej listy przewinien i kuciu jej na pami^c, ale nie 
sposob bylo pozbyc si§ obawy, iz w kluczowym punkcie spowiedzi o ktoryms zaponmimy. 
Niektorzy zabierali spis do kosciola i w konfesjonale usilowali czytac ukradkiem, drz^c ze 
strachu, gdyz taka praktyka byla zabroniona. Strach ten pozostal w wielu sercach do konca 
zycia; oslabiaj^c i paralizujqc wolnosc wyboru, doprowadzil do slepej uleglosci wobec du- 
chowej dyktatury kosciola i duchowienstwa. Wystarczylo potern powiedziec takiej osobie, 
ze ma sluchac tylko kosciola, chocby i wbrew sumieniu, ze nie wolno jej chodzic na „liere- 
tyckie” spotkania, gdzie glosi si§ niesfalszowan^ Ewangeli^, ze nie wolno ani przez chwil§ 
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rnyslec o opuszczeniu kosciola, bo za to grozi ekskomunika, a po smierci wieczne pot^pienie. 
Doprowadzilo to wiele dzieci do duchowego kalectwa, a nieraz przyczynialo si§ do chorob fi- 
zycznych, dr^cz^cychje do konca zycia. Spotykalem ofiary takiego terroru religijnego, zawsze 
wywolywaly one we mnie gl^boki wstrz^s. 

Do seminarium 

Po szkole powszechnej i gimnazjum musialem postanowic odalszych swoich poczyna- 
niach. Wci^z slyszalem przyzywaj^cy mnie glos Bozy i czulem pragnienie oddania Bogu 
calego zycia. Jak jednak mialem tego dokonac? Uczono mnie, ze jedyn^ drog% do Boga 
jest Jego jedyny prawdziwy kosciol: kosciol rzymski. Nie widziaiem wi§c innego wyjscia jak 
zdecydowac si§ na poslug§ kaplana w tyrnze jedynym prawdziwym kosciele. Wszystkie inne 
koscioly ogloszono falszywymi, heretyckimi i antychrystowymi — a ja w to swi^cie wierzy- 
lem. Zapisalem si§ na Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego. Studenci mieszkali 
w seminarium na wzgorzu, budowli przypominaj^cej klasztor, otoczonej wysokim murem, 
zmalymi celami i dlugimi korytarzami. Zrazu bylo mi tarn bardzo dobrze. Wszystko wy- 
dawalo si§ inne niz swiat zewn^trzny, jakby specjalnie pomyslane po to, aby zblizyc nas 
do Boga i Zbawcy. Zycie obracalo si§ wokol dwoch spraw: czytan duchownych i studiow 
teologicznych. Obie rnialy — jak si§ zdawaio - - pogl^biac nasz^ wiqz z Bogiern przez Jego 
Syna Jezusa Chrystusa. Z mlodzienczym zapalem i ufnosciq, przerabialem wszystkie czyta- 
nia duchowne, jakie nakazywai i zalecai kosciol; co dzien uczestniczylem w jednej czy dwu 
mszach, rano przyst^powalem do komunii, raz w tygodniu spowiadalem siey Gorliwie odda- 
walern si§ rozwazaniom i modlitwom, bralem udzial w nieszporach, odmawialem rozaniec 
i litanie, czytalem biografie kanonizowanych swigtych i szczerze probowalem ich nasladowac. 
Wkrotce zyskalem sobie renom§ jednego z najpilniejszych seminarzystow. 

Rozterki kleryka 

Wszystkie te wysilki i „zaslugi” nie zblizyly mnie jednak do Zbawcy. Bylem rozczarowa- 
ny; lecz przeciez przede mn^ ktos inny probowal juz tycli samych metod: apostol Pawel, ktory 
przed nawroceniem jako wierny faryzeusz staral si§ osi^gn^c osobist^ sprawiedliwosc wla- 
snymi wysilkami, wedlug nauki rabinow, wypelniaj^c okreslone przepisy Prawa. To jednak 
nie pomoglo mu pojednac si§ z Bogiern, jak szczerze wyznaje (3 rozdzial Listu do Filipian). 
Nie pomoglo rowniez i mnie. Klerycy cz^stokroc uczestniczyli w dlugich, ale przepi^knych 
liturgiach w lwowskiej katedrze. Koncelebrowal je arcybiskup b^dz biskup w asyscie licznego 
ducliowienstwa, odzianego w srebrzyste i zlociste ornaty mieni^ce si§ drogimi kamieniami. 
Oltarz glowny, przyozdobiony kwieciem i migocg,cy mnostwem swiec i swiatel elektrycznych, 
won kadzidla, powolne, peine namaszczenia ruchy koncelebransow, sredniowieczne spiewy 
gregoriaiiskie — wszystko to tworzylo iscie mistyczny nastroj, tak iz kosciol wydawal si§ 
niejednemu prostaczkowi przedsionkiem Niebios. Ale z czasem spostrzeglem, iz p0ruszaj3.ee 
obrz^dy maj^ charakter czysto zewn^trzny i brak im Ducha. Nieraz kaplani wykonywali 
je tak, iz zamieralem ze zgrozy; nietrudno bylo poj^c, ze sami nie wierz^ w to, co robicp 
Podczas tych uroczystosci czysto nawet wyzsze duchowienstwo gaw^dzilo szeptem, opowia- 
daj^c sobie zarty, a nawet dowcipkuj^c o akurat celebrowanych cz^sciach liturgii. Czasem 
odprawiali liturgi§ pospiesznie, jak urz^dnicy znudzeni prac% i clrc^cy co pr^dzej wyrwac si§ 
do domu. Wtedy przypominaly mi si§ gorzkie slowa Pana, przekazane ustami Jego proroka: 

„Przeto, ze ten lud przybliza si§ do mnie usty swemi, a serce jego dalekie jest odemnie, 
a bojazni, ktor^ si§ mnie boj^, z przykazan ludzkich nauczyli si§” (Iz 29,13). 

Przechodzil mnie dreszcz na mysl, iz ja sam moglbym si§ kiedys stac jak jeden z nich; 
na podobienstwo tego, o czym pisal jeden z naszych wielkicli poetow: „Bez sere, bez du- 
cha, to szkieletow ludy”. Teologi§ definiuje si§ jako „nauk^ o Bogu”; by wiedz§ t§ posi^sc, 
sluchalismy wykladow najwybitniejszych ksi^zy profesorow naszego uniwersytetu. Wlasnie 
na zaj^ciach ze Starego i Nowego Testamentu pierwszy raz w zyciu czytalismy i studiowali 
Bibli§. Niektore jej ust^py wykladowcy komentowali zwyj^tkowq, pieczolowitosci^,; uzywali- 
smy zreszt^, tylko przekladu zatwierdzonego przez kosciol, uzupelnianego na kazdej stronie 
przypisami: oficjaln^, interpretacj^ kosciola. Nie wolno bylo czytac Pisma z pomini^ciem 
tych przypisow, tak aby nikt nie rozumial go sprzeeznie z intencj^ kosciola. Wkrotce spo- 
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strzeglem, iz przypisy raczej zaciemniaj^, prost^ wymow§ Slowa, a bywa, ze jej przeczq,. 
Zacz^ly mnie clr^czyc w^tpliwosci; w koncu doszedlem do wniosku, ze cos si§ mocno nie 
zgadza. Usiluj^c znalezc wyjscie z sytuacji badalem oficjalne doktryny kosciola, zwane do- 
gmatami. I odkrylem, ze niektore wcale nie opieraj^ si§ na Slowie Bozyrn, inne wr§cz mu 
przecz^,. W rozterce udalem si§ po rad§ do ojca duchownego, ktory mial nas ukierunko- 
wywac i pomagac w pokonywaniu trudnosci duchowych. Wysluchawszy mnie uwaznie, dai 
tak^ odpowiedz: „Jak wiesz, w nauce naszego kosciola bl^du bye nie moze, bo to jedy- 
ny prawdziwy kosciol Chrystusa na ziemi. Jesli cos jest nie w porz^dku, to co najwyzej 
z twym sumieniem, w ktorym jako czlowiek mlody buntujesz si§ przeciw wladzy kosciola. 
Taka pokusa ducliowa cz^sto dr^ezy mlodych studentow teologii”. Poradzil, bym si§ tym 
nie gryzl i nie szukal rozwi^zania problemu, ale staral si§ o nim zapomniec. Stosuj^c si§ do 
rady, usilowalem zapomniec o w^tpliwosciacli. Tlumilem glos sumienia, ktore stale, acz na 
prozno, ostrzegalo, iz cos jest nie w porzqdku. Duchowa walka toezyla si§ przez cale studia; 
az zdawszy wszystkie egzaminy stanqlem przed perspektyw^ swi^cen kaplanskich. Nadszedl 
czas trudnej decyzji. W^tpi^cy i pelen zlych przeczuc, rozwazalem rezygnacj§; ale nie chc^c 
polegac na uczuciach, zwrocilem si§ do jednego z najpobozniejszyeh i najbardziej doswiad- 
czonych lwowskich ksi^zy. Otwarlem przed nim serce, pytaj^c, co pocz^c. Odparl: „Nie ma 
powodu, bys rezygnowal ze swi^cen. Kazdy miewa okresy zw^tpien w nauk§ kosciola, ale 
to nie grzech, jesli z ninii walczysz i starasz si§ je odrzucic. Tak czy inaezej po swi^ceniach 
kaplanskich arcybiskup rychlo porozsyla was po parafiach. B^dzie tyle do roboty, ze nie 
zostanie ci ani chwili na mysli o w^tpliwosciach”. Rada podniosla mnie na duchu, przyj^lem 
zatem swi^cenia i zostalem kaplanem. 

Rozterki kaplana 

Po jakichs dwu tygodniach zostalem przez kancelari^ arcybiskupa wyslany na m3 pierw- 
SZ3 placowk§ jako pomocnik wikariatu w jednym z miasteczek poludniowo-wschodniej Polski. 
Wikary widac uznal, ze jestem za mlody i za malo doswiadezony, by pracowac w miescie, to- 
tez zlecil mi opiek§ duchow^ nad chlopami z kilkunastu wsi nalez^cych do parafii. Widzialem, 
ze moi biedni wiesniacy nie S3 wyksztalceni, ale szczerze oddani kosciolowi, przede wszystkim 
zas wszelkimi sposobami zabiegaj^, o zbawienie. Wspolczulem nieraz im i ich dzieciom tej la- 
twowiernosci, kazg,cej wierzyc w kazde slowo ksi^dza, ktorego mieli czcic ponad wszystko jako 
posrednika mi^dzy nimi a Bogiem i namiestnika Chrystusa. Ze zbolalym sercem patrzylem, 
jak ksi^za umiejq to wykorzystac, nie tylko wpajaj^c wiernym sredniowieezne zabobony, ale 
i strasz^c ich wizjami piekla i czerpitjc z tej naiwnosci pokazne zyski. Nie tak traktowal Jezus 
tlumy, ktore za Nim clrodzily. Jego przyklad sklonil mnie do wspolczucia tym ludziom, bo 
S3, „jak owce bez pasterza,” uciskane przez najemnikow. Pan dal mi zapal do pracy; s^dz^, 
ze to z Jego natchnienia w nauce i kazaniach trzymalem si§ blisko Jego Slowa. Czulern, ze 
jesli cos jest nie w porzqdku, to na pewno nie w Ewangeliach. Jego wzor uezyl mnie tez nie 
straszyc ludzi, zwlaszcza dzieci. Na religii ukazywalem Jezusa jako miluj^cego Przyjaciela, 
ktorego nie trzeba si§ bac: 

„Jezus zwolawszy ich, rzekl: Dopusccie dziatkom przychodzic do mnie, a nie zabraniajcie 
im; albowiem takowych jest krolestwo Boze” (Lk 18,16). 

Czasem zdawalo mi si§, ze powierzone mi duszyezki naprawd^ wiod§ do Jezusa, samernu 
trwaj^c jednak z dala. Zd^zalem ZI3 drog3, nie umiej^c znalezc tej wlasciwej, do Niego. 
Pozostalo mi jedno, ktore umialem jako tako robic: modlitwa. Zamykalem si§ w pustyrn 
kosciele popoludniami, gdy nikt tam nie zachodzil, albo poznymi wieezorami, gdy ksi^zyeowa 
poswiata S3CZ3C si§ przez witraze rozpraszala ciemnosci. Padalem na kolana, wolaj^c: „Boze, 
pokaz mi drog§ z ciemnosci do Ciebie, powiedz, co jest zle, a co dobre”. Modlilem si§ dlugie 
lata bez widocznej zmiany; rozterki trwaly. Ale bywalo, ze milosierny Pan dawal znac, ze 
slyszy: Rozswietlal promieniem swej swiatlosci ciemnosc duszy, i w swietle tym widzialem, co 
sluszne, bo oparte na twardej skale Jego Slowa, a co niesluszne, bo wzniesione na ruchomych 
piaskach ludzkich nauk i tradyeji. W swietle tym system kosciola katolickiego i jego duch 
narazal si§ na Boze pot^pienie. 
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Uratowana od piekla 

Bye moze kilka przyldadow pozwoli unaocznic, co mam na mysli przez „promien Bo- 
zej swiatlosci”. Jednego razu uboga chlopka przyprowadzila do mnie sw^, 16-letni^ cork§, 
z placzem skarz£j,c si§ na jej zachowanie 

- Cos jej si§ stalo. Przedtem byla wesola, teraz oniezym innym nie rnowi tylko o piekle 
i ze na pewno pojdzie do piekla. 

Nigdy nie slyszalem o takim przypadku. Zdumiony, patrzylem na dziewczyn§: bardzo 
blada, dziki wzrok. Op^tana? Zadalem jedno czy dwa pytania; nie odpowiedziala, za to 
z niezdrowym usmiechem zacz^la mowic o pickle. Pomyslalem, ze na szcz^scie sredniowiecze 
rnin^lo, bo zapewne splon^laby na stosie jako czarownica. Ale co robic? Zwrocilem si§ do 
matki: 

A co pani o tym sq,dzi? Kiedy i jak si§ to zacz^lo? 
Z pocz^tku nie chciala nic mowic; dopiero potem zrozumialem przyczyn§: bala mi si§ 

narazic, poniewaz bylem ksi^dzem. Kiedy jednak wyjasnilem jej stanowezo, ze nie poradz§ na 
to nic, poki nie b§d§ wiedzial wszystkiego, zrazu z wahaniem, potem juz smielej opowiedziala 
cal^, historic 

To bylo par§ miesi^cy przed przyjazdem ksi^dza. Jedni zakonnicy prowadzili tu misje. 
Cale dwa tygodnie kosciol byl pelen, przyehodzili nie tylko miastowi, ale ze wszystkich 
wiosek, z daleka. Corka chodzila na wszystkie nauki i zasluchala si§ w nie. A oni mowili 
tylko o piekle, co to czeka na grzesznikow. Jak odjezdzali, corka kupila u nich ksi^zk§ i co 
dzien j^ czyta. A tarn wei^z ino to sarno: zatracenie i pieklo! 

Skonczyla opowiesc placz^c, a ja juz wiedzialem, co si§ stalo. Jej corka byla uezeiw^ 
dziewczyng,, bo szczerze przyznala przed sob^, ze jest grzesznic^,. Ale spotkawszy zakonnikow, 
wyglg,daj%cych w jej oczach zapewne na aniolow z nieba, glosz^cych pieklo grzesznikom 
i opisuj^cych najrozniejsze m§ki, doszla do logieznego wniosku: jako grzesznica, jest skazana 
na pieklo. Straszliwe podejrzenie potwierdzila ksi^zka „misyjna”, zreszt^, zatwierdzona przez 
biskupa. Jakie katusze musiala cierpiec, nim wyksztalcila w sobie ten straszny usmiech 
i stan^la na progu choroby psychicznej! Patrz^c na t§ jedn^, z licznych ofiar terroru kosciola, 
ktory reprezentowalem i ktoremu sluzylem, czulern si§ wspolwinny. Wiedzialem, ze musz§ 
cos zrobic, aby uleezye rany zadane przez duchow^, inkwizycj§. Bylem tak wstrz^sni^ty, iz 
nie zwlekaj^c poradzilem: — Prosz§ zabrac cork§ do domu i od razu rzucic ksi^zk^ w piec 
i spalic, zeby dziecko do niej nie zagl^dalo. Potem prosz§ jq, zawieze do ... [podalem nazw§ 
najblizszego duzego rniasta] do szpitala dla umyslowo chorych i opowiedziec lekarzom to, 
co mi pani mowila. Corka b^dzie tarn musiala pewnie jakis czas zostac, a my b^dziemy 
si§ modlic o jej uzdrowienie. Odeszly, a ja cz^sto wspominalem w modlitwach nieszcz^sn^ 
dziewczyn§. Min^lo wiele miesi^cy, az jednego dnia kobieta ta znow pojawila si§ u mnie 
z cork^,. Przyszla podzi^kowac za rad§. 

- Zrobilam wszystko, jak ksi^dz kazal, i juz odeslali j^ do domu, zdrowq, — powiedziala. 
Istotnie wygl^dala lepiej, w oczach nie bylo juz szalenstwa. Rozmawialem z ni^ i odpowia- 

dala dose rozs^dnie, nie wspominaj^c o piekle. Ale w oczach widzialem dziwny, najgl^bszy 
smutek, jak gdyby milcz^co pytala: „Czy jestem zbawiona, czy potgpiona?” To bylo bardzo 
wazne pytanie — i dla niej, i dla mnie, i dla Ciebie. Od odpowiedzi na nie zalezalo nie 
tylko jej zdrowie, ale i zycie wieezne. Zacz^lem wi§c cierpliwie tlumaczyc biedactwu, ze 
nasz Pan Jezus Chrystus przyszedl nie po to, by skazac nas na pieklo, mimo ze na to sobie 
zasluzylismy. 

Przyszedl, zeby ciebie zbawic. Po to ofiarowal si§ za ciebie na krzyzu, przelal krew 
i umarl, abys mogla bye razem z Nim w niebie. 

Kiedy to mowilem, jej twarz, powoli niby promienie slonca, rozswietlal radosny usmiech. 
I pozostal tarn, jako znami§ dzieci^cia Bozego, ktore zlozylo ufnosc w Bogu. Opadly kajdany 
strachu przed pieklem, jakimi sp^tali j^ niegdys owi zakonnicy, i dziewezyna wraz z matkq, 
wrocila do domu w pokoju i wolnosci dziecka Bozego. 

Ofiary strachu 

Ilez to razy Pan otwieral mi oezy na takie przypadki: zastraszone w dziecinstwie wizjq, 
wieeznego pot^pienia najwartosciowsze osobowosci o wrazliwym sumieniu przez lata zyly 
w psychozie l§ku. Ludzie ci co tydzien, nieraz i co dzien, chodzili do spowiedzi, godzinami 
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wyznaj^c spowiednikom grzechy i okolicznosci ich popelnienia. Opuszczali konfesjonal wci^,z 
pelni w^tpliwosci i l§ku, ze z tej czy innej przyczyny spowiedz okaze si§ niewazna, wi§c gdy 
umrfj,, pojdq, do piekla. Ludzie tacy to prawdziwe utrapienie spowiednikow; przygotowu- 
j^c si§ do kaplanstwa klerycy uczg, si§ specjalnego post^powania z osobami cierpi^cymi od 
„skrupulow”. Nic jednak nie jest w stanie uspokoic nieszcz^snikow co do tak istotnej sprawy: 
wiecznego zbawienia. Historia dziewczyny uleczonej z l<jku ufnoscig, do Zbawcy przypomina 
mi duzo tragiczniejsze dzieje innej osoby. Jej obraz do dzis staje mi przed oczyma, ilekroc 
na wakacjach zajezdzam do rodzinnego miasta. Odwiedzaj^c rodzicow, mialem raz sinutnt}, 
okazj§ spotkac kuzyna, z ktorym chodzilem do szkoly powszechnej, a po lekcjach razem 
z innymi psocilismy w sadzie. Dwa lata mlodszy ode mnie, bystry, pupilek nauczycieli, po 
przygotowaniach do pierwszej spowiedzi i po pierwszej spowiedzi zmienil si§ nie do poznania. 
Przestal bawic si§ beztrosko, zaszywaj^c si§ w ustronnych zak^tkach sadu. Czasem niechc^cy 
wpadalismy na niego — stal pod drzewem szepcz^c cos do siebie. Matka pytala: „Co tobie, 
synu? Czemu gadasz sam do siebie?”, ale on milczal. Przestal bye celuj^cym uezniem, choc 
mozolil si§ nad lekejami nieraz do poznej nocy. Byl tak przerazony, iz nie umial skupic 
si§ nad zadaniem. Gdy dorastal, l§k rosl wraz z nim, az posiadl go bez reszty. Kuzyn nie 
zdolal ci^gn^c rozpocz^tych studiow; zaczynal prac§ kolejno w kilku miejscach, ale z kazdego 
rychlo go zwalniano. „Nie umie skupic si§ na robocie” — narzekali pracodawcy. W doroslym 
wieku zyl wi§c z wdowiej renty matki. Nie rnogli mu pomoc najwybitniejsi psychiatrzy. Po 
raz ostatni widzialem go tuz przed wybuchem Ilwojny swiatowej; mial wtedy okolo 35 lat. 
Nocami wystawal na srodku swego pokoju, nie gasz£j,c swiatla i patrz^c na wprost przerazo- 
nym wzrokiem. Hitlerowcy wywiezli go do obozu. Pod czujnym okiern siepaezy trzeba bylo 
ci^zko harowac. Wysilki kuzyna nie mogly ich zadowolic, a wladz obozowych nie obchodzi- 
lo, iz czlowieka tego paralizuje strach uniemozliwiaj^c prac§. Bito go niemilosiernie, az po 
paru miesi^cach zmarl. Taki byl koniec niegdys szcz^sliwego chlopca, dumy i nadziei swych 
rodzicow, do czasu, gdy jego wrazliwy urnysl ulegl terrorowi Rzymu. Mimo tych przezyc 
i mimo wyraznych rozbieznosci mi^dzy systemem rzymskim a Ewangeli^, Jezusa Clrrystusa 
dalej uwazalem, ze to jedyny kosciol Chrystusowy na ziemi. Tragiczne przypadki lckcewazy- 
lem, bior^c je za przewinienia konkretnych ksi§zy, ktorzy albo stali si§ nadgorliwi w swych 
wysilkach zawladni^cia duszami i sumieniami (jako „bardziej katoliccy niz sam papiez”, 
gotowi uzyc nawet niecnych sroclkow, by osi^gn^c „zbozny” cel), albo tez stracili wiar§ i jak 
karierowicze czysto automatyeznie wypelniali olicjalne obowi^zki. Czasami z przerazeniem 
myslalem, ze blisko mi do tej drugiej grupy. Ale Pan nie dal mi stoczyc si§ w otchlah, choc 
wiele i dlugo rnusial si§ zmagac z mym uporem. Oswiecal mnie swyrn cudnym swiatlem, 
ukazujqc, co dobre, a co zle. Trwalo to cllugie lata, ale Jego wskazowki byly tak wyraziste 
i wazne, ze na zawsze pozostaly mi w pami^ci. 

Olsnienie 

Zdarzylo si§ to jednego ranka na przedwiosniu, w typowy w Polsce szary, rnokry dzien 
przeplataj^cy snieg z cleszczem. Wlasnie wrocilem do domu po odprawieniu porannej mszy, 
gdy zapukano do drzwi i do srodka wszedl pewien woznica. 

Pojedzie ksi^dz z wiatykiem? Czlowiek kona - poprosil. 
Juz jad§ — odparlem i poszedlem do kosciola po Przenajswi^tszy Sakrament i wszyst- 

ko, co niezb^dne w tej sytuaeji. 
Za kilka minut podskakiwalem juz na niewygodnym slomianym siedzeniu chlopskiej fur- 

manki. Gdy jechalismy ulicami miasteezka, furman dzwonil dzwonkiem, a ludzie kl^kali chy- 
l^c glowy przed Hosti%, co bylo powszechnym zwyezajem w kraju, gdzie wi^kszosc stanowili 
katolicy. Zajechalismy przed chalupk^ na skraju miasteezka; wszedlem do ubogo urz^dzonej 
izby, tak niskiej, iz musialem schylic glow§, by nie uderzyc w sufit. Musicli tu mieszkac 
bardzo biedni ludzie. Posroclku stalo wielkie loze, wyslane slomq, miast materacow i nakryte 
bialym przescieradlem. Na nim lezal konaj^cy. Nie byl stary; liezyl zdaje si§ 46 lat, ale 
wyglg,dal na bardzo wycienczonego— chorobq, rnoze bied^,, ci§zk^ prac^,? Nie bylo czasu na 
pytania, spostrzeglem bowiem, iz nie zostalo mu wiele czasu. Lezal na plecach, wpatruj^c 
si§ w sufit szeroko otwartymi oczyma i ci^zko dysz^c. Trzeba si§ bylo spieszyc z ostatnim 
namaszczeniem. Zacz^lem do niego mowic, chc^c przygotowac go do spowiedzi i udzielic mu 
rozgrzeszenia, komunii i ostatniego namaszczenia. Przerwano mi jednak. 
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- Niech si§ ksiqdz nie gniewa, ale on chyba nie slyszy. Jest nieprzytomny — odezwala 
si§ zona. Stala oparta o scian§ i gorzko plakala. 

„Coz” - pomyslalem — „kobiecina moze si§ mylic, sluch mu si§ tylko pogorszyl”. Krzyk- 
nqlem mu prosto w ucho: 

Przyszedl ksiqdz! Przypomnij sobie grzechy i wyznaj mi! 
Nie drgnql, nawet nie ruszyl glowq. Widac stracil sluch. 
„Oczy otwarte... moze widzi?” — pomyslalem. 
Pragnqc dotrzec do jego duszy, zanim opusci ten swiat, i ostatnim namaszczeniem zadbac 

0 jej zbawienie, stanqlem w nogach lozka naprzeciw glowy konajqcego, w nadziei, ze spojrzy 
ku mnie i na widok czarnej sutanny, bialej koloratki i stuly pojmie, ze to ostatnia szansa na 
wyznanie grzechow i rozgrzeszenie. Czekalem, i czekalem, ale nie popatrzyl; widac stracil 
1 wzrok. Postanowilem sprobowac przez zmysl dotyku. Wyjqlem z torby maly krucyfiks 
i lekko przycisnqlem mu do ust, liczqc, ze chory da znak, iz jest swiadom, co si§ dzieje, 
i ucaluje krzyz. Ale to nie nastqpilo. Sprawa byla beznadziejna. Stalem u loza smierci z calq 
rnojq wladzq, z mocq zbawiania dusz i otwierania niebios— a nie moglem zrobic nic. Wie- 
dzialem co prawda ze studiow i zalecen kosciola, iz mog§ udzielic rozgrzeszenia warunkowego, 
majqcego waznosc i bez spowiedzi, ale pod warunkiem, ze przed utratq swiadomosci chory 
szczerze zalowal za grzechy. Coz jednak, jezeli nie zalowal? Teologowie orzekliby, iz sam jest 
sobie winien. Jesli zas byl w stanie grzechu „smiertelnego”, to takie rozgrzeszenie warunkowe 
i tak by nie pomoglo, i czlowiek ow poszedlby do piekla. A przed tym chcialem go uchronic. 
Mialem dose klopotow z wlasnq duszq i za nic w swiecie nie chcialem odpowiadac za po- 
t^pienie biedaka. Stalem tak, przybity, choc wyposazony w arsenal srodkow, jakie posiada 
kosciol, by ratowac ginqcych. Okazaly si§ niewystarczajqce, niepewne. Bezradnie patrzylem 
na wychudlq, ziemistq twarz. Cos mnie uderzylo: usta si§ poruszaly! Ciqgle. Czyzby czlowiek 
ten cos szeptal? A jesli tak, to co? Ze swego miejsca nie slyszalem, dopiero gdy podszedlem, 
nachylilem si§ i wyt^zylem sluch, rozpoznalem slowa: 

„Ojcze, w Twoje r§ce powierzam duclra mego”. Slowa, ktore na krzyzu wypowiedzial 
Pan Jezus, umierajqc za zbawienie kazdego, , kto w Niego wierzy”, by „nie zginql, ale mial 
zywot wieezny” (J 3,16)! 

Konajqc na krzyzu, oddawal Chrystus ducha w rnilujti.ee r^ce Ojca, ze slowami tej rnodli- 
twy: „Ojcze, w Twoje rqce powierzam ducha rnojego”. Teraz zas ow czlowiek, ktory nic juz 
nie widzial i nie czul, nieswiadomy, w agonii, gasnqcym szeptem powtarzal: „Ojcze, w Twoje 
lyce powierzam ducha mego”. Z tymi slowami na ustach umarl. Kosciol i jego obrz^dy nie 
urnialy ocalic jego duszy, lecz mimo wielkiej bye moze jej grzesznosci Pan dal mi przekonanie, 
iz czlowiek ow nie potrzebuje rozgrzeszenia, warunkowego ani bezwarunkowego, nie potrze- 
buje rytualow i sakramentow, nie potrzebuje do zbawienia pomocy kaplana— bo zbawila go 
wiara w jedynego prawdziwego Kaplana i Zbawc§, Jezusa Chrystusa. Wiara ta musiala bye 
obecna w jego zyciu od dawna, w ci^zkim trudzie i w tej ostatniej chorobie, pocieszajqc go 
i pokrzepiajqc, tak ze nawet w agonii ufna dusza zdolala przemoc nieswiadomosc i modlic 
si§: „Ojcze, w Twe lyce... ” To byla najlepsza lekeja teologii. U tego loza smierci Pan pokazal 
mi, ze zbawienie zalezy nie od ludzkich wysilkow, rytualow i dogmatow, ale od ofiary Jezusa 
na krzyzu i naszej wiary w Niego, a przez Niego w Ojca w niebie. Juz duzo pozniej, po 
nawroceniu, znalazlem w Biblii potwierdzenie tej prawdy: i w Starym (Ha 2,4): 

,sprawiedliwy z wiary zyc b^dzie” [BW], i w Nowym Testamencie (Rz 1,17): 
„Jako napisano: Ze sprawiedliwy z wiary zyc b^dzie 
To objawienie rozbilo w drobny mak rnq wiar§ w rzymski clogmat o automatyeznej (ex 

opere operato) mocy rytualow i sakramentow. Jakie to szcz^scie, ze zbawienie nasze nie 
zalezy od niepewnych i nie zawsze dajqcych si§ zastosowac czynnosci, ale od milosierdzia 
Ojca, jakim obdarzyl nas w najwyzszej ofierze swego umilowanego Syna. 

Kryzys 

Ale ja uparcie trwalem w „jedynym prawdziwym kosciele”; az wreszeie Pan odpowie- 
dzial na me nieustajq.ee modlitwy dotkliwie mnie uderzajqc: Zapadlem na zdrowiu, nawalila 
lewa nerka. Mimo troskliwej opieki medyeznej moj stan si§ pogarszal; w koncu, po poltora 
roku terapii, odeslano mnie do wybitnego specjalisty, ktory po uwaznym badaniu orzekl, iz 
leczenie bylo bl^dne i jesli mi zycie mile, musz§ si§ natychmiast poddac operaeji. Poszedlem 
wi§c do szpitala, nie przypuszczajqc, jak cllugi i trudny b^dzie to zabieg. Obudziwszy si§ po 
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wszystkim, bylem tak slaby, iz ledwie moglem si§ ruszyc. Nie chcialem juz zyc. Moje zycie 
zdalo mi si§ zupelnym fiaskiem, jednym wielkim bl^dern. Nie umialem znalezc drogi do Pana. 
Maj^c wszystkiego dose, doszedlem do wniosku, ze jest tylko jedno rozsfjdne wyjscie z mego 
polozenia: smierc; wyjscie nietrudne, bo juz i tak znajdowalem si§ na „liscie zagrozonych”, 
a doktor nawet w nocy przychodzii sprawdzac, czy zyj§. Zoboj^tnialem; odmawialem przyj- 
mowania lekow. Wyczekiwalem smierci, wyzwolicielki z duchowych tortur. Kiedys na sali 
zjawilo si§ kilku mych krewnych. Ktos spytal, czy modlilem si§ o uzdrowienie. Zaprzeczylem. 
Zdumieni, j§li mnie wr§cz blagac, bym to uczynil. Nie moglem im tlumaczyc, ze nie clic§ 
juz zyc, wi§c obiecalem pomodlic si§ o to; zrobilo mi si§ zal, gdy tak szczerze martwili 
si§ mym stanem. Takze lekarz si§ rozsierdzil na wiesc, iz nie przyjmuj§ lekow; musialem 
przyrzec, ze b§d§ lykal wszystkie. Dotrzymalem slowa, choc wcale nie mialem na to ochoty. 
Prosilem Pana, by uzdrowil mnie tylko pod warunkiem, ze gruntownie zmieni moje zycie, 
a w przyszlosci uzyje mnie zgodnie ze sw^ wol^,. 

Modlitwa zostala wkrotce wysluchana. Stan mego zdrowia polepszal si§ z dnia na dzien, 
tak iz dziwili si§ lekarze, przyznaj^c mi po cichu, ze wlasciwie nie mieli nadziei na powrot do 
zdrowia. Po dwumiesi^eznym pobycie w szpitalu wypisano mnie. Jeszcze mocno oslabiony, 
od razu zabralem si§ do roboty, glowi^c si§, w jaki tez sposob Pan zdola uzdrowic moj% 
dusz§ i uzyc mnie wedlug swej woli. Odpowiedz nadeszla po dwoch latach, gdy zmagania 
w mojej duszy staly si§ wr§cz nie do zniesienia. Po 15 latach poslugi kaplanskiej w kosciele 
katolickim poj^lem, ze jestem w niewlasciwym miejscu. 

Przelom 

Po wszystkich objawieniach udzielanych mi przez lata na koncu Pan postawil mnie przed 
dylematem: Moglem pozostac w kosciele rzymskokatolickim, gdzie si§ urodzilem i przyj^lem 
swi^cenia kaplahskie, moglem zachowac wszelkie zwi^zane ztym przywileje, respekt ludzi 
i przelozonych, moglem robic obiecuj^c^ karier§ w hierarchii koscielnej, trac£|c jednakze 
zupelnie wiar§ i szans§ na zwi^zek z Jezusem. Albo tez moglem opuscic ten kosciol i jego 
kaplanstwo, bl^dne, bo nie zbudowane na Jego Slowie, a oddac Mu si§ calkowicie. Jesli ktos 
s^dzi, ze zdecydowalem si§ z dnia na dzien, to myli si§. Nie umialem postanowic od razu, za 
slaby i za bardzo wystraszony; od dziecinstwa wpajano mi przeciez, iz „poza tym jedynym 
Kosciolem nie ma zbawienia”, a kazdy, kto kosciol ow opusci, pojdzie do piekla, gdzie najgor- 
sze m§ki obmyslono dla ekskomunikowanych ksi^zy. Wybor takiego losu w kraju katolickim, 
jak Wlochy, Hiszpania czy Polska, rowna si§ w oczach rodziny i otoczenia pi^tnu zdrajcy 
nie tylko kosciola, ale i narodu, bo „prawdziwy Wloch, Hiszpan i Polak to katolik”. Trzeba 
przygotowac si§ na swoisty bojkot spoleczny, a w najlepszym razie — na utrat§ przyjaciol 
i znajomych. To nie zach^calo do takiej decyzji. Z drugiej strony wiedzialem, ze to ostatnia 
szansa, jak^, daje mi Pan. Jednak nie umialem zdobyc si§ na to, aby j^ wykorzystac. Konflikt 
sumienia trwal jeszcze okolo roku. Moglem juz tylko jedno: modlic si§. „Panie, uezyn cos, 
bo jestem slaby. Umocnij mego ducha, pomoz!” Dniami i nocami wolalem do Niego z gl^bi 
serca. I Jego laska zwyci^zyla. Dal mi dose odwagi, bym posluchal Jego wezwania, tak ze nie 
trapilem si§ juz cierpieniem, jakie rnoglo mnie wskutek tego czekac. Zaufalem Mu bez reszty, 
nigdy tego nie zaluj^c. To On dokonal we mnie nawrocenia, nie ma w tym mojej zaslugi. 
Przedwieczny wydobyl mnie z ciemnosci i obdarzyl blogoslawion^ wolnosci^, dzieci Bozych. 
Co bylo potem? Wielekroc proszono mnie, bym opowiedzial o milosierdziu, jakie Pan mi 
okazal wiodge mnie ku Sobie. By opisac tq nieskohezon^, trosk§, dobroc i blogoslawienstwa, 
jakirni obdarzal mnie po nawroceniu, musialbym napisac ksi^zk^. Moze kiedys to zrobi§, 
aby oddac Mu cal^, chwal§. (Roman Mazierski faktyeznie napisal ksi^zk^: A Light Shines in 
Poland; przyp. tlum.). Zakoncz^ stwierdzeniem, ze wszystkie duchowe problemy, niepewnosc 
i strach znikly na dobre. Z Panem jestem szcz^sliwy jak nigdy przedtem. I w tej szcz^sliwosci 
modl§ si§ za wszystkich, ktorzy weic^z tkwi^, w tej sarnej ciemnosci, w ktorej tkwilem niegdys 
ja. Zanim wybawil mnie Pan. 

Roman Mazierski, nawrocony ksiqdz 
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Od tradycji do prawdy 

Swiadectwo nawroconego ksi^dza Richarda Petera Bennetta 

Szcz^sliwe byly moje dzieci^ce lata w ojczystym domu w Irlandii. Osmioosobowa rodzina 
wspolnie bawila si§, spiewala i urz^dzala przedstawienia, a wszystko to na terenie koszar 
w Dublinie. Ojciec, pulkownik Armii Irlandzkiej, przeszedl na emerytur§, gdy mialem dzie- 
wi§c lat. Bylismy typowq, w Irlandii katolick^ rodzinq,. Ojciec czasami kl^kal uroczyscie kolo 
lozka, aby si§ pomodlic; matka rozmawiala z Jezusem przy szyciu, zmywaniu, nawet wypa- 
laniu papierosa. Wieczorami kl^kalismy w bawialni, by razem odmowic rozaniec. Niedzielnej 
mszy nie opuszczal nikt, cliyba ze powaznie zaniemogl. Gdy mialem lat pi§c czy szesc, 
Chrystus byl juz dla mnie osob^, bardzo realn^ — jak zreszt^, Maryja i inni swi^ci. Latwo mi 
utozsamiac si§ z czlonkami innych tradycyjnie katolickicli narodow Europy oraz z mieszkan- 
cami Ameryki Lacinskiej i Filipinczykami, ktorzy Jezusa, Maryja, Jozefa iinnych swi^tych 
wkladaj^ do jednego „worka wiary”. W szkole jezuickiej w Belvedere wpojono mi katechizm, 
tarn tez odebralem wyksztalcenie podstawowe i srednie. Jak kazdy chlopiec ucz^cy si§ pod 
okiem Jezuitow, w wieku dziesi^ciu lat umialem plynnie recytowac pi^c dowodow na istnienie 
Boga i wyjasnic, czernu papiez jest glow% jedynego prawdziwego kosciola. Wazne bylo przy- 
chodzenie z pomoccj duszom w czysccu cierpi^cym; wpojono nam, iz „swi§t^ i zbawienn^ jest 
rzecz^, modlic si§ za zmarlych, aby byli od grzechow uwolnieni”, choc nikt z nas nie wiedzial, 
co to wlasciwie oznacza. Mowiono, iz papiez, glowa kosciola, to najwazniejszy czlowiek na 
ziemi; ze jego slowo jest prawem, a Jezuici jego prawq, r^kq,. Choc msz§ odprawiano po laci- 
nie, ucz^szczalem niemal co dzieh, zauroczony atmosferg, tajemniczosci; slyszelismy zreszt^,, 
iz tak wlasnie podoba si§ Bogu. Zach^cano do modlitw do swi^tych; prawie kazda sprawa 
rniala patrona. Niezbyt si§ do tego akurat stosowalem, nie licz^c modlitw do sw. Antoniego, 
patrona rzeczy zgubionych — cz^sto bowiem cos gubilem. Jako czternastolatek poczulem 
powolanie misjonarskie; nie wplyn^lo to jednak na moj sposob zycia. Lata nastoletnie byly 
bardzo satysfakcj0nuj3.ee; wiocllo mi si§ i w nauce, i w sporcie. Cz^sto odwozilem mam§ 
na zabiegi w szpitalu. Czekaj^c raz na m3, znalazlem w ksi^zce cytat z Ewangelii Marka 
10,29-30: 

„Jezus odpowiedzial: Zaprawd§ powiadam warn: Nikt nie opuszcza domu, brad, siostr, 
matki, ojca, dzieci i pol z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, zeby nie otrzymal stokroc 
wi^cej teraz, w tym czasie, domow, braci, siostr, matek, dzieci i pol wsrod przesladowan, 
a zycia wiecznego w czasie przyszlym”. 

Nie maj^c poj^cia o prawdziwym poselstwie Ewangelii, stwierdzilem, ze na pewno mam 
powolanie na misjonarza. 

Zarobic na zbawienie 

W 1956 roku opusciwszy rodzin§ i przyjaciol wst^pilem do Zakonu Dominikanow. 
Osiem lat zgl^bialem istot§ stanu zakonnego, tradycji kosciola, teologi^ Tomasza z Akwinu, 
filozofi§ i niektore aspekty Biblii z perspektywy katolickiej. Dominikanski system religijny 
sprawil, ze cala wiara, jaka tlila si§ w mej duszy, ulegla instytucjonalizacji i rytualizacji; 
do uswi^cenia mialo wiesc posluszehstwo prawu koscielnemu i zakonnemu. ZAmbrose’em, 
Duffym ojcem duchownym studentow, nieraz mowilismy o prawie jako srodku uswi^cenia. 
Pragnq,lem nie tylko bye „swi§tym”, ale i miec pewnosc wiecznego zbawienia. Zapami^talem 
sobie fragment nauezania Piusa XII: „Zbawienie wielu zalezy od modlitw i ofiar mistyeznego 
Ciala Chrystusa w tej inteneji”; zabieganie o zbawienie cierpieniami i modlitw^, to takze trzon 
poselstw z Fatimy i Lourdes. Cierpieniem i modlitw^, usilowalem wi§c wysluzyc zbawienie 
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zarowno sobie jak i innym. W dublinskim klasztorze Dominikanow w Tallaght mozolilem 

si§ strasznie, aby tylko ocalic dusze: lodowate prysznice w srodku zimy, okladanie si§ po 
plecacli stalowym lancuchem... Ojciec duchowny studentow wiedzial o tym, a jego wlasny 

przyklad byl dodatkowym bodzcem, by wypelniac slowa papieza. Pilnie studiowalem, mo- 

dlilem si§, umartwialem i staralem si§ przestrzegac tak Dziesi^ciu Przykazan jak i mnostwa 

regul i tradycji dominikanskich. 

Pompa na zewnqtrz, pustka w srodku 

W 1963 roku w wieku 25 lat, przyj^wszy swi^cenia kaplanskie, kontynuowalem studia 

nad Tomaszem zAkwinu na Uniwersytecie Anielskim w Rzymie. Nie umialem pogodzic si§ 

zzewn^trzn^ pornp^ i wewn^trzn^, pustk^ dookola. Z obrazow, zdj§c i ksi^zek wyrobilem sobie 

przez lata pewien wizerunek Stolicy Apostolskiej i swi^tego Miasta; jak si§ okazalo, calkiem 

rozny od tego, co zobaczylem. Wstrz^s przezylem tez na Uniwersytecie Anielskim, widz^c, ze 

rzesz studentow wcale nie zajmuje teologia, a na wykladach oddaj^ si§ lekturze Time’a i New- 

sweeka. Jedynymi jako tako zainteresowanymi tresci^, zaj§c byly osoby zabiegaj^ce o stopnie 

naukowe lub owysok^ pozycj§ w hierarchii koscielnej swoich krajow. Raz udalem si§ na 

przechadzk^ do Koloseum, pragnqc dotkn^c ziemi zlanej krwi^ tylu chrzescijan. Stan^lem na 

arenie, probuj^c wyobrazic sobie ludzi, ktorzy znali Chrystusa tak dobrze, ze dla Jego nie- 

skonczonej milosci byli gotowi z radosciq, oddac zycie na stosie lub arenie pelnej rozjuszonych 

bestii. Radosc z tak gl^bokiego przezycia rozwiala si§ jednak w drodze powrotnej: w auto- 

busie wyszydzila mnie grupa nastolatkow, wyzywaj^c od „m§tow” i „smieci”. Wyczulem, ze 

robi^ to nie dlatego, iz jak pierwsi chrzescijanie opowiadam si§ za Chrystusem, lecz dlatego, 

ze w ich oczach ucielesniam system rzymski. Co pr^dzej oclrzucilem t§ rnysl, ale mimo to 

cala nauka ochwale Rzymu wydala mi si§ nagle nieistotna i prozna. Jednego wieczora dwie 

godziny nrodlilem si§ przed oltarzem glownym w kosciele sw. Klemensa. I przypomnialenr 

sobie o swym dawnym pragnieniu sluzby misyjnej i o „stukrotnej” obietnicy z Ewangelii 

Marka 10,29-30. Postanowilem zrezygnowac z dalszych staran o stopien naukowy zteologii, 

do ktorego d^zylem od pocz^tku studiow nad teologi^ Tomasza z Akwinu. Byla to decyzja 

powazna, ale po dlugiej modlitwie nabralem przekonania, ze jest sluszna. Ksi^dz promotor 

nie przyj^l tego do wiadomosci. Zaoferowal mi pornoc w latwiejszym dopi^ciu celu, proponu- 

j^c, abynr przepisal cudz% prac§ sprzed paru lat; moglbym potraktowac j^, jak wlasny, bylern 

tylko na obronie przeprowadzil ustn^, argumentacj§ tez. Zrobilo mi si§ niedobrze, zupelnie 

tak jak par§ tygodni wczesniej w parku na widok eleganckich prostytutek paraduj^cych 

dumnie w czarnych skorzanych botkach. Propozycja promotora byla rownie grzeszna. Po- 

zostalem przy swojej decyzji: Uniwersytet Anielski skonczylenr jak wszyscy, na normalnym 

poziomie akademickim, bez stopnia naukowego. Po powrocie z Rzymu otrzymalem oficjaln^ 

decyzj§, ktora nakazywala mi udac si§ na trzyletnie studia na Uniwersytecie Cork. Ale ja 

zarliwie modlilem si§ w sprawie swego misjonarskiego powolania. I oto pod koniec sierpnia 

1964 roku polecono mi jechac na misje na Trynidad w Indiach Zaclrodnich. 

Pycha, upadek i nowe laknienie 

1 pazdziernika 1964 roku trafilenr na Trynidad. Cale siedem lat owocnie — z perspektywy 

katolickiego ksi^dza — spelnialem kaplanskie obowi^zki szczyc^c si§ licznym udzialem wier- 

nych we mszy. W roku 1972 zaangazowalem si§ w katolicki ruch charyzmatyczny; 16 marca 

na spotkaniu modlitewnym dzi^kowalem Bogu, ze taki ze mnie dobry ksi^dz, prosz^c, aby 

jesli taka Jego wola, upokorzyl mnie, bym stal si§ jeszcze lepszy. I tego samego wieczora w zu- 

pelnie glupi sposob uleglem wypadkowi. Skutek? Rozbity tyl glowy, rozliczne uszkodzenia 

kr^goslupa. Gdyby nie to spotkanie oko w oko ze smierci^, w^,tpi§, czy kiedys wyrwalbynr 

si§ ze stanu samozadowolenia. Meclraniczne odklepywanie modlitw okazalo si§ w tej sytuacji 

jalowe — cierpi^c bol zgl^bi serca wolalem do Boga. Cierpi^c bolesnie, zaczqlem przez 

kolejne tygodnie znajdowac ulg§ w modliwie bezposredniej, osobistej. Ocllozylem brewiarz, 

oficjalne modlitwy dla ksi^zy, i rozaniec, zacz^lem za to korzystac w modlitwie z ust^pow 

Pisma swi^tego. Byl to proces slamazarny. Nie znalem Biblii za dobrze; niewielka wiedza na 

jej temat nabyta na studiach sklaniala raczej do podejrzliwosci wobec niej niz do zaufania. 

Znajomosc filozofii i teologii Tomasza z Akwinu czynila mnie calkiem bezradnym w tej 
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mierze, totez zabieranie si§ do lektury Biblii w poszukiwaniu Pana mialo posmak wyprawy 
bez mapy w ciemn^, kniej§. Gdy z koncern roku przeniesiono mnie do innej parafii, moim 
towarzyszem okazal si§ dominikanin, z ktoryrn znalem si§ od lat. I przepracowalismy dwa 
lata w parafii Pointe-a-Pierre, wspolnie wszelkimi znanymi nam sposobami szukajgy Boga. 
Czytalismy, studiowalismy, modlilismy si§ i wprowadzali w czyn to, czego uczyl nas kosciol. 
Stworzylismy parafie w Gasparillo, Claxton Bay i Marabelli, by wymienic tylko te najwi^k- 
sze. Z perspektywy katolickiej religijnosci odnieslismy sukces: Na msze ucz^szczalo wielu 
wiernych, w szkolach, takze panstwowych, uczono katechizmu. Wprawdzie nie przerwalem 
poszukiwan biblijnych, ale nie mialy one wi^kszego wplywu na nasz^ prac§; ukazywaly mi za 
to, jak rnalo wiem oPanu iJego Slowie. W tym mniej wi^cej czasie zarliwq, rnodlitwt], mojego 
serca stal si§ werset z Listu do Filipian 3,10: 

Zeby poznac Go i doznac mocy zmartwychwstania Jego... [BW]. 
Ruch charyzmatyczny rozwijal si§ dynamicznie, zapoznalismy z nim wiesniakow niemal 

wszystkich naszych parafii. Na zaproszenie ruchu przyjecliala na Trynidad grupa kanadyj- 
skich chrzescijan. Duzo si§ dowiedzialem z ich wykladow, glownie o modlitwie o uzdrowienie. 
Nauczanie bylo co prawda zbyt zorientowane na doznania, ale przynioslo skutek: zach^cilo 
mnie do gl^bszego zaufania autorytetowi Biblii. Zacz^lem porownywac ust^py, ba, cytowac 
je z podaniem numeru rozdzialu i wersetu! Kanadyjczycy cz^sto przytaczali werset 53,5 
z Ksi^gi Izajasza: 

„... w Jego ranaclr jest nasze zdrowie”. 
Przestudiowawszy starannie caly 53 rozdzial odkrylem, ze Biblia rozwi^zuje problem 

grzechu poprzez ofiaiy zast^pczg,. Zrozumialem, ze Chrystus umarl za mnie i ze bl^dz^, 
chc^c samernu zaplacic za swoj grzech lub rniec w tej zaplacie wlasny udzial. 

„A poniewaz z laski, tedyc juz nie z uczynkow, inaczej laska juz by nie byla lask^; a jezli 
z uczynkow, juzci nie jest laska; inaczej uczynek juz by nie byl uczynkiem” (Rz 11,6). 

„Wszyscysmy jako owce zbl^dzili, kazdy na drog§ sw^ obrocilismy si§, a Pan wlozyl nan 
nieprawosc wszystkich nas” (Iz 53,6). 

Uprzykrzonym moim grzechem byla sklonnosc do zlosci na ludzi, nieraz wiycz gniew, 
brak serca. Prosilem Boga o przebaczenie, nie rozumiej^c, ze grzesznikiem jestem z natury, 
odziedziczonej po Adarnie. Prawda Pisma brzmi: 

„Jako napisano: Nie masz sprawiedliwego ani jednego” (Rz 3,10), 
oraz: 
„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej” (Rz 3,23). 
Lecz kosciol wpoil mi, ze moj^ grzesznosc, zwan^ grzechem pierworodnym, zmyl chrzest 

w wieku niemowl^cym. Glow^, dalej w to wierzylem, ale serce podpowiadalo, ze ta grzeszna 
natura nie zostala jeszcze wcale przez Jezusa pokonana. Iwolalo: 

„Poznac Go i doznac mocy zmartwychwstania Jego!” (Flp 3,10; BW). 
Poj^lem, ze zycie chrzescijanskie mozna wiesc tylko dzi^ki Jego mocy. Przylepilem sobie 

ten werset na tablicy rozdzielczej samochodu i innych miejscach, stal si§ mottem mego zycia. 
A Pan, ktory jest Bogiem wiernym, zacz^l odpowiadac. 

Najwazniejsze pytanie 

Po pierwsze, odkrylem, ze Slowo Boze w Biblii ma charakter absolutny i nie zawiera 
bl^dow. Przedtem uczono mnie, ze jest ono wzgl^dne, a jego prawdziwosc mozna w wielu 
miejscach podwazyc; teraz zauwazalem, ze Biblii mozna ufac. Korzystaj^c z Konkordancji 
Stronga, zacz^lem badac, co sama Biblia ma do powiedzenia na swoj temat. I odkrylem 
jasne przeslanie, ze pochodzi ona wprost od Boga, a jej poselstwo ma charakter absolutny. 
Jest niezmiennie wiarygodna pod wzgl^dem historycznym, pod wzgl^dem obietnic, jakich 
udzielil Bog, pod wzgl^dem proroctw oraz pod wzgl^dem nakazow moralnych i wskazowek 
dotycz^cych zycia chrzescijanskiego. 

„Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pozyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku 
naprawie, ku cwiczeniu, ktore jest w sprawiedliwosci; Aby czlowiek Bozy byl doskonaly, ku 
wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wycwiczony” (2Tm 3,16-17). 

Odkrycia tego dokonalem w Vancouver i w Seattle. Gdy poproszono mnie o kazanie 
dla grupy mocllitewnej przy parafii sw. Szczepana, wybralem za temat absolutny autorytet 
Slowa Bozego. Po raz pierwszy w zyciu poj^lem t§ prawd§ ipo raz pierwszy o niej mowilem. 
Po powrocie ze Seattle do Vancouveru powiedzialem to kazanie w duzym kosciele przed au- 
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dytorium okolo 400 osob. Dzierz^c w dloni Bibli§ oznajmilem, ze „Biblia jako Slowo samego 
Boga jest absolutnym i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i obycza- 
jow”. Po trzech dniach wezwal mnie arcybiskup Vancouveru James Carney. Oficjalnie 
zamkn^l mi usta, zabraniaj^c nauczania na terenie swojej diecezji. Oznajmiono mi tez, ze 
kara bylaby znacznie surowsza, gdyby nie list polecaj^cy od rnojego biskupa Anthony’ego 
Pantina. Wkrotce wrocilem na Trynidad. 

Kosciol czy Biblia? 

Jeszcze jako proboszcz w Pointe-a-Pierre, dostalem do pomocy Ambrose’a Duffy’ego, su- 
rowego ojca duchownego z seminarium. Sprawy stan^ly wi§c na glowie, ale po okresie napi§c 
stalismy si§ dobrymi przyjaciolmi. Zwierzalem si§ mu ze swych odkryc; sluchal z zaj^ciem, 
chcial tez wiedziec, co mn^ kieruje w tych poszukiwaniacli. Widzialem w nim posrednika, 
przez ktorego dotr§ do braci dominikanow, a nawet do kr§gu arcybiskupa. Gdy niespodzianie 
zmarl na atak serca, ztrudem doszedlem do siebie. W Ambrosie widzialem kogos, kto roz- 
wi^ze moj dokuczliwy dylemat: kosciol czy Biblia, kto wyjasni i mnie, i innym dominikanom 
prawdy, z ktorymi si§ zmagam. Wyglosilem homili§ na jego pogrzebie, bardzo zalamany. 
Dalej modlilem si§ wersetem z Listu do Filipian 3,10: 

„Zebym go poznal i moc zmartwychwstania jego, i spolecznosc ucierpienia jego, przy- 
ksztaltowany b^d^c smierci jego” 

Ale by poznac Chrystusa, musialem wpierw uznac w sobie grzesznika. Z Pisma swi^tego 
(lTm 2,5) wynikalo, iz niewlasciw^ jest moja rola kaplana-posrednika, a nauka kosciola na 
ten temat calkiem sprzeciwia si§ Biblii. Lubilem to uczucie: osoby przez ludzi szanowanej, 
a nawet czczonej. Swoj grzech usprawiedliwialem argumentem, iz jesli tak glosi najwi^kszy 
kosciol swiata, to kimze jestem, aby to podwazac? Wewn^trzna walka jednak nie ustawala. 
Dostrzeglszy grzesznosc kultu Maryi, swi^tych i ksi^zy, bylem juz gotow odmowic Maryi 
i swi^tym statusu posrednikow; nie potrafilem jednak wyrzec si§ kaplanstwa: byla to przeciez 
moja zyciowa inwestycja. 

Lata zmagan 

Maryja, swi^ci, kaplanstwo stanowily tylko wycinek ogromnego teatru wojny, jaka si§ 
we mnie toczyla. Kto byl Panem rnego zycia: Jezus Chrystus w swym Slowie czy Rzym? 
To pytanie huczalo mi w glowie bez ustanku, zwlaszcza przez ostatnie szesc lat probostwa 
w Sangre Grande (1979-1985). Juz w dziecinstwie wrazono mi w umysl przeswiadczenie, 
ze kosciol katolicki to najwyzszy autorytet w sprawach wiary i obyczajow; nie umialem 
si§ tego przekonania pozbyc. Rzym byl nie tylko najwyzszym autorytetem — zwalern go 
przeciez „swi§t^ Matk^”. Czy moglbym sprzeciwic si§ „swi§tej Matce”? Tym bardziej, ze 
odgrywalem nieposledniq, rolg w udzielaniu jej sakramentow i naklanianiu ludzi do wiernosci 
wobec niej! W 1981 roku w Nowym Orleanie na parafialnym seminarium odnowy odnowilem 
postanowienie sluzby w kosciele katolickim; ale po powrocie na Trynidad i konfrontacji 
z problemami codziennosci znow zwrocilem si§ do Slowa. Wewn^trzne napi^cie stalo si§ 
nie do zniesienia; ucierpial moj zol^dek, rozchwialy si§ emocje. Raz upatrywalem absolutu 
w kosciele rzymskim, kiedy indziej znow autorytet Biblii uznawalem za ostateczny; a przeciez 
powinienem pami^tac o tej prawdzie: Nie mozna dwom panom sluzyc. Ja tymczasem usilnie 
staralem si§ podporz^dkowac absolutny autorytet Slowa Bozego najwyzszemu autorytetowi 
kosciola rzymskokatolickiego. Konflikt ten dobrze ilustruj^ moje poczynania z czterema 
figurami w kosciele Sangre Grande. Wyrzucilem figury sw. Franciszka i sw. Marcina, bo 
w Ksi^dze Wyjscia drugie przykazanie glosi: 

„Nie b^dziesz czynil zadnej rzezby” (Wj 20,4 BT). 
Kiedy jednak niektorzy parafianie zaprotestowali przeciw usuni^ciu obrazu Przenajswi^t- 

szego Serca i figury Maryi, ust^pilem; bo „wladza wyzsza”, czyli kosciol rzymski, w kanonie 
1188 swego prawa glosila: „Nalezy zachowac praktyk§ umieszczania w kosciolach swi^tych 
obrazow, by doznawaly czci ze strony wiernych”. 1 Nie dostrzegalem, ze czyni^c tak pod- 
porz^dkowuj§ Slowo Boze slowu ludzkiemu. Mimo odkrycia absolutnego charakteru Slowa 

1 Kodeks prawa kanonicznego, Pallottinum, 1984, s. 473. 
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Bozego desperacko trwalem przy teorii, iz kosciol rzymski posiada autorytet wi^kszy niz Slo- 
wo, nawet jesli jego orzeczenia jaskrawie przeczg, Biblii. Jak to bylo mozliwe? Niew^tpliwie 
sam bylem sobie winien. Gdybym uznal autorytet Biblii za najwyzszy, Slowo przekonaloby 
mnie do rezygnacji zkaplanskiej roli posrednika; na t§ ofiar§ nie chcialem si§ jednak zdobyc. 
Po drugie, nikt nie podwazal tego, co czynilem jako kaplan. Na rnsze do nas przycliodzili 
chrzescijanie z roznych dalekich krajow, widzieli nasze swi^te oleje, wod§ swi^con^,, medaliki, 
figurki, szaty liturgiczne, rytualy — i nigdy nie zareagowali ani slowem! Niezwykly prze- 
pych, symbolizm, rnuzyka isrnak artystyczny kosciola rzymskiego robily swoje; tajemnicza 
won kadzidla uderza mocno nie tylko w nozdrza, ale i do glowy. 

Punkt zwrotny 

Raz jakas pani zwrocila mi uwag§ (byl to jedyny przypadek na 22 lata): „Wy, katolicy, 
rnacie tylko pozor poboznosci, ale wyrzekacie si§ jej mocy”. Slowa te jakis czas sp^dzaly 
mi sen zoczu. Kochalem koscielne lampy, sztandary i wesol^, muzyk§ ludow^,, gitary, b§bny. 
Zapewne na calym Trynidadzie nie bylo drugiego ksi^dza, ktory posiadalby tak barwne 
szaty liturgiczne i chor^gwie. Lecz w sroclku nie bylo mi tak kolorowo. W pazdzierniku 
1985 roku laska Boza okazala si§ silniejsza niz klamstwo, z ktorym usilowalem zyc. Poje- 
chalem na Barbados, aby si§ rnodlic, zaniepokojony kompromisem, do jakiego si§ zmuszam. 
Bylem w pulapce. Owszem, mialem Slowo Boze za absolut, godny posluszenstwa, ale tez 
mowilem sobie, ze przeciez przed obliczem Boga slubowalem posluszenstwo kosciolowi. Na 
Barbados czytalem ksi^zk§, w ktorej wylozono biblijny sens slowa „kosci61” — „wspolnota 
wierz^cych”. W kosciele nowotestamentowym nie ma sladu hierarchii i obce jest poj^cie 
„kleru” kieruj^cego „swieckimi”; biblijny kosciol chce zacliowac slowa Jezusa: 

„Jeden jest nristrz wasz, Chrystus; ale wy jestescie wszyscy bracrni” (Mt 23,8). 
Widz^c, iz „kosciol” oznacza wspolnot§, juz bez oporow porzucilem wiar§ w najwyzszy 

autorytet kosciola katolickiego i oparlem si§ tylko na Jezusie jako Panu. Na podstawie Pisma 
zauwazylem, ze znani mi katoliccy biskupi nie wcale wierz^cy w biblijnym sensie slowa. 
To ludzie pobozni, oddani kultowi Maryi, wierni rozancowi, lojalni wobec Rzymu, ale nie 
rnaj^cy poj^cia o dokonczonym dziele zbawienia, doskonalej ofierze Chrystusa, o tynr, iz 
zbawienie ma cliarakter osobisty i pelny. Uczg, o pokucie za grzechy, ludzkim cierpieniu, 
uczynkacli religijnych — o drodze ludzkiej, nie o drodze Bozej. Dzi§ki lasce Pana poj^lem, 
iz zbawic nie moze ani kosciol, ani uczynki. 

„Albowiem lask^, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9). 

Nowe narodziny w wieku 48 lat 

Nie mog^c pogodzic zycia w Jezusie Clirystusie z wiernosciq, nauce Rzymu, porzucilem 
kosciol katolicki. Opusciwszy Trynidad w 1985 roku, zatrzymalem si§ na pobliskim Bar- 
bados, w goscinie u starszego malzenstwa. Prosilem Pana, by zaopatrzyl mnie w garnitur 
i srodki na podroz do Kanady; moje cywilne ubrania nadawaly si§ tylko do strefy zwrotniko- 
wej, acaly maj^tek liczyl paiyset dolarow. Modlitwy zostaly wysluchane, choc o potrzebaclr 
tych wspomnialem tylko Panu. Z 35-stopniowego upalu tropikow trafilem wprost w sniegi 
i lody Kanady. Sp^dziwszy miesi^c w Vancouverze pojeclralem do Stanow Zjednoczonych, 
ufaj^c, ze Pan zaspokoi kazd^ m^ potrzeb§; nowe zycie rozpoczynalem bowiem w wieku 
48 lat, bez grosza przy duszy, bez karty stalego pobytu, prawa jazdy i jakichkolwiek li- 
stow polecaj^cych — z samym tylko Panem i Jego Slowem. Pierwsze pol roku sp^dzilem 
na farmie w stanie Waszyngton. Gospodarzom wyjasnilem, ze opuscilenr kosciol katolicki 
iprzyjqJem Jezusa Chrystusa, a Jego Slowo, Bibli§, uznaj§ za wystarczaj3.ee we wszystkich 
sprawach zyciowych. Oznajnrilem, ze jest to krok „bezwarunkowy, ostateczny, zdecydowany 
i przemyslany”. Na gospodarzach te cztery przymiotniki nie zrobily poz^danego wrazenia; 
koniecznie chcieli wiedziec, czy nie ma we mnie goryczy, zapieklego zalu. Pokrzepili mnie 
modlitwami i wyrozumialosci^, bo przeszedlszy podobne doswiadczenia wiedzieli, ze latwo 
rnozna ulec rozgoryczeniu. W cztery dni od przyjazdu tarn ze skruchq, zaczqlem dostrzegac 
owoc zbawienia. Nie tylko moglem prosic Pana o odpuszczenie tyloletniego zycia w klam- 
stwie, ale i zacz^lem doznawac Jego uzdrawiaj^cej mocy tarn, gdzie j^trzyly si§ gl^bokie rany. 
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W koncu - - w wieku 48 lat — na podstawie autorytetu samego tylko Slowa Bozego i tylko 
dzi^ki lasce uznalem zast^pcz^, ofiar§ Chrystusa na krzyzu. Tylko Jemu niech b^dzie chwala. 
Gdy dzi^ki staraniom gospodarzy i ich rodziny doszedlem do siebie fizycznie i duchowo. Pan 
dal mi zon§ — Lynn: na nowo narodzon^ w wierze, urzekajq,c^ w obyciu, lotnego umyslu. 
Wyruszylismy do Atlanty, gdzie oboje dostalismy prac§. 

Prawdziwy misjonarz, prawdziwe poselstwo 

We wrzesniu 1988 roku wyjechalismy do Azji na misje. Byl to rok niezwykle owocny 
w Panu, o jakim przedtem nawet nie snilern. Wielu ludzi uznawalo autorytet Biblii oraz moc 
smierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zdumiewalem si§, z jakq, latwosci^ dziala w sercacli 
laska Boza, gdy glosz^c Jezusa Chrystusa wspieramy si§ tylko Bibli^,. Jakze roznilo si§ 
to od paj^czyny tradycji koscielnej, ktora calkowicie przeslonila 21 lat mojej poslugi na 
Trynidadzie, 21 lat bez poselstwa prawdy. Obfite zycie, o ktorym mowil Jezus i ktorym si§ 
dzis raduj§, najlepiej oddaj^ slowa z Listu do Rzymian 8,1-2: 

„Teraz jednak dla tych, ktorzy s^, w Chrystusie Jezusie, nie rna juz pot^pienia. Albowiem 
prawo Ducha, ktore daje zycie w Chrystusie Jezusie, wyzwolilo ci§ spod prawa grzechu 
i smierci”. 

Nie tylko uwolniono mnie z systemu rzymskiego, ale i w Chrystusie stalem si§ nowyrn 
stworzeniem. Dzi^ki lasce Bozej, i tylko dzi^ki niej, porzucilem martwe uczynki, by wejsc do 
nowego zycia. 

Swiadectwo o Ewangelii laski 

Gdy w 1972 roku ktos uczyl mnie o Panu jako uzdrowicielu ciala, powinien byl przede 
wszystkim powiedziec, jak zostaje odpuszczony grzech i jak mimo grzesznej natury mog§ 
pojednac si§ z Bogiem. Biblia ukazuje, ze Jezus zast^pil nas na krzyzu; rnowi^ o tym slowa 
Izajasza 53,5: 

„On byl przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadla Nan chlosta zba- 
wienna dla nas, aw Jego ranach jest nasze zdrowie” 

(Poniosl kar§, ktorg, za swe grzechy powinienem cierpiec ja. Przed obliczem Ojca mog§ 
Mu zaufac jako oherze zast^pczej). Slowa te napisano na 750 lat przed ukrzyzowaniem Pana; 
a niedlugo po Jego smierci i zmartwychwstaniu Piotr apostol oglosil: 

„Ktory grzechy nasze na ciele swoim zaniosl na drzewo, abysrny obumarlszy grzechom 
sprawiedliwosci zyli, ktorego sinosci^ uzdrowieni jestescie” (IP 2,24). 

Jako dziedzice natury Aclama, wszyscy zgrzeszylismy i brak nam chwaly Bozej. Jak 
zatem mozerny stance przed obliczem swi^tego, jesli nie w Jezusie, uznaj^c, ze urnarl On za 
nas? Bog daje wiar§ potrzebnq, do nowego narodzenia i zdolnosc uznania Jezusa za nasz^ 
ofiar§ zastgpez^. Bo to On zaplacil cen§ za nasze grzechy; choc sam bez grzechu, zostal 
ukrzyzowany. To poselstwo Ewangelii. Czy zatem tylko wiara wystarezy? Tak, wiara osoby 
narodzonej na nowo wystarezy. Wiara ta pocliodzi od Boga i rodzi dobre czyny, z ktorych 
pierwszym jest nawrocenie. 

„Albowiem czynem jego jestesmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uezynkom dobrym, 
ktore przedtem Bog zgotowal, abysrny w nich chodzili” (Ef 2,10). 

Nawracaj^c si§, porzucamy dzi^ki mocy Bozej dawne zycie idawne grzechy. Nie znaezy 
to, ze odtq,d nie zgrzeszymy, lecz zmienia si§ nasz status przed obliczem Boga: Zostajemy 
nazwani dzieemi Bozymi i naprawd§ nimi jestesmy. Jesli mimo to grzeszymy, wystawiamy na 
szwank swoj^, przyjazn z Bogiem, ale moze ona zostac zaraz naprawiona; nie grozi nam juz 
utrata statusu dziecka Bozego w Chrystusie, bo status to nieodwolalny. List do Hebrajczykow 
10,10 oglasza cudown^, prawdy: 

„Jestesmy poswi^ceni przez ofiar§ ciala Jezusa Chrystusa raz uezyniont}” 
Dokonczone dzielo Jezusa na krzyzu w pelni wystareza, jest doskonale. Sldadaj^c pel- 

n^, ufnosc w tym dziele, stajemy si§ uezestnikiem nowego zycia, pochodz^cego od Ducha: 
rodzimy si§ na nowo. 
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A dzis... 

Dzis moim zadaniem, dobrym dzielem, jakie Panjuz wczesniej dla mnie przygotowal, jest 
glosic Ewangeli§ na polnocnym zachodzie USA. Slowa, ktore o Zydach powiedzial apostol 
Pawel, mog§ odniesc do umilowanych braci katolikow: ze „z calego serca pragn§ ich zbawienia 
i modl§ si§ za nimi do Boga. Bo musz§ im wydac swiadectwo, ze palajg, zarliwoscig. ku Bogu, 
nie opart^ jednak na pelnym zrozumieniu” Jego Slowa, ale na koscielnej tradycji. Gdybyscie 
wiedzieli, z jakim oddaniem i poswi^ceniem praktykuj^ sw% religi^ niektorzy bracia i siostry, 
chocby na Filipinach i w Ameryce Poludniowej, poj^libyscie, czemu zgl^bi serca wolam: 

„PANIE, DAJ NAM WSPOLCZUCIE, BYSMY MOGLI POJ4C BOL I CIERPIE- 
NIE, JAKIMI SI^ OBARCZAJ4 NASI BRACIA I SIOSTRY ZE WZGL^DU NA CIE- 
BIE. BO POJ4WSZY BOL W SERCACH KATOLIKOW, ZAPALAMY PRAGNIENIEM, 
ABY UKAZAC IM DOBR4 NOWIN^ O DOKONCZONYM DZIELE CHRYSTUSA NA 
KRZYZU”. 

Moje swiadectwo dowodzi, jak trudno katolikowi odrzucic tradycji kosciola. Ale skoro 
Pan w swym Slowie tego wymaga, trzeba to zrobic. „Pozor poboznosci” w kosciele rzymskim 
przeszkadza katolikowi dostrzec sedno problemu. Musz§ wybrac, zgodnie z jakim autoryte- 
tem b§d§ rozpoznawac prawd§. Wedlug Rzymu prawda da si§ rozpoznac tylko moc^ jego 
orzeczen. Kanon 212 Kodeksu prawa kanonicznego (ogloszonego w 1983 roku przez Ja- 
na Pawla II) mowi: „To, co swi^ci pasterze jako reprezentanci Chrystusa wyjasniaj^ jako 
nauczyciele wiary albo postanawiaj^ jako kieruj^cy Kosciolem, wierni, swiadomi odpowie- 
dzialnosci, obowi^zani s^, wypelniac zchrzescijanskim posluszenstwem”.2 Ale wedlug Biblii 
autorytetem jest samo Slowo Boze i na jego podstawie mozna rozpoznac prawd§. Tradycje 
ludzkie sklonily Reformatorow do wyst^-pienia z postulatem: „tylko Biblia, tylko wiara, tylko 
laska, tylko w Chrystusie i tylko Bogu nalezy si§ chwala!” 

Dlaczego skladam swiadectwo 

Dziel§ si§ tym, bys i Ty mogl poznac Boz^, drog§ zbawienia. Najwi^kszym naszym 
jako katolikow bl^dem jest przekonanie, iz jestesmy w stanie samodzielnie zareagowac na 
pomoc, ktor^ oferuje Bog, chc^c pojednac nas ze Sob%. Zalozenie to, wyznawane latami 
przez wielu z nas, trafnie oddano w Katechizmie Kosciola Katolickiego (1994), w punkcie 
2021: „Laska jest pomoc^, jakiej udziela nam Bog, bysmy odpowiedzieli na nasze powolanie 
i stali si§ Jego przybranymi Synami. ..”3 Obierajqc ten sposob myslenia, pod^zamy za 
nauk^,, ktorq, Biblia raz po raz pot^pia. Taka definicja laski to starannie obmyslone dzielo 
czlowieka; Pismo bowiem podkresla, iz pojednanie wierz^cego z Bogiem nast^puje 

„niezaleznie od uczynkow” (Rz 4,26 BT), „nie z uczynkow” (Ef 2,9 BT), jako „dar Boga” 
(Ef 2,8 BT). 

Przypisanie wierz^cemu cz§sci zaslugi za zbawienie i postrzeganie laski jako „pomocy” 
jaskrawo przeczy chocby takiej prawdzie biblijnej: 

„A poniewaz z laski, tedyc juz nie z uczynkow, inaczej laska juz by nie byla lask^; a jezli 
z uczynkow, juzci nie jest laska; inaczej uczynek juz by nie byl uczynkiem” (Rz 11,6). 

Proste poselstwo Biblii glosi, ze „dar sprawiedliwosci” w Jezusie mozna otrzymac tylko 
na mocy Jego doskonalej ofiary zlozonej na krzyzu. 

„Albowiem jezli dla jednego upadku smierc krolowala przez jednego, daleko wi§cej, ktorzy 
obfitosc onej laski i dar sprawiedliwosci przyjmuj^, w zywocie krolowac b§d% przez tegoz 
jednego Jezusa Chrystusa” (Rz 5,17). 

Sam Chrystus stwierdzil, ze poniosl smierc zamiast wierz^cego, Jeden za wielu (Mk 
10,45), daj^c zycie na okup za innych. I oznajmil: 

„Albowiem to jest krew moja nowego testamentu, ktora si§ za wielu wylewa na odpusz- 
czenie grzechow” (Mt 26,28). 

To samo zwiastowal apostol Piotr: 
„Bo i Chrystus raz za grzechy cierpial, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przy- 

wiodl do Boga, umartwiony b^d^c cialem, ale ozywiony duchem” (IP 3,18). 
Nauk§ apostola Pawla stresci werset 5,21 Drugiego Listu do Koryntian: 

2 Ibid., s. 109; § 1. 
3 Katechizm Kosciola Katolickiego, Pallottinum, 1994, s. 464. 
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„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzechem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwosci^, Boz§, w nim”. 

Fakt ten, drogi Czytelniku, Pismo swi^te podaje bez ogrodek, a Bog wzywa, bysmy go 
uznali: 

„Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii” (Mk 1,15). 
Najtrudniejszg, w nawroceniu jest dla nas, gorliwych katolikow, zmiana sposobu mysle- 

nia: przejscie od „zaslug”, „zarabiania”, „dobrych uczynkow” ku pokornemu przyj^ciu daru 
sprawiedliwosci w Chrystusie Jezusie. Odmowa przyj^cia tego, co nakazuje Bog, jest takim 
samym grzechem, jaki popelniali pobozni Zydzi w czasach Pawla: 

„Bo nie znaj^c sprawiedliwosci Bozej, a chc^c wlasn^ sprawiedliwosci wystawic, sprawie- 
dliwosci Bozej nie byli poddani” (Rz 10,3). 

Nawroccie si§ i uwierzcie w Dobr^ Nowin§! 

Richard Bennett, nawrocony ksiqdz 

Richard Bennett, wspo+redaktor ksi^zki Daleko od Rzymu blisko Boga, zawital do rodzinnej 
Irlandii w 1996 roku jako ewangelista. Mieszka w Portland (USA); prowadzi zaj§cia: „Katolicyzm 
w swietle prawdy biblijnej” w Kolegium Biblijnym Multnomah. Najwi^kszg jego radosci^ jest 
gtosic Ewangeli^ po domach. Zalozyt misj§ ,,Berean Beacon” (Latarnia Berejska; w Internecie: 
www.bereanbeacon.org). 
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Epilog 

Pi^c biblijnych zasad przebudzenia duchowego 

W ksi^zce ukazano rozne aspekty pi^ciu biblijnych zasad biblijnego przebudzenia. Na 
koniec chc§ zasady te krotko objasnic, zwlaszcza w odniesieniu do dzisiejszego katolicyzmu. 
We wszystkich sprawach wiary i obyczajow autorytetem ostatecznym jest tylko Biblia (zasa- 
da pierwsza: Sola Scriptura). Przed obliczem Wszechswi^tego Boga czlowiek jest wedle tejze 
Biblii zbawiony tylko lask^, (zasada druga: Sola Gratia), tylko przez wiar§ (zasada trzecia: 
Sola Fide) i tylko w Chrystusie Jezusie (zasada czwarta: Solo Christo). Z tego zas wynika, 
ze wszelka chwala i uwielbienie nalez^, si§ tylko Bogu (zasada pi%ta: Soli Deo Gloria). Pan 
Bog zwrocil kosciolowi uwag§ wlasnie na te pi§c biblijnych zasad, powoduj^c w ciele Cliry- 
stusowym wielkie przebudzenie duchowe zwane dzis Reformacj^. Historycznie rzecz bior^c, 
wspomniane pi§c zasad bylo j^drem kazdego prawdziwego przebudzenia w lonie kosciola 
Chrystusowego. Reformatorzy uswiadamiali sobie, ze zasadniczy problem rodzaju ludzkie- 
go stanowi wina przed obliczem Swi^tego Boga, nie tylko b^d^ca skazeniem moralnym, ale 
przede wszystkim maj^ca charakter prawny, jako wynik zlamania prawa. Na podstawie Biblii 
rozumieli, ze przeblaganie za grzech jest konieczne nie tyle dla polepszenia moralnej kondy- 
cji czlowieka, co przede wszystkim dla prawnego okupienia zlamania prawa ustanowionego 
przez Swi^tego Boga. I choc polepszenie kondycji moralnej czlowieka istotnie nast^puje po 
prawnym ogloszeniu go usprawiedliwionym przed obliczem Swi^tego Boga, to stanowi ono 
tego owoc, mieszcz^c si§ zreszt^, w poselstwie Bozym do czlowieka. Prawdziwe przebudzenie 
nast^pi wtedy, gdy zbawiony czlowiek zaufa w pelni tylko dzielu wypelnienia prawa do- 
konanemu przez Chrystusa Jezusa i gdy zjednoczony z Nim nawroci si§ ze swego grzechu. 
Wtedy laska Boza poplynie obhcie - i tylko Bog odbierze wowczas chwal§. Reformatorzy 
XVI, XVII i XVIII wieku uwazali te zasady za podstaw§ kazdej „reformacji”, przebudzenia 
w ciele Chrystusa. A gdy w swietle tych zasad stawiali kosciol w Rzymie, ich sluchacze bez 
trudu dostrzegali falsz niewol^cego ich systemui gromadnie opuszczali jego szeregi. Zasady 
te to probierz prawdziwosci nauki, a zatern i probierz prawdziwego przebudzenia: ockni^cia 
si§ z iluzji serwowanych przez szatana i z glupoty opisanej w trzecim rozdziale Listu do 
Galacjan. 

Sola Gratia: zbawienie tylko laskq 

Biblia ukazuje usprawiedliwienie jako Bozy dar dla wierz^cego, oferowany na rnocy dziela 
dokonanego przez Chrystusa na krzyzu.1 Mowi^c krotko, usprawiedliwienie jest wydaniem 
przez Boga sprawiedliwego wyroku wobec wierz^cego: przed obliczem Swi^tego Boga zostaje 
on ogloszony wolnyrn od winy za grzech i sprawiedliwym na rnocy swej pozycji w Chrystusie. 
Ten wyrok Bozy z prawnego punktu widzenia umozliwia zast^pcza smierc Jezusa za wie- 
rz^cego i Jego zmartwycliwstanie. Usprawiedliwienie jest wi§c przede wszystkim prawnym 
wyrokiem Bozym w sprawie wierz^cego. Chrystus powiedzial: 

„Teraz jest s^d swiata tego, teraz ksi^z§ swiata tego precz wyrzucony b^dzie. A ja jezli 
b§d§ podwyzszony od zierni, poci^gn^ wszystkich do siebie” (J12,31-32). 

Usprawiedliwienie — sprawiedliwy wyrok Bozy — ma zademonstrowac, ze Bog 
„Ku okazaniu sprawiedliwosci swojej w terazniejszym czasie, na to, aby on byl sprawie- 

dliwym i usprawiedliwiaj^cym tego, ktory jest z wiary Jezusowej’ (Rz 3,26). 

i Rz 4,5-8; 2Kor 5,19-21; Rz 3,21-28; Tt 3,5-7; Ef 1,7; Jer 23,6; IKor 1,30-31; Rz 5,17-19. 
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Ten sprawiedliwy s^d Bozy stanowi sedno rozglaszanej przez Apostolow Dobrej No- 
winy. Sprawiedliwy, a korzystny dla nas wyrok, zapada danno, wyl^cznie dzi^ki Bozej 
lasce: ... z uczynkow Prawa zaden czlowiek nie moze dost^pic usprawiedliwienia w Jego 
oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko wi^ksza znajomosc grzechu. Ale teraz jawn^ si§ 
stala sprawiedliwosc Boza niezalezna od Prawa, poswiadczona przez Prawo i Prorokow. Jest 
to sprawiedliwosc Boza przez wiar§ w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, ktorzy wierzy. Bo 
nie ma tu roznicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni sq, chwaly Bozej, a dost^pujq. 
usprawiedliwienia darnro, z Jego laski, przez odkupienie, ktore jest w Chrystusie Jezusie. 
Jego to ustanowil Bog narz^dziem przeblagania przez wiar§ moc% Jego krwi. Chcial przez 
to okazac, ze sprawiedliwosc Jego wzgl^dem grzechow popelnionych dawniej — za dni cier- 
pliwosci Bozej — wyrazala si§ w odpuszczaniu ich po to, by ujawnic w obecnym czasie 
Jego sprawiedliwosc, i [aby pokazac], ze On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia kazdego, 
ktory wierzy w Jezusa (Rz 3,20-26). Wynika st^d jasno, ze kazdemu czlowiekowi zyj^cenru 
pod prawem brak chwaly Bozej, a jego grzecliy skladaj^ si§ na kartotek§ przest^pcy. Lecz 
Dobra Nowina, wyrazona w wersecie 24, glosi, ze usprawiedliwienie czlowieka w oczach Boga 
nast^puje tylko dzi^ki odkupienczemu dzielu Jezusa i jest dawane darnro, jako niemozliwe 
do osi^gni^cia ludzkinr wysilkienr. W swej lasce Bog sam zapewnia wierz^cemu oczyszczenie 
wobec prawa.,. Laska” oznacza darmowy, wielkoduszny dar „na koszt Chrystusa”. To sedno 
Ewangelii. Istota Ewangelii tkwi przede wszystkim w tym, Kim jest Bog i jaka jest Jego 
Swi^ta i Sprawiedliwa natura. Ewangelia ukazuje, ze Bog — z racji tego, Kim jest — sam 
jedynie moze usprawiedliwic wierz^cych. List do Rzymian nrowi, ze 

„On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia kazdego, ktory wierzy w Jezusa”. 
Jesli os^dzaj^c ludzi wedlug Prawa Bog Ojciec mialby uznac grzesznika za sprawiedliwe- 

go, grzesznik musialby wiesc zycie doskonale w pelnej zgodzie z doskonalym Prawem. Do te- 
go jednak byl zdolny tylko Bog-Czlowiek, Chrystus Jezus. I uczynil to. Dzielo jest dokonane. 
W tym objawila si§ milosc Boza w Synu Bozym Chrystusie Jezusie, ze dar sprawiedliwosci, 
okupiony przez Chrystusa zyciem, jest dzielem dokonanym i dawanym darmo. Bo komu jest 
Bog cokolwiek dluzny? I kto moze sprostac Jego wymaganiom wzgl^denr Prawa? Kto wi§c 
nroze si§ targowac z Bogiern czy Clrrystusem Jezusem, wyobrazaj^c sobie, iz moze Mu cos 
zaoferowac w zamian za swe usprawiedliwienie?! Taka snrieszna oferta bylaby horrendalnt], 
prob^, przekupstwa! Biblia zatem raz po raz powtarza, ze Bog darowuje wierz^cemu spra- 
wiedliwosc Chrystusa darmo, tylko z laski (Sola Gratia). ... aby w nadchodzEjcych wiekach 
przemozne bogactwo Jego laski wykazac na przykladzie dobroci wzgl^dem nas, w Chrystusie 
Jezusie. 

Lask^, bowiem jestescie zbawieni przez wiar§. A to pochodzi nie od was, lecz jest darern 
Boga: nie z uczynkow, aby si§ nikt nie chlubil (Ef 2,7 -9). 

A poniewaz z laski, tedyc juz nie z uczynkow, inaczej laska juz by nie byla lask^,; a jesli 
z uczynkow, juzci nie jest laska; inaczej uczynek juz by nie byl uczynkiem (Rz 11,6). 

„Gdyz lask^ zbawieni jestescie” (Ef 2,5). 
„Albowiem okazala si§ laska Boza, zbawienna wszystkim ludziom” (Tt 2,11). 
„Abysmy usprawiedliwieni b§dg,c lask^, jego, stali si§ dziedzicami wedlug nadziei zywota 

wiecznego” (Tt 3,7). 
„Lecz nader obfitowala laska Pana naszego z wiarg, i z nrilosci^,, ktora jest w Chrystusie 

Jezusie” (lTnr 1,14). 
„W ktorym nramy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechow, wedlug 

bogactwa laski jego” (Ef 1,7). 

Herezja pelagianska 

Pelagiusz, brytyjski mnich z drugiej polowy IV wieku (ok. 354-418), zarliwie wzywal do 
nroralnosci, ascetycznej wstrzemi^zliwosci i „chrzescijanskiego” samodoskonalenia. Ale za- 
braklo mu biblijnego zrozumienia zasady „tylko Laska”. Wierzyl, iz natura ludzka ma w sobie 
nroc, by przed obliczem Bozym wiesc zywot swi^ty — czyli ze czlowiek nroze uzyskac uspra- 
wiedliwienie dzi^ki przestrzeganiu prawa Bozego. Jest to w rzeczywistosci niemozliwe. Lecz 
herezja pelagianska, ktorg, zwalczal Augustyn, szerzyla si§ w kosciele jak rak. Osi^, konfliktu 
nri^dzy Ewangeli^ a pelgianizmem jest kwestia duchowej martwoty czlowieka i usprawiedli- 
wienia, jakie darmo oferuje Bog, by rozwi^zac ten beznadziejny problem. Spor sprowadza 
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si§ do pytania: Czy usprawiedliwienie jest dzielem Boga, czy tez dzielem ludzkim? Wedlug 
Pelagiusza czlowiek wymaga tylko naprawy; Biblia oglasza nas 

„umarli w upadkach i w grzechacli” (Ef 2,1). 
Herezja Pelagiusza swi^ci dzis triumfy w sektach, w kosciele rzymskokatolickim i niekto- 

rych grupacli kosciola ewangelikalnego. XVI-wieczni Reformatorzy podkreslali, iz na pod- 
stawie jasnych w swej wymowie tekstow biblijnych (w samym tylko czwartym rozdziale 
Listu do Rzymian mowa o tym az 11 razy) Bozy dar usprawiedliwienia jest udzielany tylko 
lask% i zostaje prawnie przypisany danej osobie przez Boga-S§dziego. Wlasnie zauwazenie 
tej prawdy zburzylo ongis pelagianskie podwaliny Rzymu. Biblijna zasada usprawiedliwienia 
tylko lask^ Boz^ podcina tez korzenie semipelagianizmu proponowanego przez katolicyzm 
wspolczesny. * i 2 Rzym chce zast^pic slowa „moc% Boz^ ku zbawieniu” slowami „pomoc% Boz^ 
ku zbawieniu”, „Moc Boza ku zbawieniu”, o ktorej mowi apostol w Liscie do Rzymian 1,16, 
to Ewangelia; w niej 

„objawia si§ sprawiedliwosc Boza” (werset 17 BT). 
Z powodu sprawiedliwosci Bozej zaliczonej mu „na koszt”. Jezusa wierz^cy pelen jest 

bojazni, uwielbienia i czci dla Swi^tego Boga, ktory sam zadbal o dokonanie na wieki 
usprawiedliwienia za grzech. To usprawiedliwienie opiera si§ wyl^cznie na sprawiedliwosci 
Chrystusowej (Solo Christo) i jest nieodwolalnie udzielane wierzgcemu, ktorego sam Bog 
umiescil w Chrystusie. Sprawiedliwosci tej nie mozna znmiejszyc ani zwi^kszyc. Wierz^cy 
zostaje usprawiedliwiony na rnocy „wiecznej sprawiedliwosci” (Dn 9,23 BT) Jezusa, danej 
mu na wiecznosc; za apostolem Pawlem moze zatem srnialo powtorzyc: 

„Przetoz teraz zadnego pot^pienia nie masz tym, ktorzy b^d^c w Chrystusie Jezusie nie 
wedlug ciala clrodzq,, ale wedlug Ducha” (Rz 8,1). 

W ust^pie tym widac jasno zarowno pierwotny, jak i ostateczny cel Bozy. Skutkiem 
„braku pot^pienia” jest wolnosc od grzechu i pod^zanie za Duchem Swi^tym, a nie cialem. 
Gdy osoba tak nawrocona zgrzeszy, czyn ten zakloca jej wi§z z Bogiem Ojcem, co musi 
zostac naprawione (1J 1,8-10). Nie znaczy to, iz osoba ta utracila status dziecka Bozego 
w Chrystusie — status ten zostal jej juz bowiem nieodwolalnie przyznany przez Boga S§- 
dziego lecz ze Bog Ojciec postgpuje z takim grzesznikiem jak z dzieckiem, bo z prawnego 
punktu widzenia jest on przeciez Jego dzieckiem. Bog chloszcze nawroconych, tych, ktorzy 
naprawd^ do Niego nalez^,, gdyz s^ oni w Chrystusie. 

„A jezli jestescie bez karania, ktorego wszyscy sg, uczestnikami, tedy jestescie b^kartami, 
a nie synami” (Hbr 12,8). 

Jednakze rzymska nauka o lasce zaprzecza prawnej naturze laski Bozej. Widac to wy- 
raznie w jaskrawym klamstwie, jakim jest definicja laski w nowyrn Katechizmie Kosciola 
Katolickiego: Laska jest pornoc^,, jakiej udziela nam Bog, bysmy odpowiedzieli na nasze 
powolanie i stali si§ Jego przybranymi synami... [pkt. 2021]3. Przybrania za synow przed- 
stawionego w Pismie Swi^tym na pewno nie mozna okreslic jako cel czy powolanie. Jest 
ono w calej rozci^glosci aktern sarnego Boga: W Nim [... ] wybral nas przed zalozeniem 
swiata, abysmy byli swi^ci i nieskalani przed Jego obliczem. Z milosci przeznaczyl nas dla 
siebie jako przybranych synow przez Jezusa Chrystusa, wedlug postanowienia swej woli, ku 
chwale majestatu swej laski, ktor^ obdarzyl nas w Umilowanym. 

„W ktorym marny odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechow, wedlug 
bogactwa laski jego” (Ef 1,4-7). 

W swietle wi§c pierwszego rozdzialu Listu do Efezjan definicja laski z punktu 2021 
Katechizmu jest podst^pnq,, skonczon^, herezj^,. To nie czlowiek podejmuje si§ realizacji 
powolania: przybranie za synow jest aktem sarnego Boga. Czlowiek nie zasluguje sobie na 
przybranie jakims wlasnym dobrem, ale zostaje przez Boga uznany za dziecko w Chrystusie 
Jezusie wedle upodobania laski Bozej. Rzym niezmiennie glosi, ze podstaw^ usprawiedliwie- 
nia jest wlasna sprawiedliwosc czlowieka, a nie prawdziwa Ewangelia o dokonczonym dziele 
Jezusa. Czlowiecze dobro nigdy nie bylo i nigdy nie b^dzie podstaw^, czyjegokolwiek uspra- 

2 Semipelagianizm przyznaje Bogu pewnq za.shige w inicjowaniu i wspomaganiu ludzkich wysilkow 

zmierzajqcych do zbawienia. Przecz^c jednak wyl^cznej roli laski Bozej, semipelagianizm jest rownie fal- 

szywy jak jego pelna forma. Jestesmy oczywiscie swiadomi faktu, ze niektore sobory pot^pily pelagianizm 

i semipelagianizm, a poniewaz kosciol rzymski nigdy nie cofrial swej aprobaty dla orzeczen tych soborow, ma 

pretekst, aby formalnie twierdzic, ze rowniez i dzis potepia nawet semipelagianizm. Te formalne twierdzenia 

b^d^ jednak bez znaczenia w swietle innych oficjalnych doktryn i praktyk Rzymu, dowodzqcych katolickiego 

semipelagianizmu. Ukazemy je w nast^pnych akapitach. 
2 Katechizm Kosciola Katolickiego, Pallottinum, 1994. Nast^pne cytaty oficjalnych nauk kosciola rzym- 

skokatolickiego pochodz^ z tej samej pozycji; wyj^wszy cytat z Kodeksu prawa kanonicznego. 
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wiedliwienia przed obliczem Wszecliswi^tego Boga. Podstaw^ usprawiedliwienia grzesznika 
w Bozych oczacli byla i zawsze b^dzie wiernosc samego Chrystusa. Gdyby definicja laski 
z punktu 2021 byla prawdziwa, gdyby z pomoc^, Boiq, czlowiek byl w stanie „odpowiedziec 
na [swoje] powolanie i stal si§ Jego przybranym synem”, to znaczyloby, ze czlowiek mo- 
ze usprawiedliwic si§ sam. Bl^dnemu rozumowaniu kladzie jednak kres ust§p z Listu do 
Rzymian 11,5-6: 

„Tak przeto i w obecnym czasie ostala si§ tylko Reszta wybrana przez lask§. Jezeli zas 
dzi^ki lasce, to juz nie ze wzgl^du na uczynki, bo inaczej laska nie bylaby juz laskq,... ”. 

Gdyby istotnie Bog mial nam pomagac „odpowiedziec na nasze powolanie”, abysmy 
„stali si§ Jego przybranymi synami”, nikt nie zdolalby zostac Jego synem, gdyz prawo Boze 
wymaga absolutnej doskonalosci - i tylko Jedna Osoba wypelnila je bez zarzutu. 

Zasluga 

W tym samym artykule, zatytulowanym „Laska i usprawiedliwienie”, Rzym podaje na- 
uk§ o zasludze czlowieka: Mozemy zaslugiwac przed Bogiem jedynie w nast^pstwie dobro- 
wolnego zamyslu Boga, by wl^czyc czlowieka w dzielo swojej laski. Zasluga jest przede 
wszystkim dzielem laski Bozej, a nast^pnie wspolpracy czlowieka. Zasluga czlowieka powra- 
ca do Boga [pkt. 2025]. Ale w rozdzialach trzecim i czwartym Listu do Rzymian i w licz- 
nych innych ust^pach Biblii Bog jasno mowi, iz laska to Jego wyl^czne dzielo, udzielane 
czlowiekowi darmo. W swietle swi^tego Prawa Bozego laska zbawienia polega na przypi- 
saniu czlowiekowi przez Boga S^dziego sprawiedliwosci Chrystusa. W Biblii nie rna mowy 
o „wl^czeniu czlowieka w dzielo laski”, jest za to rnowa o zaliczeniu wierz^cemu sprawiedli- 
wosci Chrystusa. Jest ono wyl^cznym dzielem samego Boga. „Prawd§ Bozq, przemienili oni 
w klamstwo... ” Stara herezja pelagiahska trafila do nowego Katechizmu pod naglowkiem 
„Nasze uczestnictwo w ofierze Chrystusa”: Krzyz jest jedyn^, ofiar^ Chrystusa, jednego 
posrednika mi^dzy Bogiem a ludzrni (lTm 2,5). Poniewaz jednak On w swojej wcielonej 
Boskiej Osobie zjednoczyl si§ jakos z kazdym czlowiekiem 4 5, ofiarowuje wszystkim ludziom 
w sposob, ktory zna tylko Bog, mozliwosc dojscia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym 
5. Jezus powoluje swoich uczniow do wzi^cia swego krzyza i nasladowania Go, poniewaz 
cierpial za wszystkich i zostawil nam wzor, abysmy szli za Nim Jego sladami (IP 2,2). 
Chce On wl^czyc do swojej ofiary odkupienczej tych, ktorzy pierwsi z niej korzystajg, 6. 
Spelnia si§ to w najwyzszym stopniu w osobie Jego Matki, zl^czonej scislej niz wszyscy inni 
z tajemnic^ Jego odkupienczego cierpienia [pkt. 618]. Ten przewrotnie sformulowany akapit 
ludzi nadziej^, opart^, na falszywej podstawie. Nie znajdziemy w Pismie Swi^tym podstaw 
dla idei „dojscia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym”; to wierutne klamstwo, prze- 
cz^ce powtarzanej wiele razy w Biblii prawdzie, iz dziela zbawienia dokonal Clirystus „przez 
samego siebie” (Hbr 1,3), a osi^gamy je „niezaleznie od pelnienia nakazow Prawa” (Rz 3,28), 

„Albowiem laskq, jestescie zbawieni przez wiar§, i to nie jest z was, dar to Bozy jest; Nie 
z uczynkow, aby si§ kto nie chlubil” (Ef 2,8-9); 

„Nie z uczynkow sprawiedliwosci, ktore bysmy my czynili, ale podlug milosierdzia swego 
zbawil nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Swi^tego” (Tt 3,5). 

„Ewangelia dobrych uczynkow”, realizowana w klasztorach przez zakonnikow i zakonnice, 
jest wi§c inn^, ewangeli^ (Rz 11,6; Ga 2,2). 

Przed Reformacj^, powszechnie przyj^tym w kosciele sposobem na usprawiedliwienie byly 
pokuty, biczowanie, publiczne spowiedzi, pielgrzymki i inne uczynki oparte na przyj^tej 
przez Rzym niebiblijnej idei naszego wspoluczestnictwa w ofierze Chrystusa. Wedlug nauki 
Biblii osoba prawdziwie zbawiona istotnie oczyszcza si§, ale nast^puje to wyl^cznie na mocy 
posluszenstwa Chrystusa i naszego prawnego statusu jako dziecka Bozego. 

„Albowiemescie umarli i zywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Umartwiajciez 
tedy czlonki wasze, ktore s^, na ziemi; wszeteczenstwo, nieczystosc, nami^tnosc, zl^, poz^dli- 
wosc i lakomstwo, ktore jest balwochwalstwem” (Kol 3,3.5). 

4 II sobor watykanski, konstytucja Gaudium et Spes, 22. 
5 Ibid. 
6 Por. Mk 10,39; J 21,18-19; Kol 1,24. 
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Sola fide: Zbawienie tylko wiarq 

Biblia wyraznie glosi, ze to z wiary czlowiek zostaje usprawiedliwiony: 
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokoj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Cliry- 

stusa” (Rz 5,1). 
„Tak jako „Abraham uwierzyl Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwosci” (Ga 3,6). 
„I by! znaleziony w nim, nie maj^c sprawiedliwosci mojej, tej ktorajest z zakonu, ale t§, 

ktora jest przez wiaiy Chrystusow^, to jest sprawiedliwosci z Boga, ktora jest przez wiar§” 
(Flp 3,9). 

Reformatorzy trzymali si§ tej biblijnej zasady, sprzeciwiaj^c si§ mistycyzmowi Rzymu 
i reprezentowanej przez wielu tak zwanych swi^tych praktyce dochodzenia do jednosci z Bo- 
giem przez kontemplacj§, spowiedz publiczn^ i prywatn^, samooczyszczenie, posty i inne 
uczynki. Oznacza to, ze w katolicyzmie uzyskanie zbawienia w przedziwny sposob l^czy 
si§ z czyms, co kosciol rzymski juz od czasow Reformatorow nazywa, skarbcem Swi^tych 
(Kosciola)”. Oto wyjasnienie tego poj^cia w nowym Katechizmie: Poza tym do tego skarbca 
nalezy rowniez rzeczywiscie niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartosc, jakq, 
majq przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najswi^tszej Maryi Panny i wszystkich swi§- 
tych, ktorzy id^c sladami Chrystusa, dzi^ki Jego lasce, uswi^cili samych siebie i wypelnili 
poslanie otrzymane od Ojca. W ten sposob, pracujqc nad wlasnym zbawieniem, przyczynili 
si§ rowniez do zbawienia swoich braci w jednosci Mistycznego Ciala [pkt. 1477]. Sformulowa- 
nie: „dzi§ki Jego lasce, uswi^cili samych siebie” jest znakomitym przykladem pelagianizmu. 
Rownanie pelagianizmu przedstawia si§ nast^puj^co: laska+uczynki=zbawienie. Jest to jed- 
nakze herezja od pocz^tku do kohca; Biblia bowiem konsekwentnie definiuje wiar§ jako wiar§ 
w Jezusa Chrystusa; tak jak to podsumowal apostol Pawel (Dz 20,21): ... nawoluj^c zarowno 
Zydow, jak i Grekow do nawrocenia si§ do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. Wiara 
w kosciol rzymski Lecz „wiernym” (czyli tak zwanemu laikatowi) kosciola katolickiego wpa- 
ja si§ usilnie, ze przedmiotem wiary ma bye kosciol katolicki. W praktyce wi§c Rzym uezy 
„wiernych” pokladac wiar§ w jego duchowienstwie. Nowy Katechizm stwierdza: Katecheza 
b^dzie starac si§ budzic i podtrzymywac u wiernych wiar§ w niezrownan^ wielkosc daru, 
jakiego Chrystus Zmartwychwstaly udzielil swernu [rzymskiemu] Kosciolowi. Tym darem 
jest misja i wladza prawdziwego odpuszczania grzechow przez poslug§ Apostolow i ich na- 
stgpcow [pkt. 983]. Rzym powoluje si§ tu na autorytet sw. Jana Chryzostoma, ktory pisal, 
ze kaplani otrzymali od Boga wladz§, ktorej Bog nie udzielil ani aniolom, ani archanio- 
lom i ze Bog na wysokosciach potwierdza to, co tu na niskosci czyniq kaplani.* 7 „Wierni” 
maj^, polegac na swych kaplanach i ich wladzy. Malo tego, „wierni” nie tylko maj^, zywic 
wiar§ w kosciol rzymski i jego kaplanstwo, ale i s^ zobowi^zani do posluszenstwa wobec 
swych „swi§tych pasterzy”. Kodeks prawa kanonieznego ujmuje to tak (kanon 212): To, 
co swi^ci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjasniaj^ jako nauczyciele wiary albo 
postanawiaj^, jako kieruj^cy Kosciolem [rzymskokatolickim], wierni, swiadomi wlasnej od- 
powiedzialnosci, obowi^zani s^ wypelniac z chrzescijahskim posluszenstwem.8 Naklanianie 
do wiary i posluszenstwa „swi§tym pasterzom” w sprawach tak waznych jak odpuszcze- 
nie grzechow i usprawiedliwienie w oczach Swi^tego Boga jest zach^tq, do balwochwalstwa, 
gdyz kardynalnie umniejsza rol§ Syna Bozego i Jego wszechwystarczaj^cej ofiary na krzyzu. 
Przyklad takiej aroganeji znajdziemy w nowym Katechizmie (pkt. 982): Nie ma takiej winy, 
nawet najei^zszej, ktorej nie moglby odpuscic Kosciol swi^ty. „Nie ma nikogo tak niegodzi- 
wego i winnego, kto nie powinien bye pewny przebaezenia, jesli tylko jego zal jest szczery”. 
Z dalszej tresci Katechizmu wynika jasno, ze wedlug Rzymu przebaezenie w oczach Swi§- 
tego Boga ma bye ludziom udzielane z postanowienia Rzymu, na rnocy prawa udzielonego 
mu rzekomo przez Chrystusa 9. Rzym uzurpuje wi§c sobie rol§ Boga-S^dziego, oglaszaj^c, 
kto jest w Jego oczach usprawiedliwiony i dlaczego. Ta falszywa ewangelia odrzuca biblijn^ 
nauk§ o przypisaniu sprawiedliwosci Chrystusa wierz^cemu na podstawie tylko wiary; Rzym 
rnusi zatem zast^pic j^ skomplikowanym systemem sakramentow, w tym praktyk pokutnych 
i odpustow. Sil^, rzeezy proponuje wi§c Jnntj. ewangeli§”. 

' Por. Jan Chryzostom, O Kaplanstwie, III,5; PG 48,643 A; [w:] Pisma Ojcow Kosciola nr 23, Poznan 

1949, s. 49. 
8 Kodeks prawa kanonieznego, Pallottinum, 1984. Wszystkie przytaczane tu kanony pochodz^ z tej 

pozyeji. 
9 Zob. pkt. 976—987 i 1434-1498, w tym o zadoscuczynieniu i odpustach. 
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Sola Scriptura: Absolutny autorytet Pisma Swi^tego 

Wiele ust^pow biblijnych wskazuje na kardynalnq prawdy o Slowie Bozym jako ostatecz- 
nym probierzu prawdy dla czlowieka. Sposrod setek takich miejsc w Starym Testamencie 
zacytujmy werset 8,20 z Ksi^gi Izajasza: 

„Do zakonu raczej i do swiadectwa; ale jezli nie chc^, niechze rnowi^ wedlug slowa tego, 
w ktorem niemasz zadnej zorzy” 

Takze w Nowym Testamencie Pan Jezus Clirystus i apostolowie zawsze traktujq, Slowo 
Boze jako ostateczny autorytet. Kuszony przez diabla, Jezus trzy razy odp^dzil go, rnowi^c: 

„A on odpowiadaj^c rzekl: Napisano: Nie samym chlebem czlowiek zyc b^dzie, ale kaz- 
dem slowem pochodz^cem przez usta Boze” (Mt 4,4). 

Wykazuj^c bl§dy saduceuszow, Pan rzekl: 
„Bl^,dzicie, nie b^d^c powiadomieni Pisma, ani mocy Bozej” (Mt 22,29). 
O bezwarunkowym uznaniu przez Pana autorytetu Starego Testamentu swiadcz^ slowa: 
„Nie mniemajcie, abyrn przyszedl rozwi^zywac zakon albo proroki; nie przyszedlem roz- 

wi^zywac, ale wypelnic. Zaprawd§ bowiem powiadam warn: Az przeminie niebo i ziemia, 
jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, azby si§ wszystko stalo” (Mt 5,17-18). 

W noc przed ukrzyzowaniem Jezus prosil Ojca: 
„Poswi§c je w prawdzie twojej; slowo twoje jest prawdy” (J 17,17). 
Jezus powiedzial tez, ze Pisma nie mozna odrzucic (J 10,35). Sama Biblia sklada swia- 

dectwo o swej prawdziwosci: 
„Najprzedniejsza rzecz slowa twego jest prawda” (Ps 119,160); 
„Teraz tedy, Panie Boze, tys sam Bog, a slowa twe sq, prawdy, i rzekles do slugi twojego 

te dobre rzeczy” (2Sm 7,28). 
Zapisane w niej Slowo Boze jest „slowem prawdy” (Ps 119,43; 2Kor 6,7); 
Bog powiedzial o nim: 
„Te slowa sq, wierne i prawdziwe” (Ap 21,5). 
Slowo zawarte w Pismie Swi^tym jest nieomylne we wszystkich dziedzinach, tak ziemskich 

jak i duchowycli (J 3,12). Kto przeczy prawdziwosci i nieomylnosci Pisma, ten nazywa Boga 
klamc^ (1J 5,12). Wierz^cy otrzymal wyrazne polecenie, by poddac swoje myslenie Bogu: 

„Podbijaj^,c wszelak^ mysl pod posluszenstwo Chrystusowe” (2Kor 10,5). 

Faryzeizm 

Kosciol rzymskokatolicki oficjalnie w taki opisuje swoj^, wladz§ absolutny (kan. 750): 
Wiarg, bosk^, i katolick^ nalezy wierzyc w to wszystko, co jest zawarte w slowie Bozym, 
pisanym lub przekazanym, a wi§c w jednym depozycie wiary powierzonym Kosciolowi, i co 
rownoczesnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urz^d Kosciola, 
czy to w uroczystym orzeczeniu, czy tez w zwyczajnym uznaniu wiernych pod kierownictwem 
swi^tego Urz^du Nauczycielskiego... Rzym nie rezygnuje tez z tragicznego synkretyzmu, sta- 
wiaj^cego na rowni tradycj§ i Pismo Swi§te, choc praktyk§ t§ Pan Jezus Chrystus pot^pil. 
W nowym Katechizmie napisano: „Tradycja swi^ta i Pismo swi^te scisle si§ z sob^ l^cz^ 
i komunikujq [...] uobecniaj^, i ozywiajq, w Kosciele misterium Chrystusa, ktory obiecal 
pozostac ze swoimi, przez wszystkie dni, az do skonczenia swiata” [pkt. 80]. Swi^ta Trady- 
cja slowo Boze przez Chrystusa Pana i Ducha Swi^tego powierzone Apostolom przekazuje 
w calosci ich nast^pcom... [pkt. 81]. Wynika z tego, ze Kosciol, ktoremu zostalo powierzone 
przekazywanie i interpretowanie Objawienia, „osi^ga pewnosc swoj^, co do wszystkich spraw 
objawionych nie przez samo Pismo swi^te. Totez obydwoje nalezy z rownym uczuciem czci 
i powazania przyjmowac i miec w poszanowaniu” 10. Oto ewidentny przejaw faryzeizmu. 
Jesli chodzi o autorytet, Pan — w odroznieniu od Rzymu - powolywal si§ zawsze na 
Slowo Pisma Swi^tego (, Napisano... , Czy nie czytaliscie... ”). Podobnie apostol Pawel 
stwierdzil wyraznie, ze „Chrystus umarl zgodnie z Pismem” (IKor 15,3). Ignoruj^c przyklad 
Chrystusa, kosciol rzymski usiluje jak kiedys faryzeusze nadac tradycji wag§ rownQ, Slowu 
„znosz^c Slowo Boze przez [swoj%| tradycji” (Mk 7,13 BT). To Slowo Boze zawarte w Biblii 
jest absolutnym autorytetem dla ciala Chrystusowego. 

„Poswi§c je w prawdzie twojej; slowo twoje jest prawdy” (J 17,17). 

10 II sobor watykanski, konstytucja Dei verbum, 8. 
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Solo Christo: Zbawienie tylko w Chrystusie Jezusie 

Biblia rnowi jasno: zbawienie wierz^cego jest tylko w Chrystusie. Wszystkie dobrodziej- 
stwa otrzymuje on na mocy osoby i dziela Chrystusa, zadnego nie zawdzi^czaj^c sobie (Ef 1). 
Reformatorzy podkreslali zapomnian^ wtedy od dawna nauk§ Pawla, ze usprawiedliwienie 
zostaje darowane wierz^cemu przez Swi^tego Boga-S^dziego tylko dzi^ki sprawiedliwosci 
Jezusa; to prawny, obiektywny akt wszechwladnego Boga, po ktorego prawicy zasiada Jego 
Syn Jezus Chrystus. Wskutek tej biblijnej nauki przypomnianej szerokiemu spoleczenstwu 
przez Reformatorow nast^pilo powszechne odejscie od religijnego subiektywizmu, ktoryrn 
kosciol rzymski od wiekow niewolil zachodni^, Europe 

Rzym para si^ nekromancjq (kormini^ ze zmarlymi) 

Pismo glosi, ze istnieje tylko jeden posrednik: 
„Boc jeden jest Bog, jeden takze posrednik mi^dzy Bogiem i ludzmi, czlowiek Chrystus 

Jezus” (lTm 2,5). 
Rzym jednak proponuje innych posrednikow: Maryj§ i swi^tych, kieruj^c ludzi ku urnar- 

lym, jak gdyby mogli oni pomoc i wstawic si§ za wierz^cymi. Okreslenie „komunia ze 
zmarlymi” ukul sam Rzym; widnieje ono w nowym Katechizmie w punkcie 958, tak tez 
zatytulowanym: 

...Uznaj^c w pelni t§ wspolnot§ calego Mistycznego Ciala Jezusa Chrystusa, Kosciol 
pielgrzymow od zarania religii chrzescijanskiej czcil z wielkim pietyzmem pami^c zmarlych 
[... ] Nasza modlitwa za zmarlych nie tylko moze im pomoc, lecz takze sprawia, ze staje si§ 
skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Wzywanie na pomoc umarlych, czyli nekromancja, 
zostalo w Biblii wyraznie zakazane. W Ksi^dze Powtorzonego Prawa 18,9-11 nazwano t§ 
praktyk^ obrzydliwosci^ w oczach Pana. 

W ktoryrn skryte sq wszystkie skarby m^drosci i umiej^tnosci. 4 A toe mowi§, aby was 
nikt falszywemi clowodami nie oszukal przez wystawnq, mow§. 5 Bo aezkolwiek nie jestern 
obeeny cialem, ale duchem jestern z warni, raduj^c si§ i widz^c porz^dek wasz i utwierdzenie 
wiary waszej w Chrystusa; 6 Przetoz jakoscie przyj^li Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim 
chodzcie, 7 B§d^c wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoscie si§ 
nauczyli, obfituj^c w niej z dzi^kowaniem. 8 Patrzciez, zeby was kto sobie w korzysc nie obro- 
cil przez filozofij^ i przez prozne oszukanie, ucz^c wedlug ustawy ludzkiej, wedlug zywiolow 
swiata, a nie wedlug Chrystusa, 9 Gdyz w nim mieszka wszystka zupelnosc bostwa cielesnie. 
10 I jestescie w nim dopelnieni, ktory jest glow^, wszelkiego ksi^stwa i zwierzchnosci, 

„Chrystus Bog, jedyny Posrednik dla kazdego wierzgeego, ma w sobie, wszystkie skarby 
m^drosci i wiedzy” (Kol 2,3-10 BT). 

Wszystko, co w dawnych swi^tych bylo godne pochwaly, mile i dobre, zawdzi^czali oni 
Ternu, ktory sam w Sobie wszystko to posiada. Wierz^cy znajduje pelni§ tylko w Tym, 
ktory jako Glowa dysponuje wszelkq, zwierzchnosci^, i wladz^, (Kol 2,10). Jak sprawiedliwosc 
Chrystusa wszechwystarcza wzgl^dem wymagan prawa i nie ma potrzeby innego usprawie- 
dliwienia, tak i osoba Jezusa Chrystusa w zupelnosci zaspokaja potrzeby wstawiennictwa, 
tak iz nie ma miejsca na zadnego innego or^downika. List do Hebrajczykow 1,3 glosi: 

„Ktory b§d^c jasnosci^ chwaly i wyrazeniem istnosci jego, i zatrzymuj^c wszystkie rzeezy 
slowem mocy swojej, oczyszczenie grzechow naszyeh przez samego siebie uczyniwszy, usiadl 
na prawicy majestatu na wysokosciach” 

Proby usprawiedliwienia nekromaneji Aby uzasadnic proszenie zmarlych swi^tych o wsta- 
wiennictwo w niebie, Rzym powoluje si§ na takie ust^py biblijne jak Hbr 12,1 i Mt 25,21; 
co widac w nowym Katechizmie: Swiadkowie, ktorzy poprzedzili nas w drodze do Krolestwa 
[por. Hbr 21,1], szczegolnie ci, ktorych Kosciol uznaje za „swi§tych”, uczestnicz^ w zywej 
tradycji modlitwy przez wzor swojego zycia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez 
swojq, modlitwy dzisiaj. Kontempluj^ oni Boga, wychwalaj^ Go i nieustannie opiekuj^ si§ 
tyrni, ktorych pozostawili na ziemi. Wchodz^c „do radosci” swego Nauczyciela, zostali, po- 
stawieni nad wieloma” [por. Mt 25,21]. Wstawiennictwo jest ich najwyzsz^ sluzb^ zamyslowi 
Bozernu. Mozemy i powinnismy modlic si§ do nich, aby wstawiali si§ za nami i za calyrn 
swiatem [pkt. 2683]. Nowy Katechizm, jak i inne oficjalne zrodla katolicyzmu, zaprzecza 
wi§c wprost Slowu Bozernu w Pismie Swi^tym. Z Biblii wynika, iz kto umiera w Panu, nie 
trudzi si§ juz, ale odpoczywa; tak jak napisano w Apokalipsie 14,13: 
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„Blogoslawieni, ktorzy w Panu umieraj^, — - juz teraz. Zaiste, mowi Duch, niech odpoczn^ 
od swoich mozolow, bo id^, wraz z nimi ich czyny”. 

Szereg mowi^cych o tym ust^pow biblijnych nie potwierdza nauki, iz okres mi^dzy odej- 
sciem do Pana w duchu w chwili smierci a zmartwychwstaniem jest dla wierz^cych czasem 
aktywnosci 11. Za to w Nowym Jeruzalem zmartwychwstali wierz^cy w ciele i duszy b§d^ 
panowali wraz z Panern (Ap 22,5). 

„Maryja”, o ktorej Biblia milczy 

Wedlug nowego Katechizmu Kosciola Katolickiego Maryja jest zrodlem swi^tosci. W tym 
kontekscie trudno przecenic wag§ reformacyjnej zasady Solo Christo, niezb^dnej w prawdzi- 
wym przebudzeniu duclrowym. Wezmy takie slowa Katechizmu: ... Od Kosciola [ochrzczony 
katolik] otrzymuje lask§ sakramentow, ktora podtrzymuje go „w drodze”. Od Kosciola uczy 
si§ przykladu swi^tosci; rozpoznaje jej wzor i zrodlo w Najswi^tszej Maryi Dziewicy... [pkt. 
2030]. Biblia jednak twierdzi, ze usprawiedliwienie wierz^cego jest tylko w Chrystusie 12, 
ktory zasiada po prawicy Boga. Wi^cej, sam Bog jest wzorem i zrodlem wszelkiej swi^tosci. 
Wzywanie w tym celu Maryi i swi^tych to skonczone balwochwalstwo; dobrodziejstw od 
nich oczekiwanych moze udzielic tylko Bog. Tym tak zwanym or^downikom przypisuje si§ 
nalezne jedynie Bogu przymioty wszechobecnosci i wszechwiedzy. Nie trzymaj^c si§ zasady 
Solo Christo latwo damy si§ usidlic politeizmowi rzymskiej „Maryi” i swi^tych. Trzeba stac 
na twardym fundamencie Pisrna: 

„I nie masz w zadnym innym zbawienia; albowiem nie masz zadnego imienia pod niebem, 
danego ludziom, przez ktore bysmy mogli bye zbawieni” (Dz 4,12). 

Soli Deo Gloria: Chwala nalezy si§ tylko Bogu 

Pi^ta biblijna zasada przebudzenia duchowego wynika logieznie z pierwszych czterech. 
Skoro usprawiedliwienie jest tylko z laski i nast^puje tylko przez Bozy dar wiary, tylko 
w Chrystusie i tylko na podstawie autorytetu objawionego Slowa Bozego, to tylko Bogu na- 
lezy si§ chwala! Tylko w ten sposob: oddaniem calej chwaly Bogu moze i pragnie zareagowac 
wierz^cy. Zostal przeciez przez Boga przeznaczony 

„Ku chwale slawnej laski swojej, ktorq, nas udarowal w onym umilowanym” (Ef 1,6). 
Zasada „Soli Deo Gloria” wyraza Drugie Przykazanie. Drugie Przykazanie Boze stresz- 

czaj^ slowa:, Niech tylko Bogu b^dzie chwala”. A jednak w kosciele rzymskim oraz w innych 
kosciolach toleruje si§ czynienie i kult obrazow. Dowodzi to braku jasnego zrozumienia tych 
pi^ciu podstawowych zasad biblijnego przebudzenia duchowego. W dziejach kosciola zasady 
t§ traktowano powaznie; przed szostym stuleciem obrazy byly nieliezne. Spor rozgorzal peln^ 
parq, w VIII wieku w postaci ikonoklazmu, wreszeie w 787 roku II sobor nicejski zatwierdzil 
obecnosc calowanych i czczonych obrazow. Katolicki sobor trydencki w 1564 r. posun^l si§ 
dalej, do obrazow dodaj^c pos^gi. Wszystko to znajduje wyraz w Katechizmie Kosciola Ka- 
tolickiego z 1994 roku. Przywodcy Reformacji twardo trzymali si§ zakazu uzywania obrazow; 
jedynie Luter w pewnych wypadkach je dopuszczal. Drugie Przykazanie zakazuje czynienia 
podobizn Boga i tego, co Boskie. Mojzesz przypomnial Izraelitom: 

„I mowil Pan do was z posrod ognia; glos slow slyszeliscie, alescie podobiehstwa zadnego 
nie widzieli oprocz glosu” (Pwt 4,12). 

Katechizm zach^ca do balwochwalstwa 

Dowodzenie, iz „Syn Bozy, przyjmuj^c cialo, zapocz^tkowal now^ ekonomi§ obrazow” 
(pkt. 2131) i ze mozna uzywac Jego obrazow i figur, stawia ludzki rozum ponad Slowo 
Boze. Podobno „czesc oddawana obrazowi odwoluje si§ do pierwotnego wzoru” (pkt. 2132). 
Ta podniosla terminologia skrywa w istocie czysty, acz zawoalowany humanizm, bo jest to 
zalozenie rodem z mysli platonskiej. Biblia podkresla, ze istota Swi^tego Boga jest zupelnie 

11 Mt 7,22-23; 10,32-33; 25,34-46; 2Kor 5,9-10; Ga 6,7-8; 2Tes 1,8-10; Hbr 9,27. 
12 Kol 2,6—3,3; Ef 1,3—9 i inne miejsca. 
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inna od Jego stworzen, stqd nie wolno czynic Jego podobizn. W Ksi^dze Wyjscia 20,23 
czytamy: 

„Nie b^dziecie sporz^dzac obok Mnie bozkow ze srebra ani bozkow ze zlota nie b^dziecie 
sobie czynic”. 

Lami^cych te przykazania zwie Bog, tymi „ktorzy Mnie nienawidz^”, przestrzegaj^cych 
ich zas, tymi „ktorzy Mnie milujtj,” (wersety 5 i 6). Pierwsi mog^ oczekiwac kary, drudzy 
blogoslawiehstwa. (Warto spojrzec na map§ swiata i przesledzic, jak obietnica ta si§ spel- 
niala). Na widok bozkow Pawel „burzyi si§ wewn^trznie” (Dz 17,16); biblijni inicjatorzy 
ducliowych przebudzen to cz^sto typowi obrazoburcy: Mojzesz, Eliasz, Jozjasz, Ezechiasz. 
Izajasz (rozdz. 40, 42, 46, 48) i Eliasz (lKrl 18,27) bez litosci kpiq, z obrazow, ich wytworcow 
i czcicieli. Bog wiele razy nakazywal ludowi zniszczyc balwany; taki jest tez pozegnalny 
nakaz Pana z Pierwszego Listu Jana (5,21):, Dzieci, strzezcie si§ falszywych bogow” [Biblia 
Gdanska podaje: „balwanow”]. 

Wymowa swiadectw 

Te swiadectwa to serdeczny apel do Was, byscie zechcieli dostrzec biblijne zasady Boze 
i uznac je. Ich autorzy glosz^ na rozne sposoby to samo wezwanie: poselstwo zycia wiecznego. 
Biblia w swym zasadniczym w^tku ukazuje zle serce i przestgpcz^ nature czlowieka: 

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwaly Bozej” (Rz 3,23); 
„Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, ktoz je pozna?” (Jr 17,9). 
Pan Jezus Chrystus sam jeden zaplacil okup za grzech ludu i 
„Ktory b§d^c jasnosci^ chwaly i wyrazeniem istnosci jego, i zatrzymujty: wszystkie rzeczy 

slowem mocy swojej, oczyszczenie grzechow naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadl 
na prawicy majestatu na wysokosciach” (Hbr 1,3). 

Nie tylko poniosl peln^, kaiy wymagan^ przez sprawiedliwosc Ojca za nasze grzechy, ale 
gdy czlowiek jest przez Boga S^dziego umieszczony w Jezusie, zostaje mu zaliczona Jego 
sprawiedliwosc: 

„Albowiem on tego, ktory nie znal grzechu, za nas grzeclrem uczynil, abysmy si§ my stali 
sprawiedliwosci^, Bozg, w nim” (2Kor 5,21). 

Zbawienie nastgpuje tylko przez wiar§ w Jezusa. 
„Albowiem ten, ktorego Bog poslal, slowo Boze rnowi; boc mu nie pod miar^ daje Bog 

Ducha. Ojciec miluje Syna, i wszystko dal w r§ce jego” (J 3,34-35). 
Wedlug Pisma czlowiek z natury ma zle serce i grzeszne konto. Jestesmy dla Boga martwi 

od grzechow i niezdolni zrobic nic dla swego zbawienia, ale Jezus ofiarowal si§ na krzyzu za 
kazd^ z owiec, raz na zawsze, 

„Ktory grzechy nasze na ciele swoim zaniosl na drzewo” (IP 2,24). 
Jego laska wystarczy, by zmienic Twe serce, abys mogl Mu zaufac. I da Ci On wol§ 

nawrocenia, i narodzisz si§ na nowo. 
„Co si§ narodzilo z ciala, cialo jest, a co si§ narodzilo z Ducha, duch jest” (J 3,6). 
Autorzy swiadectw piel^gnowali swq, katolick^ wiar§ w Ameryce, Kanadzie, Irlandii, An- 

glii, Francji, Hiszpanii, Wloszech, Polsce najszczerzej i z wielkim poswi^ceniem; ale dzi^ki 
Lasce zapragn^li poznac Boga w Duchu i prawdzie. Chc^, aby poprzez to, co zostalo po- 
wiedziane, Czytelnik uslyszal Jego glos, glos Dobrego Pasterza, ktory za swe owce oddal 
zycie. Ci z Was, ktorzy pozostaj^c ksi^zmi b^dz bracmi czy siostrami zakonnymi uwazaj^, si§ 
za zbawionych tylko lask^ i polegaj^cych tylko na sprawiedliwosci Chrystusa Jezusa, poj^li 
bye moze, dlaczego w czasie Reformacji tysi^ce ludzi opuszczalo klasztory. I zapewne znaj% 
rownie dobrze jak ja kanon 702: „Ci, ktorzy zgodnie z prawem opuszczaj^ instytut zakonny 
lub zostali z niego prawnie wydaleni, nie mog% si§ od niego niczego domagac za jak^kolwiek 
prac§ w nim wykonan^,... ” Tkwiqe w systemie, nie widzi si§ dla siebie poza nim zadnych 
szans. Wlasnie z tego powodu tak cenne staj% si§ te swiadectwa o wiernosci Pana. Ojciec 
troszczy si§ o kazdego. Wzywa nas po imieniu, zaspokaja nasze potrzeby. On, Wszechmocy 
Bog, zwraca si§ do nas: 

„Przetoz wynijdzcie z posrodku ich i odl^czcie si§, rnowi Pan, a nieezystego si§ nie 
dotykajeie, a Ja was przyjm§. I b§d§ warn za Ojca, a wy mi b^dziecie za synow i za corki, 
rnowi Pan wszechmog^cy” (2Kor 6,17 -18). 

„Wypelnil si§ czas i przyblizylo si§ krolestwo Boze: Pokutujcie, a wierzeie Ewangielii” 
(Mk 1,15). 



63. Epilog 232 

Richard Bennett, Portland Oregon 5 II 1996 

Drogi Czytelniku wydania polskiego 

Mysly ze przewracaj^c stronice tej ksi^zki, doznales pokrzepienia. Moze zapragn^les 
dowiedziec si§ wi^cej o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Biblii czy o katolicyzmie. A moze 
Twoja potrzeba jest inna, moze zadajesz sobie pytanie: „Czy istnieje Bog, ktory moglby mi 
pornoc?” Bez wzgl^du na to, czego oczekujesz, bez wzgl^du na to, czy ksi^zka sprawila Ci 
radosc, czy zrodzila pytania i w^tpliwosci czy tez pragnienie posiadania w swej bibliotece 
kilku jej egzemplarzy dla rodziny, przyjaciol, znajomych ksi^zy czy zakonnic, prosz§, abys 
si§ z nami skontaktowal. Jesli wladasz angielskim w pismie, b§d§ szcz^sliwy, gdy napiszesz 
bezposrednio do mnie na ponizszy adres; mozesz napisac rowniez do brata Richarda Bennetta 
i na ktorykolwiek adres wymieniony w ksig-zce. Mozliwosc udzielenia Ci pomocy b^dzie dla 
nas blogoslawienstwem! 

Oddany Ci w sluzbie Panu Suresh Jeyasingham 
A MISSION TO POLAND 

c/o Suresh Jeyasingham 
Bredagerl kken 239 

5220 Odense S 
DANIA 

Tel./fax: (0-045) 65 932463 
E-mail: jeyasing@post9. tele, dk 



Jesli chcesz spotkac si§ z nami- zapraszamy na nabozenstwa w kazd^ niedziel§ o godz. 10 w Warszawie 

przy Al. Stanow Zjednoczonych 61a (rog Grenadierow, 400 m. od Ronda Wiatraczna) pok. Ill wejscie 

„D”. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.kosciolbozy.org. Jesli chcesz si§ 

skontaktowac z nami, napisz: redakcja@kosciolbozy.org. 


