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CHWAŁA NA W YSOKOŚCIACH BOGU, 
A NA ZIEMI POKÓJ, W LUDZIACH DOBRE 
UPODOBANIE!

SLAVA NA VYSOSTECH BOHU, A NA ZEMI 
POKOJ, A V LIDECH ZALIBENI!

GLOIRE A DIEU DANS LES LIEUX TRES 
HAUTS, ET PAIX SUR LA TERRE PARMI LES 
HOMMES QUITL AGREE!

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST, AND ON 
EARTH PEACE, GOOD WILL TOWARD MEN!

Luc. 2,14

Naszym miłym Czytelnikom
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Błogosławionych Świąt

Narodzenia Pańskiego 
i Nowego Roku 1959

składa

REDAKCJA „JEDNOTY“



C H W A L C I E  B O G A
„ C h w a ł a  na Wysokości ach Bogu“

(Łuk. 2,14 a)

J akby na przekór czasom, w których 
„mędrca szkiełko i oko" stały się miarą 
Judzkich poczynań i pragnień, proste 

słowo o narodzeniu się Syna Człowieka od
rywa dziś tysiące i mliony ludzkich istot od 
przyziemności ku światu tajemnic Bożych. 
W zadziwiającym kontraście występują przed 
nasze oczy dwa krańce ludzkiej świadomości. 
Z jednej strony uchwytne, realne przejawy 
życia ziemskiego, z drugiej zaś odczuwanie 
nadzmysłowych potęg, woli i ingerencji Bo
żej w naszym zwykłym  bytowaniu.

Rokrocznie stajemy w zdumieniu i poko
rze wobec przejawu Bożej łaski i miłości, 
gdy ,,Słowo ciałem się stało i mieszkało mię
dzy nami", rokrocznie uprzytamniamy sobie 
na tle własnej niedoskonałości świętość i mi
łosierdzie naszego Pana i Stwórcy. W  otchła
nie śmierci i tak częstej beznadziejności, cza- 
rownym sposobem zstępuje sam Bóg, by przy
wrócić do życia i obdarzyć błogosławień
stwem pokoju tych, co się znaleźli na krawę
dzi zguby i w mroku zwątpienia.

I do nas przychodzi w Chrystusie Jezusie 
sam Bóg, a my, jak owi pasterze za gwiazdą 
nci szlaku niebios idącej, zbliżamy się ku Bet
lejemskiemu Dziecięciu. W ubóstwie i na 
pustyni świata, na spalonych ugorach życia, 
wyrasta przed nami kwiat wiecznej miłości, 
otwarte niebiosa głoszą łaskę i pokój 
ludzkiemu pokoleniu. Na drodze ludzkiego 
życia w szczególny sposób staje Bóg, by 
przypominać nam swą odwieczną wolę, posłu
szeństwo ku Stwórcy i miłość wzajemną ku 
sobie.

Chwila dzisiejsza, chwila milczącego podzi
wu i uwielbienia, staje się dla nas, słuchają
cych ze wzruszeniem radosnych pieśni, mó
wiących o Bogu, który dla naszego zbawienia 
stał się człowiekiem, momentem nie tylko ra
dości, ale zarazem potwierdzenia obecności 
wśród, nas Niepojętego. Do ziemskiej rzeczy
wistości wkracza Bóg w swym sądzie i zmiło

waniu. Ponad szlakami naszej wędrówki, po
nad błędnymi drogami naszego życia pojawia
ją się zastępy aniołów-posłów Najwyższego, 
by zgodnym chórem głosić tę najdziwniejszą 
wieść nieba: ,,Chwała na wysokościach Bogu, 
a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodoba
nie".

W  słowach pieśni anielskiej jest nie tylko 
uwielbienie i chwała Najwyższego Pana. W y
czuwamy w nich zarazem prawa Przedwiecz
nego, który był, jest i będzie miarą i celem, 
nlfą i omegą życia człowieka wiary. Słowa te 
kierują nasze serca i nasze oczy ku Panu, w 
którego dłoni są losy nasze, nasze szczęście 
2 radość.

W  nich też znajdujemy najpiękniejszy w y
raz tęsknoty ludu Bożego, który sprawę po
koju duszy, miłości bliźniego, łączy z objawie
niem Bożym w Chrystusie Panu. Ku Niemu, 
obiecanemu nam od wieczności ,,Dziwnemu, 
Radnemu, Bogu mocnemu, Ojcu wieczności, 
Księciu pokoju’’ idą nasze pragnienia i tęsk
nota.

W  poznaniu własnej ułomności i grzesz
ności prosimy Go o zmiłowanie, pomoc i zba
wienie. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, 
że nikt inny, jedynie On może nas pobudzić 
do Bogu miłego życia, nikt inny, jedynie On 
jest w stanie oderwać nasze pragnienia od 
złudnych pozorów doskonałości i poprowa
dzić nas drogą wiecznej prawdy do Pana spra
wiedliwości i pokoju.

Dlatego też niechaj nie dziwi nas skrom
ność i ubóstwo, w jakim oglądamy Boże Ob
jawienie w Betlejemie. Bóg stał się człowie
kiem po to, by człowiek mógł znaleźć Boga. 
Bóg stał się ofiarą ubłagania za grzechy na
sze, byśmy usprawiedliwieni mogli stanąć 
przed tronem Najwyższego i śpiewać wieczną 
pieśń chwały.

,,C h w  a ł a na  w y s o k o ś c i a c h  B o g u ,  
a na  z i e m i  p o k ó j ,  w l u d z i a c h  u p o 
d o b a n i  e '\

Poprzez oczekiwanie Boga — Bóg może być
zrozumiany i pojęty L Ragaz
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„Gdy przyjdziesz jako Dziecię Tej N o cy”
Ks. Dr WITOLD BENEDYKTOWICZ

Z nana jest opinia, że protestantyzm jest re- 
ligią Wielkiego Piątku, katolicyzm  re- 
ligią Bożego Narodzenia, a praw osław ie — 

Wielkanocy. Jest to niew iątpliw ie uproszczenie, 
zaw ierające m otywy słuszności. Rozwój m ar
iologii i m ariolatrii w  katolicyźm ie potw ier
dza to, że katolicyzm jest zapatrzony w naro
dziny Jezusowe. H istoria betlejem ska jest w 
znacznym stopniu historią  M arii: dramatem 
matki, która  w  decydującej chwili nie  może 
znaleźć schronienia wśród ludzi i m usi za
mieszkać w stajni. Pod krzyżem, katolik w i
dzi — raczej — M atkę Boleściwą, aniżeli jej 
Syna, przybitego do krzyża. I znów — dramat 
Golgoty sta je  się dram atem  Marii, której se r
ce przeszywa miecz boleści.

U kolebki Zbawiciela i w m omencie śm ier
ci Pańskiej katolicyzm  wyraźnie w skazuje na 
Marię.

Prawosław ie, koncentru je się wokół Z m art
wychwstania. W tedy też odbywa się najoka
zalsze nabożeństwo cerkiewne. Je s t to akcen
towaniem  cudu życia tryum fującego nad 
śmiercią i spojrzenie na śmierć i życie Pana 
w kontekście kosmologii.

Kościoły protestanckie wypełniają się w  
Wielki Piątek. Przychodzą wówczas na nabo
żeństwo i takie osoby, k tóre  przez cały rok ob
chodzą się bez kościoła. W tym  nie uświadomio
nym  przyw iązaniu do W ielkiego P iątku  od
bija się nie tylko poszanowanie tradycji śro
dowiska, ale też zapew ne postaw a teologicz
na protestantyzm u. W jej centrum stoi zaw
sze Jezus ukrzyżowany, najdonioślejszym  jest 
m oment jego ofiary, ofiary uspraw iedliw iają
cej grzeszny ród ludzki.

OBCHODY BOŻEGO NARODZENIA

Najokazalej i najbardziej święci się w ka
tolicyźmie. Moźnaby chyba opracować osobne 
dzieło o zwyczajach kościelnych i pozakościel- 
nych związanych z Bożym Narodzeniem  w ka
tolickich społeczeństwach całego świata. Rów
nież o polskim  Bożym Narodzeniu m ożnaby 
napisać obszerne dzieło.

W jakim zakątku świata wilia ma taki na
strój jak w Polsce? Gdzie się śpiewa tyle ko
lęd, jak u nas? Jakaż pasterka może się rów
nać z pasterką w  Polsce, w mieście czy na 
wsi? Gdzie się wystawia po kościołach tak bo
gate żłobki jak w naszym kraju? W jakich 
stronach świata jasełka zawędrowały do do
mów, nawet najuboższych? Obchody kościelne 
Bożego N arodzenia w katolicyźmie, zwłaszcza

polskim, splotły się nierozerwalnie z tra
dycjami narodowymi. Wszystko to świadczy o 
niebyw ale silnej adaptacji m isterium  Bożego 
Narodzenia do w łasnych wyobrażeń, tradycji 
i kultury.

Są to święta niezwykle pogodne, wesołe,
splecione z rozkoszami obfitości stołu i choin
ki. W ieczerza w igilijna z jej licznymi po tra 
wami, opłatkiem  i sianem  jest też czymś spe
cyficznie polskim! Jest więc to święto jakimś 
wielkim wtargnięciem treści religijnych i ko
ścielnych w życie świeckie.

To polskie Boże Narodzenie przyjęło się też 
n iew ątpliw ie głęboko w kręgu protestanckim . 
Choinki, gwiazdki i urok jasełek odrzucili u 
nas tylko, najskrajniejsi pietyści i .chiliaści, 
rekru tu jący  się zresztą niem al wyłącznie z 
ekskatolików. Więcej, aniżeli przesłanki kon
fesyjne, działają tu praw a dyssym ilacyjne.

Wszystko cośmy dotychczas powiedzieli o 
Bożym Narodzeniu w  Polsce, zdaje się tyczyć 
pozornie tylko życia świeckiego, k tóre sobie 
oświeciło kolorową gwiazdą kolędniczą swo
ją  szarość i powszedność. Można tu podnieść 
zarzuty, że praw dziw y kerygm at o przyjściu 
Pana i jego relig ijne konsekwencje n ie  m ają 
nic wspólnego ze znaną nam  w Polsce atm osfe
rą Świąt Bożego Narodzenia. Czy tak jest isto t
nie? Postarajm y się odpowiedzieć za siebie 
samych, za szczupły krąg protestancki w oj
czyźnie naszej.

Spraw a nie jest bynajm niej prosta. Spójrz
my przez chw ilę na nią przez zakrystię. Zada
nie duchownego ewangelickiego w Święta Bo
żego Narodzenia jest niezwykle trudne. In 
tencją każdego pastora jest, aby w kazaniu 
świątecznym dać słuchaczom okazję do głęb
szego zrozum ienia i przeżycia h istorii N aro
dzenia Pańskiego. Niewątpliwie świąteczny 
nastrój nie jest sprzym ierzeńcem  kaznodziei. 
Kolęda śpiew ana w kościele, św ierk czy jod
ła, ustaw iona w prezbiterium , czyni w nętrze 
kościelne bardziej intym nym ; odświętny strój 
oddala może od poważniejszej problematyki. 
W takich w arunkach kaznodzieja, opierając 
się na tradycyjnych tekstach, znanych nawet 
tym, którzy byw ają  rzadkim i gośćmi w  zborze, 
musi raz przedstaw ić praw dę o narodzinach 
Jezusa, i to tak, aby się ona u jaw niła  w swej 
istocie z całą mocą, i aby budziła i mobilizo
wała wobec Boga, k tóry jeszcze raz wychodzi 
nam  naprzeciw!

Kazanie świąteczne nie zawsze daje mówcy 
świadomość należytego spełnienia obowiązku i 
posłannictwa, niejednokrotnie nie udaje mu 
się, nie zawsze bywa głębokie, rzadko może
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być oryginalne. — Pozornie brzmi to jak  pa
radoks, ale odświętność może stać się niebez
piecznym wrogiem tego co święte!

Jednym  z paradoksów Bożego Narodzenia 
jest to, że w  nim tylko Bóg coś św iatu daje, za 
to św iat nic mu dać -nie może i naw et n ie chce. 
Potw ierdzeniem  perypetie Józefa i Marii w Bet
lejem  i przyjście na św iat Dziecięcia w stajni. 
Tak, przyjście Syna Bożego jest tylko darem. 
Naszą zasługą może być jedynie przyjęcie te
go daru. A my naw et nie zdobywamy się na 
to. ,,Do swej własności przyszedł, ale go jego 
właśni nie p rzy ję li” (Jan I, 11). Św ięta Bo
żego Narodzenia uprzytom niają nam tę p raw 
dę, że Bóg wciąż nas obdarza. I jeśli k iedy
kolwiek m y Mu możemy coś ofiarować, to 
chyba zawsze, ale nie w  święto Bożego Naro
dzenia. Gdy w inne dni może się rozlegać z 
katedr wezwanie ,,Symi daj mi serce sw oje”, 
to tego dnia możemy słyszeć jdynie upokarza

jącą prawdę, że nie m am y Bogu nic do ofiaro
wania, że możemy tylko brać, tylko przyjm o
wać. „Byś dał co m ają inni, gdy przyjdziesz 
jako dziecię tej nocy...” modli się Konrad w 
,,W yzwoleniu”. My odczytamy tę prośbę b ib lij
nie: „daj nam siebie, abyśmy żywot wieczny 
mieli, i spraw , abyśmy byli zdolni przyjąć 
Ciebie...”

Może i jesteśm y chrześcijaństwem ... w ielko
piątkowym . Nie znaczy to, że się wyrzekam y 
glorii św iąt Bożego Narodzenia. Nie przekreś
lamy też tradycji, które są nie tylko katolic
kie, ale w ogóle polskie, w części wywodzące 
się z przedchrześcijańskich czasów. Ale m a
my świadomość faktu, gdzie się kończy ludo
wa czy mieszczańska odświętność, a gdzie się 
zaczyna prawdziwa świętość najwznioślejszego 
faktu: dania światu Chrystusa, Syna Bożego, 
który wciąż czeka, aby ci, którzy są Jego włas
nością, Jego jako Zbawiciela i Pana przyjęli...

M A R I A  E W A N G E L I C Z N A
O . K .

W  pieśniach i kolędach na okres Adw entu 
i Narodzenia Pańskiego — nie tylko ka
tolickich ale też ewangelickich — obok 

Dzieciątka Jezus wysuwa się na przednie 
m iejsce postać Marii, matki Zbawiciela. Każdy 
szczery chrześcijanin boleśnie odczuwa fakt, 
że w łaśnie Ona, Czcigodna M atka Jezusa 
Chrystusa, stała się jabłkiem  niezgody m ię
dzywyznaniowej .

W spraw ie tej, jakie stanowisko należy się 
M arii w nauce i nabożeństw ie Kościoła chrześ
cijańskiego, już od czasów Reformacji rozcha- 
dzą się drogi, a w  ostatnich latach, po ogło
szeniu przez papieża Piusa XII dogmatu o 
Wniebowzięciu Marii Panny, pogłębiła się prze
paść, dzieląca wyznania. Ośrodkiem pobożności 
katolickiej w coraz większym stopniu nie jest 
Chrystus, Zbawiciel świata, lecz Maria jako 
M atka Boża, Orędowniczka i Pośredniczka zba
wienia. Katolicyzm  dziś mówi o „mariańskiej 
epoce Kościoła”, którą rzekomo cechuje inge
rowanie M arii w rozwój Kościoła i bieg h i
storii.

Zastanów m y się poważnie nad pytaniem , ja 
ki w inien być prawdziwy, ewangeliczny sto
sunek do M arii i jaką winniśm y oddawać jej 
cześć. Nie ulega wątpliwości, że wśród m atek 
w ym ienionych w Piśmie św. Maria zajmuje 
wyjątkowe stanowisko. We wstępnych rozdzia
łach pierwszej i trzeciej ewangelii M aria s ta 
nowi ośrodek historii. Mateusz szczególnie pod
kreśla jej dziewiczość (,,co się w niej poczęło, 
jest z Ducha Świętego” — 1,20) i uzasadnia 
ten cud proroctwem izajaszowym. Oto Panna 
będzie brzemienna i urodzi syna, i nadadzą 
mu imię Emanuel, to znaczy: Bóg z nami. Łu

kasz zaś kładzie nacisk na jej niskość i pokor
ne posłuszeństwo jako służebnicy Pańskiej
(zwłaszcza w tzw. M agnificacie 1, 46-5'5. „W iel
bi dusza m oja Pana...”).

Nowy Testam ent mówi, że M aria po naro
dzeniu Jezusa była przyrodzoną matką kilkor
ga dzieci. Ew angelista Marek (6,3) wymienia 
imiona czterech rodzonych braci Jezusa i mó
wi nadto o Jego siostrach.

O stałej dziewiczości Marii, a tym  bardziej 
o tym, że M aria już w łonie swojej m atki 
„niepokalanie poczęta została” — jak  to 
stw ierdza ogłoszony przez Piusa IX dogm at o 
„Niepokalanym  poczęciu M arii P anny” — 
Nowy Testament zgoła nic nie wie.

Jezus jako dziecko był posłuszny swoim ro 
dzicom {Łuk. 2,51). Atoli już jako dw unasto
letni chłopiec odczuwa dystans pomiędzy n a 
turalnym  przyw iązaniem  do m atki, a przyw ią
zaniem do Swego Ojca niebieskiego („Czyście 
nie wiedzieli, że w tym, co jest Ojca mego, ja 
być m uszę?” Łuk. 2,49). To niezrozum iałe dla 
m atki, jedyne w swoim rodzaju obcowanie 
jej syna z Bogiem i przyw iązanie do Boskiego 
powołania, powiększają ten  dystans i w yw ołu
ją ze strony rodzeństw a i m atki m ylny sąd 
o Jezusie, że „ o s z a l a ł ” (Mar. 3, 21). 

T łum aczenie teologii katolickiej, że
„Matka Najświętsza nie podzielała wpraw

dzie tego zdania, udała się jednak do po
bliskiego Kafarnaum, aby ujrzeć znowu swe

go umiłowanego Syna i przez swą obecność 
Go pocieszyć” (Pismo Święte Nowego Testa
m entu w przekładzie ks. prof. dra Sew eryna 
Kowalskiego, str. 609), jak i tw ierdze-
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nie, że „bracia Jana Jezusa nie są w łaści
wymi Jego braćmi, lecz krewnymi” tam 
że str. 603/4), mija się z rzeczywistością 
ewengeliczną i ma wyłącznie na celu 
umożliwienie dogmatu o bezgrzeszności 
Marii i niepokalanym jej poczęciu. Ewan
gelie wyraźnie stwierdzają, że Jezus wyrze
ka się związków krwi, jakie łączą Go z ro
dziną, i tworzy rodzinę Bożą, czyli społecz
ność duchową tych, którzy słuchają Słowa 
Bożego i pełnią wolę Bożą (Mat. 12, 46-50; 
Mar. 3, 31-35).

Dystans dzielący Jezusa od matki zazna
czył się szczególnie na weselu w  Kanie w 
słowach Jego:

„Co ja mam z tobą, niewiasto?” (Jan  2,4). 
Ks. Kowalski w swoim kom entarzu do Ew. 
św. Jana  przyznaje w tym  m iejscu:
„Nawet życzenia Matki Najświętszej muszą 

ustąpić przed wolą Bożą” (str. 621).
W jaw nej sprzeczności z tym  kom entarzem  

są słowa uczonego katolickiego Alfonsa Li- 
guori, uznanego za świętego: „Trudno jest 
przez Chrystusa, ale łatw o jes t przez M arię 
być zbawionym ”.

Niemniej stanowczo odparł Jezus słowa 
pewnej niew iasty z ludu, k tóra  w  uniesieniu 
chwaliła Jego m atkę. „Błogosławieni są raczej 
ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go” 
(Łuk. 11, 28). Kom entatorzy katoliccy wręcz 
odwrotnie te  jasne i zdecydowane słowa 
Jezusa, jakoby On „nie tylko nie zaprzeczył 
słowom niewiasty, ale jeszcze potwierdził jej 
błogosławieństwo, wskazując na to, że Maryja 
jest godna tego błogosławieństwa nie tylko 
dlatego, że Go porodziła, ale również z tej przy
czyny, że słucha Jego słów i strzeże je” 
(„W imię Boże” n r 3, str. 8).

Jezus oczywiście nie potw ierdza błogosła
wieństw a owej niew iasty, ani „jej nie poch
wala, że uwielbia Jego matkę” — jak  kom en
tu je  ks. Kowalski — lecz przeciwstawia jej 
tych, którzy słuchają i strzegą słowa Bożego 
— tych nazywa braćm i i siostram i Swoimi, 
i m atką Swoją. W prawdzie Jezus jeszcze na 
krzyżu troszczy się o Swoją matkę, oddając 
ją pod opiekę Swego ucznia Jana (Jan 19, 
26—27). Lecz nie ukazuje się jej po Swoim  
zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu zaś 
Jezusa, matka Jego po raz ostatni wymieniona 
jest wśród niewiast trwających wraz z aposto
łami na modlitwie (Dz. Ap. 1, 14).

W listach apostolskich nie ma żadnej 
wzmianki o Marii ani osobistego w spom nie
nia, lecz tylko napomknienie, że „Syn Boga 
narodził się z niewiasty” (Gal. 4,4).

Opisana w  Apokalipsie św. Ja n a  12, 1—2 
„niewiasta obleczona w  słońce, księżyc pod 
jej stopami, a na głowie jej korona z dwuna
stu gwiazd, była brzemienna i krzyczała w  bó
lach i mękach porodu”. Spośród różnorodnych 
in terp re tac ji tej symbolicznej postaci naj
bardziej nieprawdopodobna jest in terp re tac ja  
katolicka powstała pod wpływem  późniejszej 
mariologii, mianowicie, że „niewiasta ta sym
bolizuje także najświętszą Maryję Pannę,

Matkę Zbawiciela i Matkę wszystkich w ier
nych” (Ks. Kowalski, str. 716).

Ze świadectw biblijnych wynika niew ątpli
wie, że Nowy Testament daleki jest od ubóst
wiania matki Jezusa i że wszelkie późniejsze 
dogmaty m aryjne nie m ają żadnego oparcia w 
Piśmie. Podobnie najstarsze świadectwa te o 
logii chrześcijańskiej, aż do połowy drugiego 
w ieku nie wspom inają o Marii. Dopiero apolo
geci Justyn  Męczennik i Ireneusz w ym ieniają 
po raz  pierwszy M arię w zestaw ieniu z Ewą, 
podobnie jak apostoł Paweł nazywa Chrystusa 
drugim  Adamem, i dają przez to początek póź
niejszej mariologii.

Sobór w Efezie (431 r.) ogłosił wprawdzie Marię 
za rodzicielkę Boga (Theotokos) — co przez Koś
ciół rzymsko-katolicki uważane jest za pierwszy 
dogmat maryjny — to jednak i ten dogmat w 
gruncie rzeczy jest chrystologiczny. Właściwe po
czątki mariologii rzymskiej i zaczerpnięte z tra
dycji dowody na definicje późniejszych buli pa
pieskich z 1954 i 1950 roku sięgają siódmego i ós
mego wieku. Wtedy powstały te zagadnienia mario
logiczne, których rozwinięciem są dogmaty papie
ży Piusa IX i XII oraz dalsze, jeszcze nie zdefi
niowane, ale już zapowiedziane dogmaty o Marii 
jako corredeanptrix i mediatrix omnium gratiarum. 
Oto niedawno kardynał Tisserant na zakończenie 
Światowego Kongresu Mariologicznego w Lourdes 
wyraził życzenie, aby prace teologów nad znacze
niem uniwersalnego pośrednictwa łask Matki Bo
żej doprowadziły do definicji nowego dogmatu. 
Kardynał, przebywający jako legat papieski w 
Lourdes, ogłosił, że akta kongresu opublikowane 
będą przez międzynarodową Akademię Mariańską. 
Wtedy w całej pełni poznana będzie prawdziwa 
rola Matki Bożej w dziele zbawienia i stanowisko 
jej w  Kościele.

J akie jest nasze, na Ewangelii, a nie na 
spekulacji lub fantazji ludowej oparte 

stanowisko wobec Marii, matki Jezusa? 
Znam ienne są słowa reform atora Lutra, 

który z jednej strony w  wzywaniu Marii, jako 
Pośredniczki i Królowej niebios wyczuwa nie
bezpieczeństwo bałwochwalstwa, z drugiej 
zaś strony jest pełen uznania dla niej, jako 
posłusznej, pokornej i wierzącej służebnicy 
Pańskiej. Owo „Salve regina” Kościoła rzym 
skiego jest w  jego oczach bluźnierstwem prze
ciwko Bogu, sprzeczne z pierwszym przykaza
niem, które nam  nakazuje, abyśmy całą u f
ność swoją pokładali w  trój jedynym  Bogu,
nie cierpiącym  obok siebie żadnych innych 
bogów.

„Jeżeli się mówi: Bądź pozdrowiona, Królowo 
miłosierdzia, nasze życie, nasza słodycz, nasza na
dzieja, czy to nie za wiele? Kto chce za to odpo
wiadać, że Maria ma być naszym życiem, naszą 
słodyczą i miłosierdziem? Wszak ona sama prze
staje na tym, że jest ubogim naczyniem i służebni
cą Pana. Czy nie jest to zniewagą uczynioną Chry
stusowi, że przydaje się stworzeniu, co Bogu je
dynie przynależy?“

Pow ołując się na słowa apostoła Pawła: 
„Jeden jest pośrednik między Bogiem i ludź
mi, człowiek Chrystus Jezus” (I Tym. 2,5), Lu
ter w Piśmie nie znajduje żadnej wzmianki, 
że Jezus Chrystus tę cześć Swoją z kimkol
wiek podziela, choćby to była jego ziemska 
matka.
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Po co — pyta Luter — do serdecznego sto
sunku wiary łączącego chrześcijanina ze swo
im Panem wstawiać Marię lub innych świę 
tych? Czyż Pismo święte nie nazywa całego 
Kościoła Oblubienicą Chrystusa?” Dlatego L u
ter skreśla z m odlitw y ewangelickiej słowa: 
,,Mario, módl się za nam i” .

Ze szczególnym naciskiem wskazuje Marcin 
Luter na to, że ewangeliczny obraz matki 
Chrystusa jest zgoła inny. Według Pisma Ma
ria była „ubogą, niepozorną dzieweczką, na 
którą nikt wielce nie patrzył ani zważał”. 
Właśnie na tę jej niepozorność patrzy Bóg, 
wybierając to, co jest nieszlachetne i wzgar
dzone przed światem. Na tę ubogą dziewczynę 
z Nazaretu pada cały blask łaski. Ona jest 
tym wybranym narzędziem, którym Bóg się 
posługuje, aby Syn Jego stał się bratem na
szym. Ale ona jest i pozostaje dziewką Bożą. 
już w  historii o narodzeniu, a tym bardziej 
później ustępuje ona zupełnie przed tym, któ
rego porodziła. Nigdzie nie ma mowy o tym, że 
posłuszeństwo wiary Marii przez pierwotne 
chrześcijaństwo uważane było za samoistny 
przyczynek do zbawienia. Nigdzie jej nie idea
lizowano i pod niebiosa wynoszono. Ewange
liści ukazują nam obraz Marii do tego stopnia 
ludzki i prawdziwy, że bynajmniej nie prze
milczają jej niezrozumienia Jezusa. Nigdzie 
nie znajdujemy śladu, że w prazborze chrześ
cijańskim, który powstał po Zesłaniu Ducha 
Świętego, ona zajmowała wyróżnione stano
wisko. Brak także wszelkiej relacji o jej ziem
skim zgonie. Ze wszystkiego wynika, że w No
wym Testamencie całe życie Marii nie jest 
chwałą jej osoby, lecz jedynie chwałą okaza
nej jej niezmiernej łaski Bożej. Związany tym 
obrazem Marii ewangelicznej, Luter uważa za 
swój obowiązek nie wychodzić poza Pismo 1 
oczyścić obraz matki Chrystusa z wszelkich le 
gendarnych rysów. Streszczając się możemy po
wiedzieć, że Luter ważkimi argumenjtami bro
ni się przeciw temu, że Maria na podstawie 
udzielonej jej wyjątkowej łaski staje się przed
miotem uwielbienia, które niepostrzeżenie prze
chodzi w adorację. Nie może dojść do tego, 
aby chwała Zbawiciela została przyćmiona po
chwałą dla Marii. „Czy nie znaczy to znieważać 
Boga — pyta Luter — jeżeli staje ona jako 
pośredniczka między Chrystusem i Jego wier
nymi, rozdaje łaskę i ściąga na siebie ufność 
serca? Jeżeli Bóg pomaga, czyż potrzeba mi 
pomocy Marii lub innych świętych?”

Mimo tych zastrzeżeń, L u ter w swoim w y
kładzie o ,,M agnificatu” mocno uderzył 
w struny  i zanucił pieśń chwały Marii. 

Po pierwsze, Pismo świadczy o tym, że przez 
w ybranie jej na m atkę Chrystusa została 
w szczególny sposób ułaskawiona przez Boga. 
W jej dziewiczym żywocie Bóg przez Ducha 
Świętego Synowi Swojemu przygotow ał m iej
sce wcielenia. Gdziekolwiek w chrześcijaństwie 
wierzy się i wyznaje to wcielenie Boga jako 
cud ponad cudy, tam — zdaniem L utra  — w y
znanie to będzie zarazem  chwałą i uw ielbie
niem łaski, która tę M arię w ybrała swoim na
rzędziem. („Theotokos” — po polsku „Bogu

rodzica”) — nazwano ją w starożytnym  K oś
ciele i L u ter z rozwagą przyznaje się do tego 
określenia i opiewa tajem nicę narodzenia 
w swojej pieśni godowej: „Pochwalon, Jezus 
Chryste bądź, Że raczyłeś ciało wziąć z dzie
wicy czystej, radość stąd, Więc chwali Cię 
aniołów rząd. K yrieleis”.

Ze względu na to jedyne w swoim rodzaju 
powiązanie M arii z tajem nicą wcielenia, Luter 
mówi:

,,Czym są wszystkie dziewki, parobcy, pa
nowie, panie, książęta, królowie, m onarcho
wie na ziem i w porów naniu z dziewicą M a
rią, k tóra  się z rodu królewskiego urodziła 
i nadto jest m atką Bożą, najwyższą niew iastą 
na ziemi? Ona jest po Chrystusie najszla
chetniejszym  klejnotem  w całym chrześcijań
stw ie”. Przyczynę tej wysokiej oceny M arii 
jako ,,k lejnotu” przez L u tra  należy — po 
drugie — upatryw ać w jej posłuszeństw ie 
w iary, k tóre jest wzorem i przykładem  dla 
wszystkich wierzących. W iarę tę widać ze 
słów Marii? „Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stan ie według słowa twego”. ,,Mogła 
była powiedzieć: Kto jestem  ja biedny 
robaczek, że m am  takiego króla porodzić? 
Ale zamyka oczy, ufa Bogu, że ten jest mo- 
cen wszystkich tych rzeczy dokonać, chociaż 
rozum i wszystkie stworzenia są tem u prze
ciw ne”.
I to jest też praw dą, że gdyby nasz Pan Bóg 

n ie  czuwał szczególnie nad Marią, to nie dziw
ne  byłoby, że zostałaby ukam ienowana lub 
spalona. Ale ona nie zważa na niebezpieczeń
stwo i hańbę, lecz mówi:

„Niech się stanie według słowa twego. Jak  
gdyby chciała powiedzieć: Oto ja, Boże i Ojcze 
mój w niebie, uczyń ze mną, co chcesz... I jak
kolwiek zbyt niegodna jestem tego dzieła, jed- 
nakaże przyjmuję taką łaskę i dobrodziejstwo 
Boga z radością i dziękczynieniem”.

M aria jest świetlanym wzorem prawdziwego 
posłuszeństwa dla całego chrześcijaństwa. Do 
tego dochodzi — po trzecie — jej pokora.

„Wielbi dusza moja Pana i rozradował się 
duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Nie 
mówi, dusza moja wielka jest sama w sobie 
albo mniema wiele o sobie, lecz Bóg jedy
nie czyni ją wielką, Jemu tylko oddaje chwa
łę i pozostaje taka, że się nie wynosi nad 
najmniejszego człowieka na ziemi, a gdyby 
to uczyniła, wpadłaby z Lucyferem w otchłań 
piekieł”.
W olna od wszelkiej wyniosłości, jest w resz

cie przykładem  miłości i karności dla całego 
chrześcijaństwa: podejm uje uciążliwą podróż 
do górzystej ziemi żydowskiej, aby pomóc swo
jej ciotce Elżbiecie. „Mogła była powiedzieć: 
mam teraz dosyć, jestem matką Bożą i mam 
Syna Bożego, w  swoim żywocie, byłoby mi 
wstydem, żebym komukolwiek służyła, powin
nam siedzieć na fotelu i mieć wokoło siebie 
sześć służących, które by mi służyły. Ale ona 
tego nie czyni, idzie dalej i chce innym służyć”.

W iara, posłuszeństwo, pokora, miłość i k a r
ność — oto „różyczki”, którym i Pismo święte 
samo zdobi obraz Marii. Nie potrzeba jej te-
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go, byśm y jej obraz zdobili błyskotkam i i świe
cidełkam i legendy. Ona sama nie żąda tych 
przesadnych tytułów, którym i ją  darzą w hym 
nach, m odlitwach i u ołtarzy rzymskiego Koś
cioła.

Po tych wywodach Lutra, posłuchajm y jesz
cze głosu byłego rzymskiego katolika i hisz
pańskiego jezuity, d -ra  Luis Padrosa, który 
w swojej książce pt. Dlaczego porzuciłem ka
tolicyzm tak  pisze:

„W inniśmy M arię Pannę, m atkę Jezusa, 
całym sercem  miłować i czcić. Kto Boga m i
łuje, m iłu je  i to, co od Boga pochodzi. Ten, 
kto Jezusa m iłuje, m iłuje wszystko, co od 
Niego pochodzi... Dlatego jesteśm y obowiąza
ni miłować Marię, m atkę Jezusa. Kto był 
Mu bliższy od Jego m atki? Czuwała nad Nim 
w  m acierzyńskiej miłości, służyła Mu w  cią
gu całego Jego życia. Spełniała w doskonały 
sposób Jego przykazania, tak że my, którzy 
m iłujem y Jezusa, winniśm y ją  też serdecz
nie m iłować i wdzięczni być za wszystko, 
co uczyniła dla umiłowanego Pana naszego.

Jednakże wszelka rzecz m a swoje gran i
ce. Nie m am y praw a M arię więcej miłować 
niż P ana naszego Jezusa. Nie wolno nam  
także wynosić ją  ponad Niego albo staw iać ją 
w centrum  naszego życia chrześcijańskiego. 
N ikt nie może zająć miejsca, k tó re  należy 
się Panu Jezusowi. Gdyby On nam  za życia 
Swego udzielił do tego wskazań, czynilibyś
m y stosownie do Jego Boskiej woli.

Nigdzie jednak  nie mówi nam  Jezus ani 
Jego apostołowie, że łaska Boża została nam 
ludziom udzielona za pośrednictw em  Marii. 
Maria, jako uniw ersalna pośredniczka łaski
— to późniejszy w ynalazek katolickich au to
rów, pozbawiony wszelkiego dowodu z P is
ma. Nowy Testam ent ze swej strony sprzeci
wia się form alnie takiej gloryfikacji Marii.

Jest praw dą, że została ona przez G abrie
la nazwana „błogosławioną między niewias- 
tam i”. Jako taką chwalą ją również wszyscy 
ewangeliccy chrześcijanie. Muszę wyznać, że
— jak  większość katolików  — m iałem  fał
szywe w yobrażenie o postawie ewangelickich 
chrześcijan wobec Marii. W obcowaniu z n i
mi stw ierdziłem  swój błąd. W rzeczywistości 
nikt n ie  m iłu je tak  bardzo M arii Panny jak 
ci, którzy nazyw ają się protestantam i. Jed 
nakże przez ewangelie nie posiadają wolno
ści w ynoszenia M arii nad Jezusa. Nigdzie 
bowiem w pism ach św iętych nie naucza się, 
że ona jest pośredniczką, królową aniołów, 
rządczynią wszelkich łask niebiańskich”.
Po przytoczeniu powyżej już omówionych 

argum entów  z Nowego Testam entu o stosunku 
Jezusa do Swojej m atki, au tor mówi: „W brew 
tem u widzimy, jak  w katolicyźm ie kult M arii 
domaga się całej pobożności ludu i jak  poświę
cone M arii domy Boże, pustelnie i m iejsca od
pustow e liczniejsze są od tych, k tóre są Panu 
przeznaczone. Mamy tu do czynienia z odwró
ceniem w artości”.

W BETLEJEM Z R O D Z O N Y
KATARZYNA TOSIO

Chryste, przed wieki w Betlejem zrodzony, 
Oto po wiekach uwielbia Cię świat.
Znowu przed Tobą chylą się korony,
A Tyś jak dawniej nasz Zbawca i Brat.

Z niebios wyżyn wieść cudna rozbrzmiewa, 
O, któryż z ziemian ogarnąć by mógł,
Co chór anioslów w tę cudną noc śpiewa: 
„Bóg stał się ciałem, by mógł być jak Bóg."

Otom ja tylko proch nędzny, o Panie.
Lecz błagam kornie: przez krw aw y Twój trud, 
Przez śmierć męczeńską,, przez Zmartwych

powstanie
Nowych narodzin w mym sercu spraw cud.

Twe święte słowo niech światłem mym
będzie,

Niechaj mną rządzi i strzeże mych dróg, 
Bym Twej miłości najświętszej orędzie 
Mógł głosić światu. Niech sprawi to Bóg!

Jezus jest nowym stworzeniem i cudem. Jego zstąpię-
/

nie do naszego Świata oznacza przemianę, oczysz- 
„ czenie i wywyższenie człowieka

L, Ragaz
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(2) BERNHARD B A V IN K -C Z Ł O W IE K  WIARY
KS. O. KRENZ

„Nauki przyrodnicze na drodze do religii“

Oto ty tu ł jednej z najbardziej rozpowszech
nionych książek profesora 'dra B ernharda 
Bavinka, uczonego, przyrodnika i m atem aty 
ka, teologa i filozofa, urodzonego 30 m arca 
1879 roku w  Leer, a zmarłego w  dn. 27 czerwca 
1947 r. w Bielefeldzie (Niemcy). W edług w łas
nych jego słów, zdaniem jego życia było po
jednanie wiedzy z wiarą. Żaden inny m yśli
ciel i naukowiec naszych czasów nie przyczy
nił się w  takim stopniu do skutecznego na
wiązania rozmów pomiędzy przyrodnikam i, a 
Kościołem chrześcijańskim, jak  to uczynił d r 
Bavink. Dzięki niem u żaden poważny współ
czesny przyrodnik nie pom ija wyników  i ko
nieczności kontynuow ania tych rozmów. Ba-
vi.nk rozporządzał odpowiednimi do tego zało
żeniami i zdolnościami.

Swój w szechstronny talent w ykazał już w  
hum anistycznym  gimnazjum. Jako ab iturien t 
um iał na pam ięć pierw szą część „Fausta” Goet
hego. W Getyndze studiow ał fizykę, chemię, 
m atem atykę i m ineralogię. Egzamin państw owy 
i doktorski zdał B ernhard  Bavink z odznacze
niem. Obok tego był zapalonym  m uzykiem  
i m iłośnikiem  przyrody. Przez czterdzieści la t 
nauczał z wielkim  sukcesem w gim nazjach, 
nawiązując przyjacielskie stosunki ze swoimi 
uczniami, co jem u sam em u spraw iało wiele 
radości. Cechowała go — co dziś jest rzad
kością — rozległa wiedza ogarniająca zarówno 
wszystkie dziedziny nauk  przyrodniczych i 
m atem atyki, jak  teologię i filozofię w jedna
kiej m ierze.

Pracę życiową Bavinka charakteryzuje  książ
ka pt. ,,Nauki przyrodnicze na drodze do relig ii” , 
która osiągnąła już 18 wydań. Im lepiej poz
nawał p raw a przyrody, tym potężniejszą i god
niejszą podziwu stawała się dla niego wielkość 
Boga Stwórcy. W swoich pracach próbuje p rze
to dać współczesnemu człowiekowi — o ile 
możliwe — spojrzenie i obraz całej wielkości 
stworzenia. W jego spuściźnie znajdują się n a 
stępujące zdania o biblijnym  stworzeniu 
świata, znam ienne dla jego bystrego rozum u 
i dla jego głębokiej pokory.

,,Przy tekstach biblijnych odnoszących się 
do stworzenia nie idzie bynajm niej o będące 
ich podstawą i uw arunkow ane ówczesnymi 
dziejami wyobrażenia, lecz jedynie o w yrażo
ne w nich szczere relig ijne uczucia głębokiej 
czci i bojażni przed w ielkim  „ T a j e m n  i- 
c z y m ”, kryjącym  się za tym  wszystkim, co 
widzialne i niewidzialne, przed wszechmoc
nym Ojcem, Stwórcą nieba i ziemi, w szyst
kich w idzialnych i niew idzialnych rzeczy. Isto
tą praw dziw ie religijnej w iary, a tym  samym 
i prawdziwej chrześcijańskiej „w i a r y  w

s t w  o r z e fn i e” nie jes t więc nigdy jak ie
kolwiek bliższe w yobrażenie o tym, jak  Bóg 
powołuje św iat do istnienia w raz ze w szystki
mi poszczególnymi jego częściami i stw orze
niami, lecz że On to czyni i że ten  św iat nie 
je s t więc causa sui, lecz „dziełem palców J e 
go”. Że nie tylko my, lecz wszystko, co istn ie
je, w  ogóle tylko „w Nim żyje i porusza się 
i je s t”, że w szczególności my sami, każdy po- 
jedyńczy człowiek, dzień w  dzień, m inuta po 
minucie, m am y to odczuwać, co mówi poeta. 
Jako pielgrzym  radośnie wstępuję w świat go
ryczy i szczęścia, lecz tylko jak  na  pomost łą 
czący m nie z Tobą, Panie, ponad potokiem cza
su. — Oto istota rzeczy, o którą idzie” .

Bavink był ściśle zaprzyjaźniony z Maksem 
Planck, laureatem nagrody Nobla, najw ięk
szym współczesnym fizykiem. Nieubłagana 
wojna pozbawiła go tro jga dzieci. Pogrążony 
w sm utku i żałobie, pisze dnia 3 listopada 
1945 roku do Maksa Plancka:

„Może pan sobie wystawić, jak bezmyślny 
musi się wydawać bieg wydarzeń w świecie, 
w którym tyle młodego, pełnego nadziei i obie
cującego życia zdaje się być wydanym na łup 
rozszalałych brutalnych instynków i mocy, chci
wości, ambicji itd., w  którym czeka nas taki 
wieczór życia, jaki zastało życie pańskie. Czy 
po to pan ustawił teorię kwantów, a Bohr po
tem wynalazł swój model atomu, aby z tego 
najpierw powstały bomby atomowe, za pomo
cą których od jednego uderzenia cała prowin
cja może spłonąć w ogniu? I cóż pomogła 
moim kochanym dwum chłopcom w ich ostat
niej niedoli wszystka wiedza, jaką ich ojciec 
podczas trzydziestu lat nagromadził w  swojej 
głowie?

Naszą jedyną pociechą jest to, że możemy 
teraz wdzięcznie wspominać, jak obaj żyli we 
wspaniałej musica sacra, jak umieli nieomal 
na pamięć Pasję Mateusza i liczne inne dzieła 
Bacha, Handla, Brahmsa i in., jak — wiemy 
to z pewnością od Annemarii i Bernharda i 
mocno w to wierzymy — w swoich ostatnich 
przytomnych chwilach słyszeli uchem w ew 
nętrznym dźwięki jednego z najcudniejszych 
chorałów Bacha. Wiemy, że wszystkim trzem 
teraz jest dobrze w ręku mocy, od której w y
chodzi stworzenie i do której ostatecznie 
wszystko powraca w  wielkim końcowym akor
dzie. W ostateczności słyszę zawsze brzmienie 
wspaniałego chorału Brahmsa: „Nie mamy tu 
miasta trwałego, ale przyszłego szukamy”.

W ywody naukowe i filozoficzno-religijne 
Bavinka znajdują się w jego dziele: „Obraz 
świata dzisiejszych nauk przyrodniczych i ich 
stosunek do filozofii i religii”.



T E O D O R  B E Z A
(Ciqg dalszy z n-nr 9)

WOJCIECH WRZOZ

Na rozm owy relig ijne w Poissy staw ili się 
książęta krw i królew skiej i czołowi przed
staw iciele szlachty, kardynałow ie francuscy 
oraz znaczny poczet biskupów  i dostojników  
Kościoła. Przew odniczył sam król i m atka 
jego, królow a regentka. Po w ykw intnej p rze
m owie kanclerza Francji zostali w ezw ani do 
sali delegaci ew angeliccy. W  sali nie było 
dla n ich  przygotow anych miejsc, stać m u
sieli za balustradą, co robiło w rażenie, że 
sto ją  jak  oskarżeni przed trybunałem  sę
dziów. ,,Tu są te psy genew skie!" — zaw o
łał jeden  z kardynałów  na przechodzącego 
obok Bezę. Ten z m iejsca ostro odpow ie
dział: „Tak, ow czarni Pańskiej trzeba w ier
nych  psów, aby szczekały na wilki".

Przedstaw iciele hugonotów zostali w ezw a
ni, aby złożyli swoje w yznanie w iary. W y 
stąpił Beza. Jak ież na obecnych zrobiło to 
w rażenie, k iedy  w ielki uczony i szerm ierz 
słow a w raz z pozostałym i członkami dele
gacji uk ląk ł i począł na  sposób genew ski od
m aw iać publiczną spowiedź grzechów  i pro
sić Boga o odpuszczenie. Dopiero potem  za
brał głos. M owa jego była w praw dzie dłu
ga, ale bardzo troskliw ie przygotow ana, 
m iejscam i mocna, ale zawsze w ykw intna. 
Beza spokojnie form ułował, w yjaśniał i b ro 
nił nauki ew angelickiej, szczególnie silnie 
podkreśla jąc  różnice w poszczególnych 
punktach  m iędzy nauką ew angelicką, a rzym 
ską. M ówiąc o W ieczerzy pańskiej, wyraził* 
się: ,,M ówimy, że Jego ciało jest tak  daleko 
od chleba i wina, jak  niebo od ziemi". Przy 
tych  słow ach zerw ała się w sali burza. 
,,Blasphemavit! Blasphem avit! Bluźnił, bluź- 
nił!" rozlegały  się zewsząd rozgniew ane 
okrzyki. W ielu  prała tów  zerw ało się ze 
sw ych m iejsc i n ie  bacząc na obecność k ró 
la, chciało odejść z sali. ,,Raczy W asza k ró 
lew ska M ość nakazać milczeć Bezie, albo też 
pozwoli nam  opuścić salę" — dom agał się 
kardynał Tournon. M atka-regentka obstaw a
ła wszakże, aby Beza dokończył swej mowy. 
Beza po  skończeniu m ow y podał królow i 
tek st w yznania w iary  francuskiego Kościoła 
reform ow anego.

Do drugiej sesji doszło dopiero w tydzień 
później. O dpow iadał na niej Bezie k a rd y 
nał Lorraine. W  swych w yw odach nie b a r
dzo zajm ow ał się dowodami przytoczonym i 
przez Bezę, ale jak  w szyscy nieodrodni kle- 
rykałowie, dom agał się bezapelacyjnie, aby 
hugonoci podporządkowali się autorytew oi 
Kościoła rzym skiego, albo opuścili raz na  
zawsze swe rodzinne strony. Po nim  p rze 

m aw iał jeszcze kardynał Tournon, zaprzy- 
sięgając króla, aby pozostał w ierny K ościoło
wi sw ych przodków  i aby raczył oczyścić 
sw oje „arey-chrześcijańskie" państw o, by 
m ogła być zachow ana jedność w iary, p raw a 
i k rólestw a. Odbyło się jeszcze kilka dal
szych posiedzeń, ale rozpraw y kończyły  się 
jałow ym i sporam i. Niem niej jednak  rozm owy 
w Poissy nie były  bez korzyści dla p ro tes
tantów . Rezultatem  ich był edykt to le ran 
cyjny, w m yśl którego hugonoci m ieli p ra 
wo zbierać się na wspólne nabożeństw a, 
oczyw iście tylko poza m uram i miast.

P OKÓJ RELIGIJNY w prow adzony edyk- 
tem królew skim  nie trw ał wszakże 
długo. Został zakłócony krw aw ym  

zajściem,, k tó re  stało się zarzew iem  długiej 
w ojny  dom owej. Zajście w yw ołał książę de 
Guise, k tó ry  n a  czele zbrojnego oddziału 
w kroczył do m iasta V assy w niedzielę ra 
no, k iedy  p ro testanci zebrali się w łaśnie na 
w spólne nabożeństw o. Ja k  zwyczaj kazał, 
hugonoci obecni na nabożeństwie, n ie m ie
li z sobą broni. Z rozkazu księcia, żołdacy 
dosłow nie w yrżnęli bezbronnych ludzi, nie 
oszczędzając kobiet, dzieci ani starców. 
Rozgoryczeni przyw ódcy hugonotów  w ysła
li natychm iast n a  dw ór królew ski Bezę, aby 
dom agał się u karan ia  zuchwałego gw ałci
ciela królew skiego edyktu. Król jednak  b ro 
nił księcia  de Guise, usiłując uspraw ied li
wić jego straszliw y czyn. W ów czas to Be
za w ypow iedział odważnie pam iętne słowa, 
k tó re  na  przeciąg długich lat sta ły  się dla 
hugonotów zachętą do w ytrw ania w  czasie 
dalszych prześladow ań:
„Sifle, udztiałem Kościoła, którego imieniem 
pfzemktiwiam, fest wprawdzie znosić, ji nie 
zadawać ciosy, niie mniej niechże Wasza 
królewską Mość ijacjzy pamiętać, że fiest to 
kowadło, Ąa którym zużyło jsię już wiele 
młotów

W  w ojnie dom owej, k tó ra  teraz w całej 
pełni rozgorzała, Beza stał się duchowym  
wodzem w alczącego, pro testanckiego  obozu; 
kazaniam i podnosił i um acniał ducha h u 
gonotów, głos jego rozstrzygał w naradach, 
a pióro jego' przem aw iało z m ocą w pismach, 
którym i hugonoci uspraw iedliw iali swoje po
stępow anie. Często byw ał i na sam ych po
lach bitw y, b iegając bez broni m iędzy szere
gami w alczących przyjaciół i słowem zachę
cając ich do walki. W ybrał się naw et do 
Niemiec, aby osobistym  w pływem  i w y
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m ową zjednać u ew angelickich książąt m a
teria lną  i m oralną pomoc oraz poparcie  dla 
hugonotów.

Do Szw ajcarii pow rócił Beza dopiero po 
śm ierci księcia Conde na polu bitw y pod 
D reuxf po k tórej obie strony  w alczące w y
czerpane zupełnie, zaw arły  w reszcie przym ie
rze. Bezę szczególnie radośnie pow itał sam  
Kalwin, k tó ry  był w yczerpany niezliczonym i 
obowiązkam i i chorobą. Z biegiem  czasu na 
barki przy jaciela  składał coraz w ięcej swej 
pracy; po śm ierci Kalwina w roku 1564, Beza 
został jego następcą, przy czym praca jego 
nie by ła  m niejsza, niż p raca Kalwina: kaza
nia, w ykłady, ustaw iczne polem iki z n ie 
przyjaciółm i, troska o uchodźców ze w szyst
kich stron świata, szukających  schronienia 
w Genewie, rozległa korespondencja, na 
podstaw ie k tórej m ożnaby napisać dzieje 
protestantyzm u, spraw y publiczne i koś
cielne — oto co w ypełniało po brzegi całe 
dnie niezm ordow anego Bezy. W szystkim  się 
interesow ał, dla w szystkich m iał serce, 
chociaż w sercu jego zdaje się najw ięcej 
m iejsca zajm ow ała rodzinna jego Francja. 
W spółziom kow ie jego zw racali się do niego
0 pomoc w walce, k tó rą  m usieli prow adzić 
aż do 1589 roku. Na wielkim  synodzie w La 
Rochelle, na  którym  została opracow ana 
konfesja francuskiego Kościoła reform ow a
nego, przew odniczył w łaśnie Teodor Beza. 
A kiedy po straszliw ej rzezi hugonotów  
w noc św. Bartłom ieja, w k tórej w ielu 
przy jació ł Bezy poniosła śm ierć m ęczeńską, 
w ielu ludzi zostało bez dachu nad  głową, 
znowu Beza, w Genewie organizow ał dla 
nich pomoc.

N adzieje hugonotów  ożyły, k iedy na tron 
fnancuski miał w stąpić ew angelik  H enryk  
N avara. Beza odważnie przypom niał mu, że 
pierw szym  jego obowiązkiem  jako kró la  bę
dzie przeprow adzić reform ę życia na sa
mym dworze królewskim . Kiedy zaś rozesz
ły się wieści, że p retenden t do tronu nosi 
się z zam iarem  porzucenia p ro testan tyzm u
1 przejścia  na katolicyzm , 74-letni Beza po
słał m łodemu księciu list, w k tórym  w ojcow 
ski sposób napom inał go do rozwagi, usiłu jąc

odwieśćgo od powziętego zamiaru. Ciekawe, 
że Beza nie przypuszczał zapew ne wówczas, że 
i on sam w przyszłości będzie podobnie jak  
H enryk  N avara  kuszony do przejścia na k a 
tolicyzm. W 80 roku życia odwiedził go w Ge
newie sam....  Franciszek Sależy, namawiając
go batdzo usilnie do porzucenia wiary ewan
gelickiej. Uczony starzec ćlerpliwie słuchał 
wywodów kusiciela, ale kiedy z ust jego 
usłyszał Obietnicę śantego (papieża, udzielenia 
emerytury w wysokości 4000 dukatów rocz
nie w razie porzucenld Ewangelii, Beza wstał 
z krzesła i pokdzująo gościowi próżne półki 
swej biblioteki (z których Cenne księgi pp- 
wędrowały na sprzedaż, by pomogły ulżyć 
ciężkiemu losowi prześladowanych współ
wyznawców) wiódł go do drzwi, a otworzyw
szy je, rzekł: ,,Idź precz, szatanie! Jestem  
już za stary i Za głuchy ria to, 'abym  mógł 
słuchać twoich podszeptów!"

Życie Bezy w ypełnione było samą walką. 
Jeszcze trzy  lata  przed śm iercią, książę Sa
baudii, bezpośredni sąsiad i n ieprzejednany  
w róg Genewy, w yruszył do boju przeciw ko 
m iastu Kalwina i Bezy. Na szczęście jakiś 
chłopiec W aldeński spostrzegł n iep rzy jac ie 
la w chwili, gdy zbliżał się już do sam ych 
w ałów  m iejskich, i uderzył na alarm. A tak 
został odparty. Podobnie jak  jego w ielki p o 
przednik, zm ęczony licznymi chorobam i 
i troskam i często w zdychał nad pulpitem  
„Jak  długo jeszcze, Panie?", tak  i w ierny  je 
go p rzyjaciel Teodor Beza tęsknie w y p a try 
wał chwili w yzw olenia z więzów ciała. A 
kiedy  w reszcie nadeszła ta chw ila i Genew- 
czycy z wielkim  żalem przygotow yw ali się 
do rozstan ia  ze zwłokami Bezy, w zaw iado
m ieniu o pogrzebie czytali słowa, k tó re  były  
w yrazem  w iary  w ielkiego męża: „Czym dla 
żeglarza jest przystań, tym  jest wstęp do 
on ego życia dla tych, k tó rych  śm ierć jest 
droga w oczach Pańskich". O statnim  słowem, 
k tó re  w ypow iedział Beza było pytanie: „Czy 
nie grozi m iastu niebezpieczeństw o?" „Nie 
grozi" — brzm iała odpowiedź zasm uconych 
przyjaciół. W  czasie ich m odlitw y, Beza 
przekroczył próg wieczności, w niedzielę 
dnia 18 października 1605 r.

Bóg jest przed nami. Mamy Boga, który nie jest ani 
systemem, ani teorią, ani minioną historią, lecz Boga 
który stale tworzy, Boga teraźniejszości i przyszłości, 

Boga dającego i nam przyszłość i nadziejQ
L. Ragaz
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P R Z Y J Ś C I E
ADAM AS

I

Lud czekający na swego Mesjasza,
Nie zwróci oczu na dzieciną małą 
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało

Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza 
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza; 
Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.

2e nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem... Więc jeśli 
Usłyszy, że się narodził w stajence

I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem: „Jakto? ten syn cieśli 
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?”

II

Nawet ci wszyscy najwierniejsi ucznie,
Którzy do końca w swym Mistrzu widzieli 
Zbawienie świata i światłości jutrznię,
Gdy na śmiertelnej ujrzą go pościeli

Z przebitym bokiem przez żołdaków włócznię, 
Gdy archanielskich nie widząc mścicieli,
Widzą, jak zgraja wrogów się weseli 
I jak swój triumf święci teraz hucznie —

To i ci z twarzą przerażeniem zbladlą 
Zwłoki w grobowe tuląc prześcieradło,
Zwątpią o prawdzie słów boskiego męża.

Trwożąc się w duchu, że wszystko przepadło, 
A on tymczasem bez wojsk i oręża,

Po swoim zgonie idzie i zwycięża.



M E S J A S Z A
SYK (EL...Y)

III

Choć krzyżowany przez odstępców roty,
W sercu ludzkości umiera na nowo,
I z szczytu swojej niebieskiej Golgoty 
Na chwilę w otchłań zapada grobową.

A świat, straciwszy promień prawdy zloty, 
Drogę zbawienia i żywota słowo,
Krzyk rozpaczliwy podnosi sieroty,
Patrząc na mękę pokoleń dziejową.

On spełnia dalej odkupienia dzieło...
I to, co w krawawej bezprawia powodzi 
Pod znakiem jego walcząc zatonęło,

Wraz z nimi w postaci doskonalszej wschodzi... 
I zanim grobu łono się zamknęło,
W sercu ludzkości Bóg się znowu rodzi.

IV

Krocząc skrycie w dziejowym zamęcie 
Bóg spodziewaną nie nadchodzi drogą,

Blaski na niebios widne firmamencie,
Łuną pożarów okazać się mogą.

I te nadzieje, których się zawzięcie 
Czepiamy sercem, mszczą się na nas srogo; 
Tymczasem zbawczej idei poczęcie 
Niedostrzeżonym bywa przez nikogo.

Chociaż na ziemię zstępuje jak bóstwo,
Szydzą z niej sobie małoduszne zgraje,
Widząc pozorną słabość i ubóstwo.

1 musi przenieść prześladowań mnóstwo,
I śmierć na krzyżu... Lecz gdy zmartwychwstaje —  

Podbija ludy i zdobywa kraje!...



'DZIAtrB I B LI [ N Ij
G O T U J C IE  D R O G Ę  P A Ń S K Ą

Ks. JAROSŁAW NIEWIECZERZAŁ

„Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg 
wasz.
Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie 
mu, że się już dopełnił czas postanowiony 
jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, 
i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób 
za wszystkie grzechy swoje.

Głos wołającego na puszczy: Gotujcie 
drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni 

ścieżkę Boga naszego”.

Izajasz 40 wiersz 1-3.:

W stępujemy w czas oczekiwania A dw en
tu. Słowo ,,adw ent” jest, słowem  ła 
cińskim oznacza przyjście, a dla nas 

dzisiaj przyjście Pana Jezusa, którego naro
dzenie przypom inać sobie będziemy w czasie 
tak bliskich już Świąt.

Ten, k tó ry  przed blisko 2 tysiącam i lat 
przyszedł do Betleem  jako małe, bezsilne 
dziecię, potrzebujące pomocy, opieki i miłości 
ludzkiej, ten przychodzi i dziś, i każdego dnia, 
do serc ludzkich jako król i mocarz wielki, 
przenikając w najtajniejsze głębie myśli ludz
kiej, „aby człowiek Boży był doskonały, ku 
wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie w yćw i
czony” (II Tym. 3 w. 17).

Tak jak  przed przyjazdem  panującego posło
wie oznajm iali jego przyjście, tak jak w S ta
rym  Testam encie prorocy oznajm iali przyjście 
Mesjasza, tak i te cztery niedziele adwentu 
mają służyć przygotowaniu chrześcijan do 
Św iąt Bożego Narodzenia.

Dlatego słyszym y w dobie adw entu to sta- 
rotestem entow e słowo Izajasza proroka i to 
now otestam entow e słowo Jan a  Chrzciciela: 
„Gotujcie drogę Pańską”, jako też słowo Za
chariasza proroka: „Oto król twój idzie tobie 
cichy” (Mat. 21/5). — Niechaj więc przedm io
tem rozm yślania naszego dzisiejszego, adw en
towego będzie wołanie proroka Izajasza:

G O T U JC IE  D R O G Ę  P A Ń S K Ą !

Tak dawno to już! — 1958 rok upłynął od 
czasu, gdy Chrystus Pan  zstąpił z niebiańskich 
wyżyn na tę naszą ziemię, i stał się nam  po
dobnym, aby grzesznych zbawić i łaskę Bożą 
nam  wyjednać! — A jednak  to zwiastowanie 
o Jego przyjściu jest nam  i dziś, i zawsze, tak 
jeszcze drogie i miłe, i wzbudza, tak  jak  on
giś, nowe tęsknoty, nowe życie i nową radość.

„Traw a usycha, kw iat opada; ale słowo 
Boga naszego trwa na w ieki” (Izaj. 40/8); 
niebo i ziemia przem iną, lecz słowa naszego 
Zbawiciela nie przem iną. — I to odnosi się 
do słów dzisiejszego tekstu św., które, choć są 
z czasów Izajasza proroka, m ają i dziś jeszcze 
tęże moc, i budzą nową radość w naszych se r
cach.

Cieszcie lud mój! — te słowa wołał Pan, 
przez proroka swego, do ludu Izraelskiego, ja 
ko obietnicę rychłego wyswobodzenia z n ie
woli babilońskiej. To poselstwo rozlega się i 
dziś w  tym  czasie adw entu i odnosi się do 
każdego z nas w  sensie duchowym! — Czyż 
nie potrzeba dzisiaj nam i całemu światu te 
go pocieszenia? Szkoda, że tak wielu nie chce 
dziś o tym  pocieszeniu słyszeć, które w P iś
mie św, jest zaw arte i w  Kościele chrześcijań
skim jest głoszone! Szukają ukojenia sm ut
ków swoich u ludzi i u świata! Jakże jednak 
mało może człowiek pocieszyć serce bliźniego, 
gdy śmierć kogoś z najm ilszych w sercu głę
boką ranę zadała! Jak  nędzną i kłam liwą jest 
pociecha tych, którzy pełni własnej spraw ied
liwości, chcą sumienie swe uspokoić z owym 
faryzeuszem, mówiąc: „Dziękuję Ci, Boże żem 
nie jest jako inni ludzie”. Albo pociecha 
tych, którzy w skazują na upadki swoich bliź
nich, i mówią: „Przecież inni też nie są lepsi.” 
Jeśli więc w  życiu swoim pragniem y znaleźć 
praw dziw ą radość, która jak  gojący balsam  
zagoiłaby nasze rany, i jak  słoneczny prom ień 
rozpędziłaby noc naszego sm utku-otw órzm y
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serca swe tem u adwentowem u poselstwu Bo
żej miłości: „cieszcie lud mój!” I ufajm y cał
kowicie naszemu Zbawcy, który dla pociesze
nia nas sta ł się człowiekiem. „Kto do Niego 
przyjdzie, tego On nie wyrzuci precz (Jan 
6/37); trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu 
kurzącego się nie dogasi (Izaj. 42/3). On jed y 
ny daje najlepsze pocieszenie: odkupienie i od
puszczenie grzechów. A to jest dla nas tym  
najpełniejszym  pocieszeniem  ,za którym  tęsk
nić winniśmy.

Gdy onego powietrzem  ruszonego przynie
siono do Zbawiciela, rzekł mu przede wszyst
kim: „odpuszczone są tobie grzechy twoje” 
(Mat, 9/2), a dopiero później „Wstań i chodź”! 
Jakkolw iek współczuł owemu nieszczęśliwemu 
dla jego choroby cielesnej, wszakże w ażniej
szą była dla Zbawcy nędza duchowa i d la te
go pocieszył serce chorego tym  pokojem , k tó 
rego ten św iat dać nie może. Tam, gdzie to 
Boże pocieszenie napełni serce ludzkie, tam  
nie brak  go w sm utkach i trudnościach ży
cia. Przecież ta  walka, choćby była najcięższą, 
skończy się przecież, a dla wierzącego chrześ
cijanina skończy się zwycięsko. Nie są bo
wiem  rów ne utrap ien ia teraźniejszego czasu 
onej przyszłej chwale, k tó ra  się ma objawić 
w nas (Rzym 8/18).

CIESZCIE LUD MÓJ!

Tą pociechą uzbrojeni, nieśm y cierpliwie 
krzyż, jaki Pan Bóg na nas wkłada, a wtedy 
i te najbardziej cierpkie chwile łatwo przez
wyciężymy. Jakże w ielu ciężko doświadczo
nych chrześcijan mogłoby świadczyć o swym 
hojnym  pocieszeniu w Bogu, tak jak  owa cięż
ko doświadczona niewiasta, która, gdy p y ta 
no ją, jak  przeżywa tragiczne ciosy życiowe, 
odpowiedziała: „Choćbym też chodziła w do
linie cienia śmierci, nie będę się bała złego, 
albowiemeś Ty ze mną” (Ps. 23,4) — Tak, bło
gosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocie
szeni będą (Mat 5,4).

CIESZCIE LUD MÓJ!

Oby ta wieść adwentowa rozległa się w  
każdym sercu, w każdym  domu, w każdej le 
piance i w każdym  pałacu, niechaj pocieszy 
zwłaszcza tych, którzy ugrzęźli w grozie grze
chu, w nędzy i rozpaczy, a zwłaszcza n ie 
chaj pocieszy tych, k tórzy żałują swych grze
chów. Jak  błogie to uczucie, gdy wiemy, że 
łaskawy i m iłosierny Bóg odpuszcza nam, dla 
Jezusa Chrystusa i Jego ofiary nasze grzechy 
i zasłużone kary, gdyż to On, Zbawiciel nasz, 
sprawiedliwości Bożej, zadość uczynił i łaską 
nas darzy.

Jak  błogie to uczucie, gdy wiemy, że grze
chy nasze są nam odpuszczone i zmazane przez 
Zbawiciela naszego, który zerw ał pę ta  grze
chu i goi rany naszych dusz.

GOTUJCIE DROGĘ PAŃSKĄ!

T o słowo i zawołanie naw ołuje nas też do 
pokuty. Poselstwo proroka Izajasza o 
przyjściu Zbawiciela św iata ogłasza tę 

łaskę jedynie sercom pokutującym , skruszo
nym  i wierzącym.

Poselstwo adwentowe: „Cieszcie lud mój!” 
jest dla nas bram ą łaski; adw entow e zaś na
pomnienie: „Gotujcie drogę Pańską!” — jest 
kluczem  do tej bram y i wskazuje nam, co 
czynić mamy, jeśli dostąpić chcemy łaski P ań 
skiej .

Tak jak bez klucza nie można otworzyć b ra 
my, podobnie i bez klucza pokuty nie można 
otworzyć bram y łaski i zbawienia. Pokuty — 
to jest żalu nad grzecham i i odnowienia m yśli 
żąda od nas Bóg nasz, n ie jako jakiejś naszej 
zasługi, lecz jako zm iany przekonań, w ypły
wającej z żywej, oddanej Bogu w iary  naszej.

Zdawałoby się, że owo adwentowe posel
stwo, które tak m iłośnie rozbrzm iew a wśród 
nas, powinnoby też wszystkich ludzi napełnić 
tęsloiotą za tą jedyną, praw dziw ą pociechą. 
A jednak, ileż to serc, pomimo wszystko, po
zostaje zimnych i obojętnych. Dlaczego tak 
się dzieje? — Dlatego, że wiele serc jest n ie 
przygotowanych. Jak  sm utne są słowa ew an
gelii Jana  św. (1,11): „Do swej własności 
przyszedł, ale Go właśni Jego nie przyjęli”. 
Mimowoli adresujem y te słowa do św iata oraz 
do ludzi niew ierzących i mówimy: wówczas 
właśni Jego nie m ieli m iejsca dla Niego, J e 
go przyjście było niem ile widziane przez nich, 
nie wiedzieli też wówczas, kto do nich przy
chodzi. — A dziś — jak  mało m iejsca dla J e 
zusa — wśród Jego w łasnych — wśród nas! 
Skądże wreszcie mogłoby być m iejsce dla Je 
zusa w  takim  sercu, w którym  panu je  egoizm 
i tylko tęsknota za bogactwem  i sław ą tego 
świata?

GOTUJCIE DROGĘ PAŃSKĄ!

Gdy na Wschodzie któryś z panujących w 
dawnych czasach pragnął zwiedzić swoje pań 
stwo, wysyłał do poddanych posłów, aby d ro
gi przygotowali i usunęli wszystkie przeszko
dy. Ten zwyczaj, przytoczony przez proroka, 
miał przypom nieć ludowi Izraelskiem u, co pod 
względem duchowym m ają przygotować dla 
swego Zbawiciela. Ich serce podobne było 
puszczy, a tam  przede wszystkim  winni byli 
przygotować drogę swemu Panu. Pracę, którą 
rozpoczął prorok Izajasz wśród swego ludu 
kontynuował później Ja n  Chrzciciel; był on w 
całym słowa tego znaczeniu głosem w ołające
go na puszczy, usiłując o usunięcie wszelkich 
przeszkód, k tó re  lud Izraelski oddzielały od 
Boga. Z nieubłaganą surowością kara ł grzechy 
książąt i biedaków, wzywając wszystkich do 
pokuty i wskazując na Tego, k tóry  po nim 
przychodzi:

II
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OTO BARANEK BOŻY!

W ołanie proroka Izajasza: Gotujcie drogę 
Pańską! — wskazuje sercom naszym na stały  
adwent, na stałe przychodzenie Jezusa do serc 
naszych, gdy mówi: „Oto stoję u drzwi i ko
łaczę; jeżliby kto usłyszał głos mój, i otworzył 
drzwi, wnijdę do niego, i będę z nim wiecze
rzał, a on ze mną” (Objaw. św. Jana 3,20).

Oto Zbawiciel nasz nie przyszedł raz tylko 
ma ten św iat; przychodzi dnia każdego do nas, 
s tuka  do serca każdego, chcąc wejść do niego 
i m ieszkanie swoje w nas pragnie uczynić. 
Jeśli więc pragniem y, aby wszedł do nas, m u
simy serca swe dla Niego przygotować, gdyż 
do serc nieczystego i napełnionego grzechem 
wejść On nie może. Do nas więc także odnosi 
się słowo Izajasza proroka: „Gotujcie na pu
styni drogę Pańską!”

K O M E N T A R Z E  B I B L I J N E

JAN CHRZCICIEL
Mateusz 3: 1-12.

Jan Chrzciciel jest ostatnim  prorokiem  gło
szącym przyjście Pana. Posłannictwo jego 
streszcza się w tych słowach: „Opamiętajcie 
się, albowiem przybliżyło się Królestwo Nie
bieskie” i wiemy, że Królestwo to jest bliskie, 
skoro Jezus nadchodzi.

Tak więc Jan  Chrzciciel przypom ina nam 
wszystkim  nie tylko przyjście Pana, lecz rów 
nież Jego szybki powrót pełen chwały. Jest 
więc wielki czas, aby się opamiętać.

Co czyni dzisiaj Kościół w obliczu tego zwia
stowania? Czy kroczy on drogą tego świata, 
drogą zatracenia, czy też żyje m yślą o sądzie 
i Królestwie? I my, jego członkowie, czy p rzy
nosimy owoce godne pokuty, czy też chełpimy 
się, że jesteśm y dobrymi chrześcijanami?

Jan Chrzciciel wzywa nas po raz ostatni, 
aby nie było za późno. Słuchajm y jego słów, 
póki jest jeszcze czas i przede wszystkim  wcie
lajm y w życie tu taj i teraz nakazy Ewangelii.

KRÓL KRÓLÓW
M ateusz 2: 1-12.

Jezus jest Chrystusem, to znaczy Pom azań
cem, Mesjaszem, praw dziw ym  Królem, powo
łanym  do panow ania nad Izraelem  i światem. 
Jednakże narodził się tak  ubogo, że niewielu 
z ludzi uznaje Jego wielkość. Trzeba było jed 
nakże, aby był On uwielbiony za wszelką cenę. 
Oto, dlaczego Bóg, który k ieru je  wszystkim, 
dał znak magom, za pośrednictw em  gwiazdy, 
k tóra zawiodła ich do Betlejem . Dzięki tem u 
ci poganie są pierwszym i, którzy oddali hołd 
Jezusowi, jako Królowi królów: wspaniałe d a 
ry, jak ie  przynieśli, przywodzą nam  na myśl 
chwałę Pana.

Czy zdajem y sobie spraw ę z tego, że Jezus 
jest Królem, Królem całej ziemi, oraz naszym? 
Cóż m y ofiarujem y Mu w ten dzień Bożego

Czyż nasze serca nie były często podobne 
do pustyni, na której nie w zrastał żaden owoc 
Ducha św., na której też nie było ani ty le g le
by urodzajnej, aby ziarno Słowa Bożego k ie ł
kować i w zrastać mogło? Czyż nie powinniśm y 
wzbudzić w  sercu tęsknotę za owym pokojem 
Bożym, za drogą Pańską? M usimy porzucić 
grzeszne drogi nasze „albowiem cóż pomoże 
człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, 
a na duszy swojej szkodował? Pamiętajmy, że 
kto czyni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Proś
my więc Pana o serce oświecone Duchem  
świętym, abyśmy widzieli każdą przeszkodę 
na drodze Pańskiej i zaraz ją usuwali”.

Tylko w tedy bowiem czas adwentowy bę
dzie dla nas błogosławionym, i tylko w tedy 
przygotujem y serca do radosnego pow itania 
Zbawiciela naszego.

Amen.

Narodzenia? Będziemy szczęśliwi, jeśli zrozu
miemy, że życie nasze należy do Niego i że 
winniśmy czynić wszystko dla Jego chwały.

POCZĘTY Z DUCHA SW. I NARODZONY
___ Z MARII PANNY

Mateusz I: 18-25.
Jezus Chrystus nie tylko jest synem  A bra

ham a ,i Dawida, lecz przede wszystkim jest Sy
nem Bożym. Przychodzi On z wysoka i zstę
pu je  z niebios, Jego przyjście na św iat odby
wa się bez in terw encji ludzkiej. Oto dlaczego 
Jego narodzenie nie jest jakim ś zwykłym w y
darzeniem  i nie jest podobne do innych ludz
kich narodzin, lecz jes t św iadectwem  działa
nia Ducha Sw.

Na początku Józef ze zdziwieniem przyjm uje 
tę wiadomość i uważa ten fakt za gorszący. 
Jednakże anioł odwodzi go od jego zamiarów 
i odsłania przed nim  sens w ydarzenia, które 
ma się dokonać: dziecię to, które M aria wyda 
na św iat jest Zbawicielem  i(słowo Jezus tak 
samo jak  Jozue, pochodzi od hebrajskiego sło
wa, które znaczy: zbawić), ponieważ będzie 
ono Bogiem z nami, Emanuelem, jak  to głosiło 
proroctw o Izajasza.

A więc Józef jest posłuszny i poddaje się 
woli Bożej. Pow inniśm y i my naśladować go 
i z radością przyjąć niezw ykłe posłannictwo 
Bożego Narodzenia, które głosi Kościół pow
szechny, pow tarzając apostolskie wyznanie 
w iary: Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Tego 
jedynego, Pana naszego, l:tóry się począł z Du
cha Sw. i narodził się z Marii Panny...

CIEŃ KRZYŻA
Mateusz 2: 13-23.

Radość Bożego Narodzenia nie powinna p rzy 
słaniać nam  rzeczywistość. Jezus, Król królów, 
przychodzi na ziemię, aby cierpieć i umrzeć,
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ponieważ wielcy i m ali tego świata nie chcą 
Jego panowania. Herod s ta ra  się usunąć ry 
w ala (Jezus nie był jednak  dla niego niebez
pieczny, ponieważ królestwo Jego nie jest z 
tego świata), lecz Bóg bierze w opiekę swego 
Syna, posyłając Go do Egiptu, jak  to uczynił 
ongiś z Józefem, do czasu póki niebezpieczeń
stwo nie minęło.

Herod mści się wtedy, nakazując zamordo
wać wszystkie dzieci, w  Betlejem ie, k tóre gi
ną zam iast Pana. Trzeba będzie jednak, aby 
nadszedł dzień, w którym  Jezus odda swe ży
cie, bowiem w  tym  celu został powołany na

ziemię. Kiedy nadejdzie Jego godzina, um iera 
na krzyżu w Jeruzalem , aby zbawić nie tylko 
dzieci betlejem skie i niewierzących Żydów, 
lecz również ludzi wszystkich czasów i krajów. 
W ten sposób Jezus przypom ina nam  jedno
cześnie naszą winę i swoją bezgraniczną m i
łość.

Uczmy się więc lepiej Mu służyć i kochać 
lepiej Tego, który  cierpiał dla nas.

(„La Bibie expliqu.ee jour apres jour” Lausanne 1958) 
Tłum. W A N D A  M IC H A Ł O W SK A

„N IE  W O J N Y  L E C Z  P O K O J
Przede wszystkim trzeba będzie wyraźnie 

na to wskazywać, że popieramy stałe wojny, 
o ile popierać będziemy niepokój i rozdarcie. 
Bóg zaraz od początku stworzył nas do po
koju i powołał do kościoła. Dlatego też nie 
wyposażył ludzi żadnymi pazurami, żadnymi 
kopytami ani wystającymi kłami, lecz stwo
rzył ich ze wszech stron bezbronnymi, nagi
mi, delikatnymi, abyśmy stykali się wzajem
nie w pokoju, bez napastliwości i chęci znisz
czenia.

1 nas powołał do kościoła — dlaczego? Dla 
pokoju, mówi apostoł. Dlaczegóż więc mieli
byśmy chętniej stać pod bronią i walczyć, ani
żeli używać słodkiego pokoju? Przecież i sa 
mi politycy zezwalają na wojnę jedynie celem

osiągnięcia pokoju. Kiedyż więc ujrzymy ko
niec tylu i tak okrutnych wojen?

Najlepiej by było, ażeby lud chrześcijański 
nie podejmował żadnych wojen, jak radził 
Chrystus; albo też miałyby się prowadzić wed
ług dostojeństwa ludu Chrystusowego, to zna
czy bronią duchową, skromnie i poważnie. 
Ponieważ jednak nie zachowaliśmy warunku 
tego ani w pierwszym, ani w drugim punkcie 
(aibowiem do jak wielu wojen doprowadziliś
my!), niechaj spełni się chociaż punkt trzeci, 
abyśmy wszystkie wojny zakończyć mogli co 
prędzej. Albowiem będzie to godne dostojeń
stwa ludu chrześcijańskiego i z chwałą dla 
Chrystusa, księcia pokoju.

J. A. KOMEŃSKI: O pojednaniu  chrześcijan.

G Ł O S  H I R O S Z I M Y
Apel Konferencji w Debrecenie

Wejście ludzkości w epokę atomową pozosta
nie na zawsze zaznaczone straszliwym losem  
Hiroszimy. Śmierć prawie że trzystu tysięcy 
japońskich braci jest apelem do sumienia całe
go człowieczeństwa. Apel ten dotyczy szczegól
nie nas, którzy mamy zwiastować słowo żywo
ta. Hiroszima nie może stać się dla chrześcijan 
tylko jakimś historycznym epizodem, ale w in
na zostać wezwaniem do pokuty. To, co się 
stało na oczach nas wszystkich w Hiroszimie, 
stało się w  następstwie grzechu, który jest i 
naszym grzechem. Hiroszima jest wezwaniem  
do ofiarnej i świadomej walki przeciwko każ
dej próbie igrania jeszcze dzisiaj z nieodpowie
dzialnymi pomysłami wykorzystania broni ter
mojądrowych.

Jesteśmy świadomi tego, że według zgodne
go sądu specjalistów, użycie tej broni miałoby 
dzisiaj niesłychane następstwa dla przyszłości 
całego świata. Nam jako teologom nie chodzi 
tylko o to, że w  grę wchodzi życie i kultural
ny dorobek całej ludzkości. Jako chrześcijanie 
mówimy, że z powodu zagadnienia wykorzy
stania lub niewykorzystania broni termojądro

wych i broni masowego zniszczenia, postawieni 
jesteśmy wobec zagadnienia życia i śmierci 
przed Bogiem.

Każdy, ktokolwiek by dziś tylko milczał, po
maga do powtórzenia Hiroszimy w o w iele  
większej mierze i grzeszy tym więcej, ponie
waż jest bez wymówki.

Dlatego też apelujemy do wszystkich, dale
kich i bliskich! Niechaj rocznica bombardowa
nia Hiroszimy złączy nas wszystkich w e wspól
nej modlitwie, w  której wyznawać będziemy 
razem naszą współwinę w owym straszliwym  
czynie. Wszyscy ponosimy winę tego, że czło
wiek boi się człowieka, że człowiek człowieka 
nienawidzi, że człowiek człowieka zabija.

Ze wszystkich swych sił zobowiązujemy się 
w mocy obietnicy Bożej pomagać ku temu, 
ażeby wyzwolona energia atomowa była dla 
żyjącej w pokoju ludzkości siłą pożyteczną i 
ułatwiającą życie, a nie mocą niszczycielską 
i tyranem.

„Byście byli ślepymi, nie mielibyście grze
chu, lecz teraz mówicie iż widzimy, przetoż 
grzech wasz zostaje” (Jan 9,41,).
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W  O B L IC Z U  A T O M O W E J EP O K I
Ks. Dr ANDRZEJ WANTUŁA

NOWA EPOKA

S tało się to nagle i n iem al niepostrzeżenie. 
Ludzkość znalazła się w nowym okresie 

swoich dziejów. Ten nowy okres został zapo
czątkowany z chwilą, gdy człowiek wejrzał głę 
biej w tajem nicę budowy m aterii, ściślej mó
wiąc w budowę atomu. Dotychczas sądzono, że 
m ateria  składa się z drobnych cząstek, które 
są tak małe, iż wreszcie nie ulegają już podzia
łowi. Te najdrobniejsze, niepodzielne cząstki 
nazwano atomami. Słowo to, wzięte z greki, zna
czy „niepodzielny’’. Za naszego życia dokonała 
się jednak w tym  poglądzie olbrzymia zmiana. 
Odkryto, że atom posiada skomplikowaną bu 
dowę, i że w nim są ukry te  źródła wielkiej 
energii. W ięcej: człowiek doszedł do tego, że tę 
energię wyzw ala i użytkowuje. To właśnie poz
nanie i ta nowa wiedza człowieka o atomie jest 
czymś tak  nowym  w  dziejach ludzkości i tak  
rewolucjonizującym  dotychczasowe stosunki, iż 
stulecie, w k tórym  żyjem y nazywamy już dziś 
atomowym wiekiem. Wiek ten  rozpoczyna w 
dziejach św iata nową, atomową epokę.

BYC ALBO NIE BYC.

Odkrycie i wyzwolenie energii tkwiącej w 
atom ie byłoby w ydarzeniem  nad wyraz rados
nym, gdyby nie fakt, iż wszystkie osiągnięcia 
człowieka nacechowane są skażeniem, m ają
cym swe źródło w ułomności ludzkiej. Tak jest 
właśnie i z tym  odkryciem. Próg, przez który 
ludzkość weszła w  atomowy wiek, zbroczony 
został krwią człowieka. Nowa epoka rozpoczęła 
się od zrzucenia atomowej bomby na Hiroszimę. 
Fak t ten złowieszczo rzu tu je  tę nową epokę. 
Energia atom owa stała się współczesnym „mie
czem D am oklesa”, jaki zawisł nad ludzkością. 
Człowiek zdobył w energii atomowej moc, ja 
kiej dotąd n ie posiadał, k tó ra  może unicestwić 
wszelkie życie na ziemi. Człowiek może znisz
czyć samego siebie i drugich, a nad to może 
zniszczyć zdolność do przekazyw ania życia no
wym pokoleniom. Ta w łaśnie możliwość, zwią
zana z odkryciem  energii atomowej, staw ia 
przed człowiekiem pytanie, które można sfor
m ułować ham letow skim : być albo nie być. Ta
kiej mocy nad sobą sam ym  człowiek nie p o 
siadał dotąd nigdy w swojej historii. S tw arza 
to całkowicie nową sytuację w  skali ogólno
światowej i nadaje najbardziej charktery- 
styczne znamię naszej nowej, atomowej epoce.

NOWE ZADANIA

N owa sytuacja, w jakiej się świat znalazł, 
staw ia przed inaszą generacją nowe zada
nia. To, czego szerokie w arstw y ludzi 

zawsze sobie życzyły, a mianowicie pędzenia 
życia w pokoju, stało się za dni naszych bez

względną życiową koniecznością. Dawniej m oż
na było próbować regulować spory między na
rodam i przy pomocy oręża — dziś takie próby 
są oczywistym nonsensem.

Użycie broni atomowej powoduje skutki wy 
m ykające się spod kontroli człowieka. Dale
kosiężne pociski, zaopatrzone w atom ow e gło
wice, mogą dotrzeć do wszystkich zakątków 
naszego globu, niosąc zagładę nie jakimś okre
ślonym celom, lecz wszystkimu, co istnieje na 
danym terytorium. Rezultat, jaki chciałoby 
się osiągnąć przez zastosowanie tej broni, jest 
nieproporcjonalny do strat, jakie by się w od
wecie poniosło i jakich by doznała cała ludz
kość. Toteż żaden cel nie może usprawiedliwić 
zastosowania tej broni. Ludzkość zmuszona jest 
do szukania i stosowania nowych sposobów' 
współżycia. Tu właśnie leżą też nowe zadania, 
jakie się zarysow ują dziś nie tylko przed m ę
żami stanu  i politykam i, lecz również i to szcze
gólnie przed Kościołami.

NA CZYM POLEGAJĄ ZADANIA?

Odpowiedź na to pytanie starała się dać kon
ferencja działaczy kościelnych, k tóra  w czerw
cu 1958 r. zebrała się w Pradze, ostatnio zaś 
z końcem października w  Debrecenie na W ęg
rzech. Kościoły powinny się włączyć aktywnie 
do propagowania pokoju, w  szczególności zaś 
do walki przeciwko produkowaniu, doświad
czaniu i ewentualnemu zastosowaniu broni ter
mojądrowej.

Tak brzm i odpowiedź.
Zadanie to nie stoi w sprzeczności ze zwia

stow aniem  chrześcijańskim , przeciwnie, ono z 
tym  zwiastowaniem  jest najściślej powiązane.

W epoce atomowej, gdy próby rozwiązania 
konfliktów przy pomocy broni atomowej m u
siałyby się skończyć kom pletną katastrofą dla 
całej ludzkości, winni chrześcijanie pełnić w  
święcie dzieło pojednania i pokoju. To jest ich 
służba wobec świata. Chrześcijanie powinni 
być tymi, którzy m iłują wszystkich ludzi i k tó 
rzy wszystkim  zw iastują Ewangelię pokoju, 
pojednania, miłości i nadziei. W inni to czynić 
w imieniu Jezusa Chrystusa, który  zwyciężył 
zło i grzech nie przemocą, lecz ofiarą i mocą 
swego krzyża. Od *tej służby nie mogą zwolnić 
chrześcijan żadne względy, gdyż inaczej sprze
ciwiliby się swem u Panu. Wyrażanie zgody na 
użycie broni masowej zagłady, jaką jest broń 
atomowa, lub obojętne przyglądanie się rozwo
jowi tej broni i czynionym z nią doświadcze
niom, byłoby zdradą podstawowych zasad 
chrześcijaństwa.

Chrześcijanie winni protestować przeciwko 
demonowi zniszczenia, jaki tkwi w atomowej
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broni, głośno, stanowczo i odważnie, aby nie 
było wątpliwości, jakie w tej spraw ie jest ich 
stanowisko. Nie możemy należeć do tych, k tó 
rzy przez swoje wahanie i niezdecydowanie po
m agają mimowolnie tym, którzy gotowi są w 
danym  razie rozpętać atom ową wojnę. To jest 
najważniejsze aktualne zadanie, jakie chrześ
cijanie w inni spełnić wobec św iata w obecnej 
dziejowej, chwili.

KONFERENCJA W DEBRECENIE.
i

Aby chrześcijanie mogli spełnić to swoje za
danie i aby ich wołanie było skuteczne i w y
warło w pływ na tych ludzi, na których b a r
kach ciąży odpowiedzialność za rozwój w yda
rzeń, muszą się oni zmobilizować i zaktyw izo
wać.

Sprawą tą zajęli się najpierw teologowie 
w Czechosłowacji, którzy w  1957 r., w  paź
dzierniku, na konferencji w  Modrej, postano
wili wezwać Czeską Radę Ekumeniczną do 
zwołania szerszej konferencji działaczy kościel
nych różnych krajów Europy, celem ewentual
nego przygotowania chrześcijańskiego świato
wego kongresu pokoju. Czeska Rada Ekume
niczna podjęła to wezwanie i zwołała do Pragi 
w czerwcu 1958 r. konferencję, w  której wzięli 
udział również przedstawiciele kościelni z Pol
ski.

O konferencji tej doniosła „Jednota”.
W Pradze w ybrano Tymczasowy Wydział, do 

którego weszło 20 przedstaw icieli różnych 
Kościołów, i Zarząd, na którego czele stanął 
synodalny senior, ks. Hajek (CSR), aby zapo
czątkowane dzieło prowadzić dalej. K onferen
cja w Debrecenie była właściwie posiedzeniem 
Wydziału. Ponieważ jednak w jego pracach 
wzięli także udział w charakterze gości p rzed 
stawiciele węgierskich organizacji pokojowych, 
kościelnych oraz przedstaw iciele miejscowej 
adm inistracji państw ow ej, stało się ono szer
szą konferencją i dało pełniejszy obraz dąż
ności kościelnego pokojowego ruchu praskiego. 
W pracach W ydziału wzięli udział przedstawi
ciele Kościołów ze Związku Radzieckiego, z 
Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czechosłowacji, 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i z Pol
ski.

UCHWAŁY
Obrady dotyczyły spraw , o których wyżej 

wspomniano, a k tóre na nowo i głęboko w 
Debrecenie pod kątem  widzenia eschatologicz
nego przedstaw ił prof. H. Vogel z Berlina w 
swoim referacie, zatytułow anym  „Odpowie
dzialność chrześcijan za przyszłość człowieka 
w wieku techniki”. Drugi referat wygłosił se
k retarz  Zarządu, prof. B. Pospiszyl z Pragi na 
tem at konkretnych zadań, jakie s ta ją  bezpo
średnio przed ludźmi Kościoła w chwili obec
nej. Zebrani przedyskutow ali i przeanalizow a
li te zagadnienia i powzięli szereg uchwał. 
Postanowiono:

1. Zwrócić się do Kościołów na świecie, aby dzień 
zrzucenia atomowej bomby na Hiroszimę czyli dzień 
6 sierpnia ogłosiły dniem powszechnej pokuty i aby 
w tym dniu odprawiono nabożeństwa pokutne w koś
ciołach. Dzień zrzucenia owej bomby jest i pozosta
nie czarną plamą w dziejach chrześcijan, albowiem  
bomba ta została sporządzona rękami lludzi, którzy 
należeli do społeczności chrześcijan i ręką chrześci
janina zrzucona też została.

2. Wydać odezwę w tej sprawie. Tekst odezwy zo
stał przyjęty.

3. Zwołać na wiosnę 1959 r. szerszą pokojową kon
ferencję Kościołów do Czechosłowacji i zaprosić na 
nią oficjalnych przedstawicieli Kościołów.

4. Rozszerzyć bazę działalności przez wciągnięcie 
do współpracy stojące jeszcze na uboczu Kościoły, 
chrześcijańskie organizacje pokojowe oraz wybitne 
osobistości chrześcijańskie, walczące o tę samą spra
wę w pojedynkę. Szczególnie chodzi o włączenie w 
nurt ruchu praskiego Kościołów: w Azji, Indonezji, 
Chinach, Japonii i w Afryce.

5. Zająć się studiowaniem problemu t. zw. zimnej 
wojny, która jest przecież nie czym innym, jak przy
gotowaniem wojny gorącej. W tym celu powołano 
komisję teologiczną pod przewodnictwem prof. Hro- 
madki, prof. Vogela i prof. Gollwitzera.

6. Wysłać telegram do Genewy, wzywający obra
dujących tam przedstawicieli trzech mocarstw w 
sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią termoją
drową i jej kontrolowania, aby uwolnili ludzkość od 
zmory zagrażającej zagłady i ratowali człowieka.

Oto najw ażniejsze uchwały powzięte w Deb
recenie. Chcą one uświadomić kościelnemu lu 
dowi grozę położenia, w jakim  się znalazł czło
wiek na progu atomowej epoki, a zarazem 
wskazać na aktualne zadania chrześcijan bez 
względu na przynależność kościelną i narodo
wą. Za losy ludzkości winni się dziś czuć od
powiedzialni wszyscy ludzie, szczególnie zaś 
chrześcijanie, którzy winni być zwiastunami 
miłości, pojednania i pokoju.

Pozostaje najprostsza i najlepsza rada. 
Jeśli chcesz znaleźć Boga, spójrz na Jezu
sa Chrystusa! Wówczas przeżywać bę
dziesz Święta Narodzenia Pańskiego każ

dego dnia i każdej nocy. L. Ragaz
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Nocą W świątyni Wang
(FRANCISZEK GOZDAWA)

JERZY TRENKLER
Kustosz św iątyni W ang w  Bierutowicach

Pamiętasz tę noc srebrną: polarną siostrzycę 
północnych nocy i ów dzień moich odwiedzin, 
jak wśród gwiazd lśniły krzyże na ciemnych

wieżycach
świątyni przeniesionej z tak odległych

dziedzin.?—

Jasna cisza jak tamta, co fiordami dyszy, 
a tu cisza wysoka wśród lasów cmentarna. 
Ducha twojego wezwał anioł do klawiszy, 
abyś przerwał milczenie nocy srebrno-czarnej.

Ożył złocistym światłem witraż Fritza Uhde, 
który ujął w tryptyku Boże Narodzenie — 
sosny straż trzymające przed żłóbeczka cudem, 
w mrok świątyni rzucały strzeliste promienie.

Blask księżyca wbłąkał się we wnętrze
kościoła,

szopka jak gwiazda niebios w cieniach
prezbiterium:

Bożego Narodzenia najświętsze Misterium — 
milczenie gwiazd i nocy i świata dokoła...

Uderzyłeś melodią płynącą z niebiosów, 
jakbyś łabędziem piórem muskał blask

klawiszy,
tę duszę, co łaknęła tych muzycznych głosów, 
tę duszę, co pragnęła tonów w takiej ciszy.

Dźwięki płonące nocą w tę milczącą głębię, 
otworzyły muzyki promienne kościoły.
Byłem wtedy Muzyką, jej ziemia i błękit, 
jej duszy duszą, w blaskach tęczowym

aniołem.

Czy wrażenie tej nocy opiszę słowami 
i duszę co przeżyła tę chwilę muzyczną?
Nie wyśpiewasz jej słowem, słońcem i

kwiatami,
ona jest tak jak życie i byt ludzki wieczna.

I w tym czasie wieczornej muzyki
gwiaździstej,

co wzniosła mnie do tronu muzycznej
wieczności,

wzięły ślub nasze dusze przyjaźni wieczystej, 
której błogosławiły gwiazdy i norweski

kościół.

Ten czar nade mną płonie i ilekroć wspomnę 
tę noc, gwiazdy i krzyże, te feeryczne

dźwięki —
leczę w cierpieniu duszę w życiu

nieprzytomnym
w świecie bólu i krzywdy i bolesnej męki. —

Chciałbym kiedyś o dobry, przyjacielu miły, 
kiedy będę umierał w nieznanej godzinie, 
aby mnie te nieziemskie organy uśpiły 
na wieczny sen, gdy w Bogu się cały

rozpłynę...

Niech ciszę twoją leśną, samotność i mękę, 
która twą duszę chwyta w tęsknocie do

swoich —
oświetli mej przyjaźni jasnoskrzydły błękit 
i utuli twą duszę, w smutku uspokoi...

JERZEMU TREN KLEROWI
kustoszow i św iątyni Wang, 
w  10 rocznicę
w iernej i kulturalnej pracy 
w  tym  zabytkow ym  kościele, 

OFIARUJĄ  
WCZASOWICZE

Redakcja „Jednoty“ w  im ieniu w łasnym  i Czy
telników  sk łada p. Jerzemu Trenklerowi w  rocz
nicę tak  pożytecznej pracy najserdeczniejsze gra
tulacje, pozdrowienia i życzenia pełnego zadow o
lenia z tak pożytecznej służby.
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-€ KU M-& N IA
J A K  P R A C U J E

Ś W I A T O W A  R A D A  P O K O J U
(Ciąg dalszy)

Ks. Dr ANDRZEJ WANTUŁA

WSPÓŁPRACA MĘŻCZYZN I KOBIET

Tem atem  tym  zajm uje się osobny depar
tament współpracy mężczyzn i kobiet w Ko
ściele i w społeczeństwie. Zajm uje się on m i
sją Kościoła w świecie ale pod szczególnym 
aspektem. Chodzi o wzajem ny stosunek płci i 
ich powołanie w życiu Kościoła i społeczeń
stwa. Nowe czasy naruszyły tradycjonalne 
stosunki. Kobiety dążą do pełnego zrównania 
w prawach z mężczyznami, co pociąga za so
bą w iele zmian w dotychczasowych stosun
kach. Zagadnienie nowego ułożenia stosunków 
jest szczególnie palące tam, gdzie na skutek 
przem ian społecznych rozluźniły się dotychcza
sowe form y współżycia, a więc w krajach, 
gdzie się dokonywują gwałtow ne zmiany spo
łeczne (Azja, Afryka). Praktycznie chodzi np. 
o dopuszczenie kobiet do wykształcenia, do 
zawodu poza domem lub też o nowe ustaw o
dawstwo, o nowe prawo małżeńskie, o u sta 
lenie najniższej granicy wieku, jako w arunku 
do zawarcia małżeńskiego związku, o zgodę 
na zawarcie m ałżeństwa, wreszcie np. o znie
sienie pewnych okrutnych zabiegów ry tu a l
nych, dokonywanych jeszcze w niektórych k ra
jach na dziewczętach itd. Tu należy też zagad
nienie dopuszczenia kobiet do ordynacji w 
Kościele oraz spraw a zatrudnienia kobiet w 
krajach cywilizacji europejskiej i podziału ról 
między mężczyzną ,a kobietą w życiu rodzin
nym, społecznym, politycznym i kościelnym. 
Odnośny departam ent Światowej Rady współ
pracuje na tym  polu z odpowiednimi kom órka
mi i agencjam i O rganizacji Zjednoczonych 
Narodów i UNESCO.

EKUMENICZNY INSTYTUT W BOSSEY

Jest to instytucja, której głównym zadaniem  
jest — jak to wyraził w dyskusji dr Boegner 
z Paryża — wychowanie i wykształcenie eku

meniczne. Insty tu t ten  jest miejscem skupie
nia, modlitwy i studiów. Urządza on konferen
cje we w łasnej siedzibie pod Genewą, na któ
rych rozpatru je  się i naśw ietla z punktu  w i
dzenia chrześcijańskiego tem aty  związane z 
życiem współczesnym. Na referentów  zapra
sza się w ybitnych fachowców w różnych dzie
dzinach wiedzy, z różnych stron świata, rów
nież z Polski — w lipcu br. brał udział w kon
ferencji w Bossey znany socjolog łódzki, dr 
Jan Szczepański — zaś uczestnikam i konferen
cji są przedstaw iciele różnych zawodów, 
w arstw  społecznych, lekarze, praw nicy, socjo
logowie, działacze kościelni i społeczni, studen
ci i księża. Nie ma dziedziny życia, która by tu 
nie była uwzgędnicna. Oprócz tego, Instytut 
urządza co roku czteromiesięczne Studium 
Ekumeniczne w łączności z Uniwersytetem Ge
newskim. Na studium  tym  przerabia się his
torię ruchu ekumenicznego, prowadzi semina
ria na tem at prac prowadzonych przez Św iato
wą Radę Kościołów oraz zagadnień z dziedzi
ny religionistyki i konfesjoznawstwa. Słucha
czami studium są studenci, zwłaszcza studenci 
teologii i młodsi księża, rekru tu jący  się z róż
nych Kościołów, ras i narodów. Odpowiedni 
kandydat z Polski mógłby tu otrzym ać s ty 
pendium  i byłby m ile widziany.

ODDZIAŁ POMOCY MIĘDZYKOŚCIELNEJ

Trzecim z kolei Oddziałem jest Oddział zaj
m ujący się organizowaniem i udzielaniem  m a
terialnej pomocy Kościołom i uchodźcom. 
Działalność tego Oddziału jest i nam w Polsce 
dobrze znana, gdyż wszystkie Kościoły nale
żące do Polskiej Rady Ekumenicznej z pomocy 
tej korzystały i korzystają. O działalności tej 
pisałem obszerniej w ub. roku na łam ach 
,,S trażnicy Ewangelicznej” . Tu powiem tyle, 
że i ona była przedm iotem  uwagi i dyskusji 
na sesji Centralnego Komitetu.
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KOMISJA KOŚCIOŁÓW DO SPRAW 

MIĘDZYNARODOWYCH

Jest to ośrodek, którego zadaniem jest ba
danie problem ów  międzynarodowych, szczegól
nie śledzenie współczesnych w ydarzeń poli
tycznych i ustalanie stanow iska Kościołów w o
bec nich. W razie potrzeby Komisja stara  się 
w pływać na bieg w ydarzeń i wypowiadać 
chrześcijańską opinię o nich. Jest to bodaj 
najdrażliw sza dziedzina pracy i zainteresowań 
Światowej Rady. Można powiedzieć, że jest 
to swego rodzaju m inisterstw o spraw  zagrani
cznych Światowej Rady, lub też jakiś insty tu t 
do spraw  m iędzynarodowych.

Na czele Komisji stoi dr Nolde z USA. Ko
m isja ma swoich przedstaw icieli przy Orga
nizacji Zjednoczonych Narodów i jej agen
cjach. Z ajm uje się ona zwłaszcza takim i za
gadnieniam i, jak: prawo międzynarodowe, pod
stawowe prawa ludzkie, zasadnicze wolności 
człowieka, wolność religijna, wolność sumie
nia, wojna, rozbrojenie, broń nuklearna, mię- 

* dzynarodowa współpraca ekonomiczna, sprawy 
socjalne, kulturalne i wychowawcze.

W 22 krajach  istn ieją  podobne Komisje n a 
rodowe, a w  70 k rajach  współpracuje z Komi
sją 350 korespondentów. Członkami Komisji 
są w ybitni działacze i specjaliści, pochodzący 
z 27 krajów .

Działalność Komisji była na sesji w Nyborg 
przedm iotem  bacznej uwagi, a jej stanowisko 
wobec pew nych problemów współczesnych, 
przedm iotem  dyskusji i krytyki. Dwa zagad
nienia znalazły się w centrum  szczególnego za
interesow ania: sprawa wolności religijnej oraz 
spraw a ustosunkow ania się do broni term oją
drowej.

Dyskusja nad wolnością religijną dotyczyła 
zwłaszcza Hiszpanii i pewnych krajów  Am e
ryki Łacińskiej. N iektórzy dyskutanci zarzu
cili Komisji, że za mało energicznie w ystępuje 
w obronie uciśnionych. Odpowiedzi ano na to, 
że są różne sposoby wpływania na owe spraw y 
i że sposób oficjalny i głośny bywa często 
m niej skuteczny, niż inne.

Dużo czasu poświęcono rozpatryw aniom  za
gadnienia wojny i broni nuklearnej. Tem aty 
te u jaw niły dwa przeciwne kierunki myśli:

kierunek bezwględnie pacyfistyczny, który 
stoi na stanowisku, iż raczej należy się zgo
dzić na pokój naw et na w arunkach n iep rzy ja 
ciela, niż uciec się do broni term ojądrow ej

oraz drugi, który sądzi, iż w danyfm razie, 
gdy wszystkie środki zapobiegnięcia wojnie 
zawiodą, można użyć tej broni w obronie pew 
nych najwyższych wartości, na przykład w ol
ności.

Inni byli zdania, że w wypadku wojny nie 
wolno użyć w żadnym razie tej broni i że woj
nę należy ograniczyć, gdyby do niej doszło,

do dotychczasowych środków wojennych. Za
podstaw ę dyskusji służyło „Studium” przygo
tow ane przez specjalnie powołaną Komisję. 
Studium  nosi ty tuł: — „Chrześcijanie a zapo
bieganie wojnie w  dobie atomowej — rozpra
wa teologiczna”. Członkami Komisji, która 
przygotowała owo Studium , byli wyłącznie 
przedstaw iciele Zachodu. Fakt ów w ytknięto 
w dyskusji, a biskup Niemoeller powiedział, 
że należało zaprosić do Komisji przynajmniej 
jednego przedstawiciela Japonii, która jako 
jedyny kraj na świecie, stała się ofiarą bomby 
atomowej.

Komisja, opracowująca Studium, nie zdołała 
uzgodnić wspólnego stanowiska w spraw ie 
broni term ojądrow ej. C entralny K om itet 
uchwalił, żeby trak tow ać owo Studium  jako 
poufne i nie przeznaczone do opublikowania. 
Ma ono być przyczynkiem  do dyskusji, jaką 
na ten tem at m a nadal prowadzić Oddział 
Studiów, a w  żadnym  razie nie powinno być 
uw ażane za w yraz opinii Światowej Rady 
Kościołów.

W rezultacie okazało się, że Centralny Ko
m itet Światowej Rady nie potrafił ustalić 
wspólnego stanow iska w  spraw ie broni term o
jądrowej, które by było wspólną opinią re 
prezentow anych przez Radę Kościołów.

Dyskusja ujawniła rzecz bardzo przykrą, a 
mianowicie, że współczesne chrześcijaństwo 
jest podzielone nie tylko różnicami konfesyj
nymi, lecz t a k ż e  p o g l ą d a m i  p o 
l i t y c z n y m i ,  które sięgają głęboko 
w działalność Światowej Rady Kościołów. Nie 
ma więc jednolitego głosu sum ienia chrześ
cijańskiego w spraw ach m iędzynarodowych, 
gdyż jest on zagłuszany przez partyku larne 
zapatryw ania narodowe, które biorą górę nad 
chrześcijańskim  głosem sum ienia.

Trudności, spowodowane współczesnymi pro
blem ami politycznymi, ujaw niły  się przy roz
patryw aniu  innej jeszcze sprawy. Arcybiskup 
Makarios z Cypru zwrócił się do Światowej 
Rady z pismem, w którym wyraził prośbę o 
zajęcie stanowiska względem Cypru i o dopo- 
możeniu mu do powrotu na Cypr. Po długiej 
i kłopotliwej dyskusji, w której prośbę arcybis
kupa gorąco popierali obecni delegaci greccy, 
C entralny K om itet przyjął rezolucję, w któ
rej wyrażono „głęboką troskę” z powodu 
„przerażającego położenia”, jakie istnieje na 
Cyprze. Rezolucja uznaje trudności, w jakich 
się znalazł Kościół na Cyprze na skutek prze
byw ania na w ygnaniu arcybiskupa M akariosa 
i szczerze pragnie, by pertraktacje w sprawie 
jego powrotu zostały uwieńczone powodzeniem  
itd.

C entralny K om itet uchwalił też rezolucję 
w spraw ie Bliskiego Wschodu — chrom ającą 
na obie strony  — i w spraw ie uchodźców a rab 
skich.
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INFORMACJA I FINANSE

Przy G eneralnym  Sekretariacie istn ieje  też 
Oddział Informacji, którego spraw ozdanie nie 
zawierało nic szczególnego.

Z G eneralnym  Sekretariatem  jest ściśle po
wiązany Departament Finansowy. Z jego spra
wozdania wynika, że składki członkowskie Ko
ściołów wyniosły w 1957 r. 424.159.— dolarów. 
Jednak  w ydatki były większe od dochodów, 
których lwią część stanow ią składki. Niedobór 
pokryto ze specjalnej rezerw y. Uchwalono 
podnieść składki członkowskie od 1960 r. o 
15°/o i zaapelować do członków, aby dobro
wolnie składali dary na ogólne cele Światowej 
Rady. Zaznaczyć jednak w yraźnie trzeba, że 
Oddział Pomocy M iędzykościelnej m a swój 
własny budżet, wynoszący kilka milionów do
larów.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW

Centralny Kom itet uchw alił przystąpić do 
budowy nowego gmachu. Ma on być wzniesio
ny w Genewie, niedaleko Pałacu Narodów, 
na parceli danej przez miasto w  zam ian za do
tychczasową parcelę i siedzibę. Znajdować się 
on będzie od centrum  m iasta o dwie mile. 
Gmach będzie budowany w trzech stadiach 
od jesieni 1959 r. Ukończony będzie z końcem 
1961 roku i m ieścić będzie 441 pokoi i kap
licę. Koszta budowy wyniosą dwa i pół m ilio
na dolarów.

WALNE ZGROMADZENIE

C entralny Kom itet uchwalił, aby W alne 
Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów od
było się o jeden rok później, niż przew iduje

Statut, a więc w grudniu 1961 roku. Ma się 
ono odbyć na Cejlonie. Jego tem atem  ma być: 
— „Jezus Chrystus światłem świata”.

WYBORY

Centralny K om itet w ybrał nowy zarząd — 
wybory te odbywają się co roku — w skład 
którego weszli wszyscy dotychczasowi człon
kowie Zarządu. Je st w nim  jeden przedstawi
ciel Kościołów „wschodnich”, mianowicie prof. 
Hromadka z Pragi. Ponad to do różnych Ko
m itetów poszczególnych Oddziałów ze Wscho
du wybrano te same osoby, które już w nich 
pracowały.

Kom itet uchwalił też, że następne doroczne 
zebranie Kom itetu Centralnego odbędzie się 
— na zaproszenie Prawosław nego Kościoła w 
G recji — na wyspie Rodus w sierpniu 1959 
roku.

DZIESIĘCIOLECIE ISTNIENIA
Św ia t o w e j  r a d y

W ram ach sesji Centralnego K om itetu ob
chodzono skrom nie 10-lecie pracy Światowej 
Rady Kościołów. Z tej okazji odbyło się w nie
dzielę, dnia 24 sierpnia wieczorne nabożeń
stwo w  mieście Odensee, w czasie którego ka 
zania wygłosili biskup dr Bell z W ielkiej B ry
tanii i biskup Dibelius z Berlina. Na zakoń
czenie sesji Centralnego Kom itetu odbyło się 
wieczorem, dnia 29.8. w katedrze w  Kopenha
dze nabożeństwo, w  którym  wzięli udział król 
i królowa Danii, przem awiali zaś Prymas 
Danii, arcybiskup Vuglsang-Damgaard, na
stępnie dr F. C. Fry, dr Payne i dr Dagadu 
z Ghany, m urzyn. W tym  samym  dniu odbyło 
się dla delegatów w zamku C hristiansborg 
w Kopenhadze oficjalne rządowe przyjęcie.

zKRAlUizcSWlATA
Z k r a j u

W dniach 1 i 2 listopada 1953 ir. 
odbył się Synod Kościoła Ewang.-Re
formowanego w PRL. Oprócz zwyk
łych spraw  synodalnych porządek 
dzienny przewidywał rówinież w ybo
ry Konsystorza na  trzyletn ią kaden
cję. W wyniku wyborów ogromną 
większością głosów powołano na tę 
funkcję dotychczasowy skład Konsy

storza z prezesem  p. S tefanem  Bau
mem n a  czele.

W niedzielę, dinia 20 listopada br. 
odbyły się w  ew ang.-augsburskiej 
P arafii św. Trójcy w  W arszawie wy
bory n a  stanow isko zastępcy pro
boszcza. Dużą większością głosów 
w ybrany został n a  to stanowisko

Ks. Ryszard Trenkler, senior diecezji 
Torunia.

R edakcja Jedno ty składa na  tym 
miejscu serdeczne gratu lacje i ży
czenia błogosławieństwa w pracy dla 
Kościoła Konsystorzowi Ewarng.Re
form owanem u, jak  rów nież ks. Ry
szardowi Treinklerowi, stałem u 
współpracownikowi Jedno ty.
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Z e  ś w i a t a

■  SZWAJCARIA

0 Współpraca Kościołów w walce 
z pornografią.

15 listopada 1958 odbyła się w  Brnie 
konferencja w sprawie zwalczania 
lite ra tu ry  pornograficznej. Konferen 
cja zaapelowała do w ładz państw o
wych o zaostrzenie przepisów  p raw 
nych przeciw  literaturze pornogra
ficznej, oraz o rewizję kodesku k ar
nego i zaostrzenie odnośnych kar. 
W ychowawców i rodziców wezwano 
do czuw ania nad lek tu rą  młodzieży 
i dostarczania młodym czytelnikom 
budującej literatury . W konferencji 
wzięli udział przedstaw iciele koś
ciołów: ewangelickiego, rzym sko-ka
tolickiego i staro-katolickiego.

■  SZWAJCARIA

0 Konferencja socjalistów-chrześ- 
cijan.

Zjednoczenie socjalistów  chrześcijan 
w  Szw ajcarii zorganizowało 26 paź
dziernika konferencję w Yverdon. 
Po wspólnym  nabożeństwie, p rze
m aw iał Jean  van Lierde, publicysta 
z Brukseli, na  tem at rzeczywistości 
politycznej Belgii. Na podstaw ie w ła
snych doświadczeń zapewnił, że 
można być jednocześnie dobrym ka
tolikiem i socjalistą. Sekretarz ge
neralny Szw ajcarskiej P artii Socja
listycznej — Jules Humbert-Droz 
z Zurychu przem aw iał n a  tem at: soc
jaliści i chrześcijanie -wobec proble
m u uzbrojenia Szw ajcarii w  broń 
atomową, uzasadniając konieczność 
sprzeciwu w stosunku do tych zamie
rzeń. Proboszcz Etienne Mathiot z 
Besancon mówił na tem at wojny 
atomowej z chrześcijańskiego punktu  
widzenia. M ówca zapewnił, że 
chrześcijanie w inni przeciw staw iać 
się zdecydowanie groźbie zniszcze
nia i śmierci, które niesie z sobą 
broń atom owa.

■  HOLANDIA

0  Synod Kościoła Reformowanego.

Zagadnienie broni atomowej nie 
p rzestaje interesow ać czynników ko
ścielnych i synodów. Serwis p ra 
sowy Światow ej Rady Kościołów 
nazwał synod Kościoła Reform owa
nego w Holandii, k tóry obradował 
w  dniach 10 i 11 października br., 
„synodem atom owym “. Komisja sy
nodalna wypowiedziała zdecydowane 
„nie“ wobec kw estii zbrojeń atomo
wych, oceniając je  jako w yraz an- 
tychrystusow ych sił.

■  HOLANDIA

0 Wieczerza Pańska — ucztą.

W jednym  z m iast wschodniej Ho
landii urządzono uroczystość W ie

czerzy Pańskiej w połączeniu z 
prawdziwym  posiłkiem. Uczestnicy 
zasiedli dokoła stołu, na którym  by
ły talerze i nakrycia. Uroczystość 
zaczęto pieśnią, m odlitwą i czyta
niem Pism a św., m ianowicie w y ją t
ków z mów pożegnalnych Jezusa 
(Jan 14—16). K azania nie było, na
tom iast rozważono tem at: „Chrystus 
odchodzi by znów przyjść i zostać 
z swoimi. Jak mamy to rozumieć?“ 
Następnie liturg  rozdzielił chleb i 
wino, przy pomocy asystujących d ia
konów. Po słowach ustanow ienia 
i błogosławieństwie nastąpiła w ie
czerza. Uczestnicy rozm awiali ze so
bą na tem at uroczystości. Po zre- 
kapitulowainiu rozmów, nastąpiło za
kończenie z odczytaniem  biblii, mod
litw ą i pieśnią. — Podkreślano, że 
pierwsza Wieczerza była praw dziw ą 
wieczerzą — ucztą. Nic z tego n ie 
pozostało w  praktyce kościelnej. K a
tolicyzm uczy, że w ystarczy spo
życie najdrobniejszej części hostii, 
bo w niej jest rzeczywiśdie ciało 
Chrystusowe. Reform acja zaniechała 
mszy św., ale, czy liturgicznie nie 
przejęła katolickiej redukcji Wie
czerzy Pańskiej?

■  HOLANDIA 

0 Kurs dla b. katalików.

Rada pastoralna kościoła reform ow a
nego w Holandii zorganizowała kurs 
dla b. katolików, którzy przystąpili 
do kościoła reformowanego. Tem aty 
lekcji były dotychczas następujące: 
Czy można poznać Boga? Biblia. 
Tajem nica Syna Człowieczego. Cuda 
Chrystusa. M aria — M atka Pana.

■  WĘGRY

0 Studenci teologii.

Liczba studentów  teologii zapisanych 
n a  studia w r. 1958/59 w akadem iach 
teologii ew angelicko-reform ow anej 
w Budapeszcie i Debreczynie wynosi 
163, w tym, prócz ew angelików  re
form owanych 2 prawosławnych, je
den baptysta i jeden m etodysta.

|  Działalność jezuitów.

Pismo „Stimmen d er Zeit“ podaje 
inform acje o działalności zakonu je 
zuitów. Jezuici są najpoważniejszym  
zgromadzeniem m isyjnym  katolicyz
mu. 5600 jezuitów  pracuje w m is
jach, z tego 4155 w Azji, 855 w Af
ryce. Zakon utrzym uje 94 wższe 
szkoły kościelne, 59 uniw ersytetów , 
180 kolegiów. Jezuici w ydają 1320 
czasopism w 50 językach dla 13 m i
lionów prenum eratorów . Do n a jb a r
dziej znanych należą: „Civilta Cat- 
tolica“ (Rzym), „E tude“ (Paryż), 
„Stim men der Z eit“ (Fryburg 
w  Bryzgowii).

■  AUSTRIA

Postulaty kościołów w  spraw ie 
świadczeń ze strony państw a. P rzed
staw iciele kościołów: katolickiego, 
ewangelickiego i staro-katolickiego 
złożyli w izytę kanclerzowi Austrii 
Raabowi i przedłożyli postulaty w 
spraw ie naprawienia krzywd, jakich 
kościoły doznały za czasów reżim u 
nazistowskiego. Kościół ew angelic
ki powołując się na ak t cesarski 
z r. 1861 oczekuje od państw a do
tacji. Wysokość dodatcji w  r. 1938 
wynosiła pół m iliona szylingów. 
W ładze hitlerow skie zniosły tę sub
wencję w  1939 r. Czynniki kościel
ne w yrażają nadzieję, że rozmowa 
z członkami rządu przyczyni się 
do usunięcia następstw  niespraw ied
liwości, jakich kościół doznał za cza
sów hitlerowskich.

■  NIEMCY

0 Sprawa przyszłego synodu.

Prezes synodu kościoła ew angelic
kiego w Niemczech podał do w iado
mości, że następny synod m a się ze
brać w  r. 1960. W najbliższym roku 
odbędą się synody kościołów ewam- 
gelicko-unijnego i luterskiego. Jed 
na z komisji synodalnych radzi już 
nad nowym prządkiem  konfirm acji. 
Stanowisko wobec niebezpieczeństwa 
atomowego w  Kręgach synodalnych 
nie jest dotychczas jednolite. Dysku
s ja  w tej spraw ie m a się toczyć 
również w  czasie synodu w 1960 r. 
Przygotow uje się również uchwały 
dotyczące duszpasterstw a w ojskowe
go. Jeżeli okoliczności będą w ym a
gać, synod odbędzie się we wcześ
niejszym  term inie.

■  EGIPT

0 Rozpowszechnianie biblii.

Przedstaw iciel Brytyjskiego i Zagra
nicznego Towarzystwa Biblijnego w 
Egipcie donosi, że w kościołach kop- 
tyjskim  i grecko-prawosławnym  oży
wiło się zainteresowanie rozpow
szechnianiem biblii. Poprzednio p la 
cówka Tow arzystwa była trak tow a
na jako coś obcego w tym  kraju . 
W Kairze, A leksandrii, Port Saidzie 
i Tancie uruchomiono punkty kol
portażu biblii. Wielu z czynnych kol
porterów  pracowało poprzednio w 
charakterze ewangelistów. R ekru tu
ją się oni przeważnie z środowiska 
koptyjskiego i m ają ułatw iony dostęp 
do ludności w iejskiej, gdzie pracuje 
wielu duchownych koptyjskich. 
W r. 1957 rozpowszechniono 68 687 
egzemplarzy biblii, Nowych Testa
m entów i części ksiąg biblijnych.
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