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DO N O W E G O  ŻYCIA
KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

„Czyż nie wiecie, iż którzykolwiek 
ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa 
Jezusa, w  śmierć jego ochrzczeni 
jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z 
nim przez chrzest w  śmierć, aby 
martwych przez chwałę ojcowską, 
tak żebyśmy i my w  nowości ży
wota chodzili“.

(Rzym. 6:3,4)

Kończy się okres urlopów. Przed nami 
znowu długi rok pracy, w którym w dużej 
mierze czerpać będziemy siły z dopiero co 
zaznanego wypoczynku. Okazuje się jednak 
często, że ów zapas energii, na któryśmy tak 
liczyli, równie szybko się wyczerpuje. Wa
runki bowiem, do jakich wróciliśmy, a i my 
sami w gruncie rzeczy pozostaliśmy tacy sa
mi. Pomimo to pragnęlibyśmy, by w życie 
nasze wstąpiło jakieś novum, by  — jeśli już 
nie w sprawach materialnych — to w życiu 
naszym duchowym coś się zmieniło. W iem y  
jednak, że nie tak łatwo przeistoczyć się we
wnętrznie.

Wierzący chrześcijanin szuka rady i po
mocy w źródle swej wiary t.j. w Piśmie Świę
tym. Na kartach \Biblii jak w kalejdoskopie 
przesuwają się obrazy ludzi, świadczących 
o tym, że najpewniejszym, najbardziej w y
próbowanym źródłem mocy człowieka pozo
staje na zawsze Bóg. Czytelnik Biblii staje 
często zdumiony nad faktami, będącymi do
wodem, że w ręku Stwórcy z najmarniejszej 
gliny powstają cudowne, trwałe i jaśniejące 
pięknością naczynia. Ileż to razy pod tchnie
niem Ducha św. powstawało do nowego życia 
zamarłe ziarno, jakże często puslynia ludz
kiej duszy przeistaczała się w kwitnącą 
oazę! I to nie tylko na kartach Biblii, nie 
tylko w czasach zamierzchłych i apostolskich. 
Po dziś dzień dla każdego z nas, dla każdego 
człowieka, szukającego pomocy, ratunku i si
ły, zachowują swą aktualność słowa Pańskie: 
,,Moc moja wykonywa się w słabości" 
(2 Kor:12,9).

Wiemy jak strasznym nieszczęściem jest 
paraliż. Bezwład ciała, całkowita zależność 
od dobrej woli i pomocy otoczenia jest w sta
nie doprowadzić człowieka do bezdennej roz
paczy. Po dziś dzień medycyna nie jest 
w stanie uleczyć radykalnie tej choroby. 
Cóż dopiero przed dwoma prawie tysiącami 
lat.

W  Ewangelii św. Łukasza (5,17—26) czy
tamy historię zetknięcia się Jezusa z takim 
sparaliżowanym. Jesteśmy świadkami zda
rzenia, wywołującego zdumienie i podziw 
w okół stojących, a niezmierną radość [cu
downie wyleczonego. Na słowo Chrystusa 
wszystka ciemność, ból, rozpacz ustępuje 
z serca nieszczęśliwego, który bierze na swe 
ramiona łoże boleści, do którego przez długi 
czas był przekuty, i z radością śpieszy do 
swego domu. Jakżeż piękne jest odtąd dlań 
życie!

O, gdybyśmy i my w ten sam sposób uczy
nić mogli z naszymi ciężarami! Gdybyśmy 
i my mogli tak, jak apostoł Paweł ,,chodzić 
w nowości żywota!".

Choć podobne obrazy i słowa biblijne nie 
są żadnymi prospektami uzdrowiskowych 
i cudownych miejsc, będących w stanie rap
townie zmienić nasze dotychczasowe życie, 
to jednak i w naszym zwykłym bytowaniu 
znajdują się miejsca, z których jak ów spa
raliżowany czerpać możemy siły do ,,nowego 
życia". Są to miejsca, u których Jezus prag
nie nas leczyć, wzmacniać i posilać w naszej 
pracy, w naszej wędrówce życiowej, miej
sca świętego skupienia i radosnego zetknię
cia się ze Słowem żywego Boga i jego Syna 
Jezusa Chrystusa. Są to miejsca, stanowiące 
jakgdyby cichą przystań i oazę, pozwalające 
zaczerpnąć świeżego źródlanego napoju, 
ożywczej mocy, miejsca, z których winniś
m y jako „nowe stworżenia" wracać do zgieł
ku codzienności.



Nie wiem, czy w szyscy sobie uświadamia
ją należycie, że mowa tu nie o czym innym, 
jak o tak często pomijanych i niedocenianych 
wspólnych nabożeństwach niedzielnych, w  
czasie których stajemy przed Bogiem w po
czuciu jedności doli i niedoli człowieczej, 
w poczuciu zależności od Stwórcy i Pana 
wszechświata. Tutaj właśnie, kiedy przed 
obliczem Bożym zanikają wszelkie różnice 
„wielkich i małych" dajemy świadectwo, że 
„wszyscy braćmi jesteśmy1' i wsłuchujemy 
się w Ewangelię łaski, dającej nam moc 
przeżywania dalszych dni bez strachu i zwąt
pienia. Biblia, z której czytamy, pieśni, mod
litwy do Boga zanoszone, kościoły, kaplice 
i domy modlitwy, społeczność, której jesteś
m y cząstką — to wszystko zbawienne środ
ki naszego życia. Korzystać z nich może każ
dy  — wszyscy wzywani są do uczestnictwa 
w duchowej radości. Wszak to Pan mówi: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spra
cowani i obciążeni, a ja wam sprawię od- 
pocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo 
moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie  
jest" (Mt. 11,28—30).

Apostoł wskazuje na to wezwanie i w y
jaśnia o co przy owej nowości życia chodzi, 
gdy w liście do Rzymian pisze: „Aby jako 
grzech królował przy śmierci, tak też aby 
łaska królowała przez sprawiedliwość ku ży
wotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego".

„Cóż tedy rzeczemy?" pytamy wraz z ap. 
Pawłem, rozmyślając o konieczności prze
miany znużonego grzechem człowieka w stwo
rzenie pełne wiary w życie wieczne w spra
wiedliwości: „Zostaniemy w grzechu?" t.zn. 
czyż mamy nie skorzystać z Chrystusowego 
wezwania i trwać dalej w starym życiu? „Nie 
daj tego Boże!" Dlatego też udajemy się 
w myślach do miasteczka, w którym ów spa
raliżowany w tak niecodzienny sposób obja
wił się przed Jezusem i wespół z nim prosi
m y o dar nowego życia.

Przyznajmy jednak szczerze, że my znaj
dujemy się w o wiele lepszym położeniu niż 
ten nieszczęśliwy. Każdy, kto pragnie zbliżyć 
się do Jezusa, może to uczynić bez trudu. 
Lecz — ku naszemu zawstydzeniu — nie 
zawsze wykorzystujemy istniejące możliwoś
ci. Gorzej — odrzucając z góry ofiarowywa
ną pomoc — kierujemy do Boga tysiączne 
pretensje za to, że źle nam jest na świecie. 
Zadajmy sobie pytanie: cośmy czynili by na
sze życie było lepsze, pewniejsze i bogat
sze? Jakże często nie tylko, że nie szukaliś
m y nowego życia w Chrystusie, ale przeszka
dzaliśmy nawet tym, którzy nieśli chorych 
przed oblicze boskiego Lekarza!

Historia sparaliżowanego zwraca naszą 
uwagę na trzy ważne momenty. Pierwszy 
moment to fakt, że Jezus wskazał choremu 
przede wszystkim na konieczność uzdrowie

nia wewnętrznego, t.zn. na moc grzechu, 
stanowiącego gorszą chorobę niż sam para
liż ciała. Dlatego mówi: „Człowiecze, odpusz
czone są tobie grzechy twoje". Jezusowe sło
wa odpuszczenia porównać można do stanu, 
w którym znajdzie się człowiek, gdy po dłu
gim pobycie w ciemnym tunelu ujrzy przed 
sobą rozsłonecznioną okolicę lub, gdy po 
wyjściu z głębokiej i dusznej kopalni zaczerp
nie świeżego powietrza na powierzchni. Je
zus wreszcie daje odpowiedź na nasze wąt
pliwości, kiedy pytam, czy możliwe jest rze
czywiste wewnętrzne odrodzenie. Czy ja na
prawdę mogę i jestem w stanie „chodzić 
w nowości żywota?" Wiedzmy więc, „że Syn 
człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grze
chy" i, że po prostu opłaca \się powstać, przy
łączyć się do zastępu Jego uczniów i pozwo
lić się wieść do celu!

Oczywiście, że ta cudowna moc ofiarowa
na przez Chrystusa staje się udziałem tylko 
tych, którzy ją przyjmą z taką ufnością jak 
ów sparaliżowany w małym miasteczku, kie
dy na słowo Pana powstał ze swego łoża 
i wziąwszy je na barki swoje z radością po
spieszył do domu swego. Uzdrawiającej mo
cy nie dozna nikt, kto jak owi faryzeusze 
i uczeni w Piśmie przyglądać się będą obo
jętnie z boku i radzić, czy Jezus ma moc, 
czy też nie ma mocy odpuszczania grzechów 
i uzdrawiania.

Nam, którzy zwiemy się chrześcijanami nie 
może i nie powinno wystarczać obojętne 
przyglądanie się faktom i przysłuchiwanie 
się słowom Ewangelii. To nikomu nigdy nie 
pomogło. Jezus żąda czynnej wiary i czyn
nej służby. Nie możemy być obojętnymi tyl
ko widzami Bożych czynów. Apostoł Paweł 
mówi o tym w naszym tekście: „Czyż nie 
wiecie, że wszyscy, którzy ochrzczeni jesteś
my..." Chrzest więc jest już ową decyzją 
wejścia na drogę, na której w imieniu Jezu
sa walczyć będziemy z grzechem, chwalić 
Boga za darowaną łaskę i pełni wiary szu
kać będziemy Lekarza duszy, by uczyć się 
„chodzić w nowości żywota".

Oczywiście, że chrzest to coś więcej niż 
sama uroczystość kościelna. Nie wystarcza 
bowiem posiadać metrykę chrztu by być 
chrześcijaninem. Winniśmy pamiętać o tym, 
że droga na którą z chrztem wstępujemy jest 
drogą trudną, mogącą napełnić nasze serca 
świętym drżeniem i obawą, a zarazem wielką 
radością. Tak to odczuwali pierwsi chrześci
janie. Droga ta prowadzi ni mniej ni więcej 
jak przez śmierć i zmartwychwstanie Chrys
tusa. „Pogrzebieniśmy tedy z nim przez 
chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbu
dzony jest z martwych przez chwałę Ojcow
ską, tak, żebyśmy i my w nowości żywota 
chodzili" — pisze apostoł.

W  ten sposób — i to jest ostatni moment 
— jeśli i my zdecydujemy się ma rzeczywiste
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naśladowanie Chrystusa, wówczas wzniesie
ni będziemy na wyżyny, na których z ra
dością wyznawać będziemy, że „Chrystus, 
powstawszy z martwych, więcej nie umiera"  

i „że my także wraz z nim żyć będziemy“.
Mając przed oczami postać Chrystusa, na

wet w najgłębszych otchłaniach życia nie za
tracimy światła wieczności. Winniśmy sobie 
zdawać sprawę z tego zawsze, zwłaszcza 
wtedy, gdy odczuwamy potrzebę wyprosto
wania drogi życia, gdy upadamy pod troska
mi i ciężarami, w chwilach budzenia się du

szy, na każdym trudnym początku życia, pra
cy i dzieła.

I dziś, gdy wstępujemy z modlitwą w ser
cu na nowy odcinek naszej pracy, baczmy 
na to, byśmy nasz wzrok umieli podnieść od 
udeptanych i zaprószonych ścieżek dotych
czasowej wędrówki ku jasnemu światłu na
szego życia —  Jezusowi. On sam mocen jest 
dać nam siłę do kroczenia poprzez nowe ra
dosne życie aż do momentu, gdy kiedyś peł
nię chwały i sprawiedliwości Bożej ,,oglą
dać będziemy twarzą w twarz“.

N I E  W O L N O  N A M  M I L C Z E Ć
Praska konferencja teologów w sprawie broni atomowej

Ks. ZDZISŁAW TRANDA

T o była ważna i ze wszech m iar celowa 
konferencja. Trudno przewidzieć, jakie 
będą jej dalsze rezultaty , jak  zostaną 

przyjęte jej uchwały w społeczeństwach nie ty l
ko tych, których przedstw iciele brali udział 
w konferencji. Trudno również przewidzieć, 
jak  głośno i jak  skutecznie Kościół, a raczej 
Kościoły będą um iały wcłać o to, co było za- 
sajdniczym tem atem  konferencji, m ianowicie 
o zaprzestanie prób, a potem  i produkow ania 
broni term ojądrow ej. To wszystko okaże 
przyszłość. F ak t jednak, że konferencja ta  od
była się niedawno w  Pradze Czeskiej, posiada 
duże znaczenie.

Zagadnienie właściwego i m ądrego w yko
rzystania energii term ojądrow ej u rasta  w os
tatnim  czasie do bodajże najw ażniejszego za
gadnienia nie tylko politycznego, ale i spo 
łecznego, a także moralnego, współczesności.

Trudno sobie wyobraźić, aby chrześcijaństwo 
miało w tej spraw ie milczeć. Kościołom nie 
wolno milczeć, gdy tak poważne zagadnienie 
przykuw a uwagę świata. N iechlubne św ia
dectwo w ystaw iłby sobie Kościół chrześcijań
ski, gdyby nie zajął wyraźnego stanow iska 
w sprawie, interesującej ogół ludzi, gdyby 
zrobił unik. Oczywiście, nie do Kościołów na
leży podyktowanie i opracow anie sposobów 
w ykorzystania energii term ojądrow ej dla dob
ra ludzkości, nie do Kościołów należy opraco
w anie sposobów likw idacji z gadnienia broni 
term ojądrow ej. Ale ludzie Kościołów, p racu
jący w poszczególnych dziedzinach wiedzy, 
mogą i powinni być w pierwszych szeregach 
tych, którzy s tara ją  się usunąć grozę wojny 
atomowej i wykorzystać energię term ojądro
wą do szlachetnych, potrzebnych człowiekowi 
celów. Nie na zagładę człowieka, lecz dla

Widok na most 
na Wełtawie
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Delegacja polska, stoją od lewej: Ks. Zdzisław
TRANDA, Ks. Prof. Wiktor NIEMCZYK, Ks.
Zygmunt MICHELIS, Ks. Edward NARBUTO- 

WICZ

jego rozowoju i pomnożenia dóbr kulturalnych. 
A przede wszystkim  Kościoły muszą żądać 
od wszystkich, od których to zależy, aby ener
gia term ojądrow a została wykorzystana w y
łącznie dla dobra ludzkości. Głos Kościołów 
musi być tak  donośny, tak  przem aw iający do 
serc, aby porw ał ogół ludzi i aby pod nacis
kiem ogółu z tym  głosem liczyli się politycy.

Z adarie, oczywista, niełatwe. Szczególnie 
w w arunkach obecnego rozdwojenia politycz
nego w świecie. Zadanie niezwykle trudne, 
czasem zda się, że naw et niemożliwe. Ale 
przecież przed trudnościam i nie wolno się co
fać. I my, ludzie Kościoła, nie możemy się 
cofać przed tym  trudnym  zadaniem, jakie nam 
nasuwa dzisiejsze życie.

Tem u to zadaniu m iała służyć m iędzyna
rodowa konferencja kościelna, k tóra odbyła się 
w Pradze czeskiej w dniach od 31 m aja do 
4 czerwca 1958 roku. K onferencja ta nosiła 
charakter ekumeniczny. Wzięli w niej udział 
przedstaw iciele różnych kościołów chrześci
jańskich: prawosławnego, ewangelickich:
augsburskiego i reformowanego, polsko-kato- 
lickiego, baptysty  cznego, met ody stycznego,
jednoty braci, jednoty czeskobraterskiej, 
ewangielickiego czeskobraterskiego, czechosło
wackiego (narodowego), z różnych krajów : 
Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, NRF, Polski, 
Rum unii, Węgier, ZSRR, a naw et z Unii Po
łudniow oafrykańskiej. W sumie było 46 
uczestników: 16 z Czechosłowacji i 30 z za
granicy. K onferencja została zainicjowana 
przez Czechosłowacką Radę Ekumaniczną, 
która w  grudniu  ub. roku poświęciła swe 
obrady tym  sam ym  zagadnieniom i wystąpiła 
z projektem  zwołania światowego kongresu 
Kościołów w spraw ie walki Kościoła przeciw 
ko broni term ojądrow ej. Konferencja w  P ra 

dze, była pom yślana jako konferencja wstępna, 
przygotowawcza. Dlatego też program  jej 
i podstawowe tem aty zmierzały w kierunku 
uświadom ienia konieczności zajęcia zdecydo
wanego stanow iska Kościołów Chrześcijańskich 
względem zagadnienia broni term ojądrow ej 
oraz konieczności zdecydowanego przeciw 
działania Kościołów używaniu broni nuk lear
nej czy to w form ie prób, czy też w formie 
konkretnego użycia podczas wojny.

K onferencja rozpoczęła się w niedzielę, 
1 czerwca, nabożeństwem  w jednym  z wielu 
ewangelickich kościołów praskich, u Salvatora. 
Obrady rozpoczęły się tego dnia wieczorem. 
Przewodniczącym  konferencji został Dr V. 
Hajek, prezes Czechosłowackiej Rady Ekum e
nicznej, senior synodalny Czeskobraterskiego 
Kościoła Ewangelickiego.

O brady toczyły się przez cztery dni i po
krótce możnaby je streścić w następu ją
cy sposób: program owe referaty, dyskus

ja, podjęcie uchwał, i redagow anie odezw. 
Należy podkreślić, iż niezwykle budujące było 
to, że wypowiedzi uczestników cechowała 
głęboka troska o losy całej ludzkości, poczucie 
w ielkiej odpowiedzialności za losy świata, 
odpowiedzialności, która spoczywa na Koście
le chrześcijańskim, wreszcie świadomość, że 
zadaniem Kościoła chrześcijańskiego jest uczy
nić wszystko, co może doprowadzić do uspo
kojenia świata, a w tej chwili do usunięcia 
groźby zagłady ludzkości przez igranie z bronią 
atomową. W arto podkreślić i to, że argum enty  
mówców w pływ ały i sprow adzały się do 
głęboko chrześcijańskiej postawy. Widać było, 
że u źródła wszystkiego leży głębokie u jm o
wanie chrześcijaństwa.

N ajbardziej in teresującym  wystąpieniem , 
które wyw arło ogrcm ne wrażenie i poruszyło 
wszystkich, było w ystąpienie prof. H. Vogla, 
dziekana W ydziału Teologii przy U niw ersyte
cie Berlińskim . Przem aw iał bardzo żywiołowo, 
a treść przy  tym  była ogromnie bogata. N aj
ważniejszym  m om entem  jego w ystąpienia b y 
ło ogłoszenie 60 tez, których wybór pub liku je
my w tym  samym num erze „Jednoty”. Tezy 
te zostały objęte wspólnym  tytułem : „Kościół 
Jezusa Chrystusa, a atomowe zagrożenie 
św iata”. R eferat zaś m iał ty tuł: „Atomowe 
niebezpieczeństwo i walka przeciwko niemu, 
jako zadanie Kościoła”. Prof. Vogel podkreś
lił w dobitny sposób, że Kościół musi walczyć 
nie tylko słowem przeciwko dążeniom do 
atomowej wojny, ale działaniem. Skonstatował, 
że siły przyrody są zaprzągnięte w służbę 
człowiekowi, ale przekraczam y już granice, 
których przekroczyć nie powinniśmy. Czasy, 
w których żyjem y zmuszają nas do przem y
ślenia epoki 1 jej zagadnień. W tej epoce 
Ewangelia ma dużo do powiedzenia, Ewangelia 
i dzisiaj zw raca się do człowieka, który  staje 
przed nowymi zagadnieniam i. Zwiastowanie 
ewangeliczne musi być zawsze aktualne, zwią
zane z konkretnym  czasem i jego zagadnie
niami. Prof. Vogel w yraził przekonanie, że
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można i trzeba uczynić wszystko, aby nie 
m iała m iejsca ta straszna rzeczywistość, że 
człowiek m ógłby dokonać na ludzkości m aso
wej zbrodni. ,,Gdyby m nie ten problem  nie 
męczył jakże mógłbym być dalej człowiekiem ” 
— powiedział.

Trw ałym  śladem  po konferencji został po
wołany na wniosek delegacji węgierskiej, 
Kom itet, k tóry  ma wykonać zadania, omówione 
na konferencji. Przewodniczącym  Kom itetu 
został dr V. Hajek, a z ram ienia Polski wszedł 
do niego ks. dr A. Wantuła.

Uczestnicy K onferencji wystosowali odezwy 
do zborów, do Światowej Rady Kościołów, do 
szefów rządów trzech m ocarstw  i do Kościo
łów ewangelickich w  Niemczech. Tekst odez
w y do zborów zamieszczamy w  bieżącym  n u 
m erze „Jednoty”.

Oceniając konferencję praską należy na ko
niec stw ierdzić, że była ona bardzo potrzebna, 
że może mieć pożyteczne następstw a, ale fakt, 
że ona się odbyła i idee, k tóre na niej wypo
wiedziano, muszą zostać odpowiednio spopu

laryzowane. Muszą dotrzeć do jak największej 
ilości chrześcijan, również w naszym kraju.

W świetle wszystkich wywodów uczestników, 
a także i przede wszystkim w poczuciu wielkiej 
odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, m a
my praw o i obowiązek żądać likw idacji zagad
nienia broni masowej zagłady, m am y p ra 
wo i obowiązek żądać, aby wszelkie 
spory m iędzynarodowe były regulowane na 
drodze rokowań, mam y wreszcie praw o i obo
wiązek żądać od rządów i mężów stanu, aby 
uczynili wszystko, co w ich mocy, by zapano
w ała atm osfera zaufania w szczególności 
między czołowymi m ocarstwami. W zajemne 
zaufanie to podstawa, na której może dojść do 
rozwiązania w ielu spornych kwestii.

Kończę słowami cytowanymi podczas kon
ferencji przez prof. Palfy, a wypowiedzianym i 
przez Synod Ewangelickiej Unii w  Niemczech:

,,Ostrzegamy każdego człowieka, aby się 
w tej spraw ie (zbrojenia atomowego) nie 
sta ł współwinny przez swoje uczestnictwo, 
obojętność, lub lekkom yślność”.

O D E Z W A
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 
W PRADZE 1 -  3 CZERWCA 1958 R.

Jezus Chrystus śmierć zgładził i żywot na jaśnię 
wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangellię. Dlatego 
wszyscy, którzy chcą być posłuszni Jego przykazaniu 
miłości do Niego prawdziwie przynależeć i Jego 
dzieło czynić, powołani są służyć ze wszystkich sił 
wszystkim ludziom, wierzącym na równi z niewie
rzącymi, aby mieli żywot.

Stare to posłannictwo ludu Bożego staje tym po
tężniej przed naszymi oczami, gdy pomyślimy o za
straszających możliwościach zguby i zagłady całego 
rodu ludzkiego, które może wywołać broń atomowa 
i cała współczesna technika wojenna. W tej sytuacji 
należy sobie jasno zdać sprawę, że wojna oznacza 
śmierć, a pokój życie. Dlatego wszelkie igranie myślą
0 wojnie atomowej i przygotowanie takiej wojny 
jest buntem przeciwko Bogu i przewinieniem wzglę
dem ludzkości, dla której Jezus Chrystus umarł
1 zmartwychwstał.

Przez Niego świat pojednany jest z Bogiem. Przeto 
troszczmy się o to, aby wszystkie narody pojednały 
się z sobą, a my, chrześcijanie ze wszystkich naro
dów, abyśmy to zapoczątkowali.

Jezus Chrystus nas umiłował i uwolnił od wszel
kiej bojaźni. Przeto opierajmy się trwodze, która 
tym bardziej wywołuje niebezpieczeństwo wojny.

Przez Niego jesteśmy braćmi. Przeto pomóżcie, aby 
ludzie i narody wyrzekli się nieufności, mieli wza

jemny szacunek i zrozumienie dla siebie i spotykali 
się jak bracia.

W Jego imieniu możemy w pokoju wzywać Pana. 
Przeto módlmy się stale o pokój świata. Atoli przy 
tym nigdy nie zapominajmy, że przez taką modlitwę 
sami się zobowiązujemy, byśmy nie prosili o coś, 
czego się własnymi czynami zapieramy.

Przez Niego jesteśmy otrzeźwieni. Przeto nie daj
my się przez niedocenianie i pomniejszanie niebez
pieczeństwa atomowego uwieść i oszukać. Ostrzegaj
my się nawzajem, byśmy przez obojętność nie stali 
się winnymi albo nawet przez nieuwagę nie podali 
zbrodni swojej ręki. Nie dajmy się uwieść obłędowi, 
że wielkie zagadnienia światowe mqgą być rozwią
zane przemocą lub uciskiem lub zimną wojną.

W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa grożące
go ludzkości wystąpmy za tym i prośmy nasze rządy, 
aby celem odprężenia utworzona została wolna od 
broni atomowej strefa, aby zaprzestano prób z bronią 
atomową, aby potępiono i zniszczono wszelkie środki 
masowej zagłady i aby mężowie stanu wkrótce się 
zebrali na najwyższym szczeblu dla rozwiązania 
światowych zagadnień.
Wszystkie narody tęsknią za pokojem.
Chwalę i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu 
dobre (Rzym. 2,10).
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Nowy ośrodek parafii ewang.-reformowanej
w Warszawie ł

Na podstaw ie uchw ały  Prezydium  Rady 
M inistrów  z kw ietnia br. Prezydium  Rady 
N arodow ej w m.st. W arszaw ie przydzieliło 
Parafii Ewang.-Reform owanej w W arszaw ie 
dom przy ul. Gen. Św ierczewskiego 78 (daw
niej Leszno 20).

W  now ym  domu Parafialnym  znajdą po
m ieszczenia biura parafialne i konsystorskie, 
sala zborow a oraz m ieszkanie proboszcza 
Parafii. W  ten  sposób stołeczna Parafia Koś
cioła Reform owanego uzyska lepsze m ożli
wości p racy  i rozwoju, krępow ane dotych
czas w yjątkow o trudnym i w arunkam i loka
lowymi.

Parafia Ew.-Reformowana w W arszaw ie 
straciła  w czasie w ojny w szystkie domy, sta
now iące dotąd jej w łasność i w szystkie lo
kale  parafialne. Spaleniu i kom pletnem u 
zniszczeniu uległa plebania, daw ny kośció
łek, w którym  m ieściła się kancelaria  Parafii 
i sala konfirm acyjna, (obydwa budynki przy 
ul. Leszno 20), b. pałac Działyńskich na ty 
łach kościoła oraz dom przy ul. M ylnej 11. 
W  okresie pow ojennym  budynki te kosztem  
Państw a zostały  odbudow ane i przeznaczone

na potrzeby  insty tucji społecznych i pań
stw owych.

W  w yniku starań  Parafii i K onsystorza 
Kościoła, W ładze Państw ow e i Prezydium  
Stołecznej Rady N arodow ej odniosły się 
z pełnym  zrozum ieniem  do potrzeb Kościoła 
i pow zięły decyzję przydzielenia Parafii 
daw nej plebanii, k tó ry  to akt spotkał się ze 
szczerą w dzięcznością w yznaw ców  Kościoła 
Reform owanego w całej Polsce. Postanow ie
nie W ładz stanow i dowód zrozum ienia dla 
potrzeb ludzi w ierzących i konsekw entnego 
przestrzegania konsty tucy jnej zasady w ol
ności relig ijnej.

K onsystorz Kościoła Reform owanego, jak  
również Parafia W arszaw ska, k ieru je  • się 
w swej pracy  relig ijnej zarówno troską o du
chow y rozwój w yznaw ców  jak  również p rag 
nieniem  przyczynienia się do um ocnienia 
i rozw oju Państw a naszego, składają na tym 
m iejscu W ładzom  Państw ow ym  i Prezydium  
Stołecznej Rady N arodow ej na jserdeczn ie j
sze podziękow anie.

* Do ilustracji na okładce. Artykuł na temat dzie
jów Parafii Ew.-Reformowanej w Warszawie umieś
cimy w następnym numerze.

Z A P O M N I A N Y  P O E T A
W AC ŁA W  IWASZKIEWICZ

L os pisarzy nie zawsze odpowiada ich w ar
tości. Zdarza się często, że zapominamy o 
takich m istrzach pióra, którzy mieli coś do 

powiedzenia i mówili współczesnym wiele, ale 
już synowie zaledwie coś wiedzą o ich istn ie
niu. Nie mówiąc o geniuszach, jak  Norwid, któ
rzy  są zjawiskiem  w yjątkow ym  w  każdym spo
łeczeństwie i z tego ty tu łu  nazbyt często w pa
d a ją  w konflikt ze społeczeństwem („bo sprzecz
ne ciała zbija się aż ćwiekiem...”), w arto
wspomnieć o Felicyanie Faleńskim, najwybit
niejszym liryku Pozytywizmu.

Nie był Felicyan (tego pseudonim u zazwy
czaj używa) poetą płodnym, ani szukającym  
rozgłosu. Kilka zaledwie, a i to niezbyt g ru 
bych, tomików poezji, kilka tomów w spania
łych przekładów  (którymi zachwycał się Mi- 
riam  w ,,Chim erze”), to cały jego dostępny 
ogółowi dorobek. Gdyby kto zadał sobie trud  
w ydania jego poezyj zebranych, zmieściłby to 
chyba w  jednym  tomie — ale treść tego to 
mu przewyższałaby rozlewność i obfitość słów 
niejednego współczesnego, a bardziej znanego

poety. „Odgłosy z Gór”, „Świstki Syłena”, 
„Pieśni Spóźnione”, a nade wszystko „M ean
d ry ” — to jego dzieła oryginalne, drukow ane 
w ostatnim  dziesiątku XIX w i w  pierwszych 
latach XX w. — do tego dochodzą utw ory 
rozpraszane po czasopismach, przekłady. Są, 
być może, rękopisy, dostępne jedynie filolo
gom, zresztą — wydrukow ano niewiele i w  
m ałych nakładach.

A przecież waga tej poezji jest taka, że nie 
zasługuje ona na całkowite przem ilczenie i 
zapomnienie. Obok tonów czystej liryki domi
nu je  w nich refleksja, przepojona ironią — 
zarówno w  „Św istkach Sylena”, jak  i w „Me
andrach”. R efleksja ta, to owoc rozm yślań po
ety nad człowiekiem, oglądanym  przez p ryz
m at Objawienia. Dzięki tem u ten katolicki no- 
eta jest bliski nam, protestantom , bliski swą 
głębią ujm ow ania człowieczeństwa, spokojem, 
w jaki patrzy na świat, świadomy jego skończo- 
ności.

Bliski jest nam  Felicyan może nie tam, gdzie 
każe przem aw iać Chrystusowi, jak  w „H ar
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m oniach Jesien i”, których fragm enty  przedru
kowane są w tomie ,,Pieśni spóźnione” lecz 
raczej tam, gdzie mówi bezpośrednio, od sie
bie, najgłębiej w „Meandrach”, w ydaw anych 
parokrotnie, nigdy w całości, zawsze we frag 
m entach.

Wiedz, że czynem, nie zaś słowy,
Stać masz u Pańskiego żniwa —
Bo tu za nic chęć chełpliwa,
Ten kto, zdaniem własnej głowy,
Do wszystkiego jest gotowy,
Do niczego zwykle bywa.

Myśl ta jest przykładem przedstawiania prawd wiary 
przez Faleńskiego: podstawowe stwierdzenie zilustro
wane przykładem w sposób, przepojony zarazem me
lancholią . humorem.

— Używaj życia! — tak w y  mówicie —
— A  szczytu szczęścia ten dopnie,
Kto zawsze działał roztropnie. —

Lecz czyż się łatwo wstrzymać na szczycie?
Życie, użycie i nadużycie:

To do upadku trzy stopnie.
Nie mów, a nawet nie sądź zgoła:
Ze nie wytrzymasz, gdyś nieboże 
Na Madejowe wzięty łoże.
Dola jest nasza nie wesoła,
Lecz wszystko człek wycierpieć zdoła —
Bowiem, kto musi — ten i może.
Bogu zdaj twej wiedzy pieczę,

Bowiem, jak w locie, ptak znad niwy,
Ogląda wszelkie ziemskie dziwy-,
Tak, z ciała duch twój gdy uciecze,

Dowiesz się wszystkiego, człecze —
Tylko nie bądź niecierpliwy.
Skoro nie twojej rzecz to głowy:
Kiedy i gdzie, w niezwrotnym pędzie,

Nić się doprzędzie 
Dni twych osnowy  —

Przeto stąd odejść bądź gotowy  
Zawsze i wszędzie.

0  człecze! Strzeż się, Mocny Boże,
By lekkowiernie o to dbał:
W  czas jaki wziąć masz pracy twych dział.

Bo wszystko stać się ma w swej porze —
1 ten, kto nie chce, kiedy może,

Nie zdoła móc, gdy będzie chciał.
Nie wszystkich kochaj równo. Bo, bywało:
Ze, taką Miłość o powszednim Chlebie,

Świat w grób za życia już grzebie.
Gdyż tylko mądrze kochać bywa z chwałą.
Ten, który niby kocha ludzkość całą,

Najczęściej kocha sam siebie.

T ych siedem meandrów daje pojęcie o stylu Feli- 
cyana, o jego humorze i ironii, o sposobie, w jaki 
wyraża swoje myśli. Chodzi mu o przedstawienie rze
czywistego człowieka na tle jego prawdziwych zadań, 
wyznaczonych mu przez Boga. Fel cyan żyje w krę
gu myśli katolickiej, która przejawia się u niego na

każdym kroku, czerpie hojnie z myśli antycznej, bio
rąc z niej przykłady i tematy, nie waha się piętno
wać wad swego społeczeństwa: rozrzutności, niezdol
ności do skoordynowanej pracy: ,»Nieuleczalnie u nas 
gości wzorowa zgoda w niezgodności — i niezrówna
ny ład w nieładzie"; sceptycznie zapatruje się na mod
ny wówczas postęp, gdyż ,,Tak zawiłą jest postępu 
sprawa, Że ją Bóg tylko rozsądzić możę. To, w czem 
dziś witamy prawdy zorzę, błędem nazwie przyszłość 
mniej łaskawa..." Wie, że, co powie, może przemi
nąć, ,,bo zapomnienie jest mogiłą, spod której niema 
zmartwychwstania". Wie, że człowiek ,,może obejść 
się bez ludzi — ale nie bez przyjaciela" Na każdym 
kroku wyraża jakąś prawdę życiową i, jak moraliści 
francuscy, miesza prawdy, odnoszące się do swego 
społeczeństwa i współczesnych sobie stosunków spo
łecznych z prawdami innej potęgi, innej miary. Mo
że jednak tak robić, gdyż na wstępie w taki oto spo
sób głosi „Wszem w obec i każdemu z osobna":

Niechaj was Bóg w Swej Łasce chowa, 
Którzy te rymy czytać macie —
Bo tam, w spłowiałej z szychu szacie, 
Strojna w blaszanych dzwonków słowa, 
Puszy się Mądrość tuzinkowa,
Mówiąca Bzdurstwu: — miły bracie..."

T ak, przeplatając rzeczy poważne i śmieszne, ope
rując przepięknym, czystym językiem, mistrzow
sko dobierając słowa i rymy, jest Faleński zara

zem największym mistrzem słowa swojej epoki i na j
głębszym z poetów piszących w on czas w kraju. 
Myśl jego, nawet, gdy zgodnie ze starą tradycją pol
skiej literatury, do której świadomie nawraca — 
Meandry, to po prostu fraszki, ulubiona forma poetyc
ka Reja, Kochanowskiego i Potockiego, forma typowa 
dla naszej przedrozbiorowej literatury — miesza, niby 
w Ogrodzie n eplewionym, sprawy różnej wagi i róż
nego autoramentu: myśl jego nawet i w najśm iesz
niejszych utworach jest zawsze poważna, zawsze m ają
ca ukrytą głębię, urzekającą czytelnika, zmuszającą do 
zastanowienia się nad treścią przeczytanego utworu, 
zachęcającą do wrócenia do lektury.

Nie tak, jak Norwid, nie krocząc wiernie śladami 
myślenia biblijnego, inaczej, dalej od tego Źródła, jest 
jednak Faleński jednym z przedstawicieli chrześcijań
skiego nurtu myślenia, ten nurt przeważa u niego nad 
szafażem antycznym, nad myślą stoicką czy epikurej- 
ską. Jeśli rozmyśla z pogodnym uśmiechem, jeśli 
uśmiechając się, skłonny jest do zadumy, to dlatego, 
że cała jego twórczość jest owocem głębokiego prze
myślenia. W olna od pośpiechu, skąpo pokazywana spo
łeczeństwu, jest ona w naszej literaturze czymś rzad
kim i wyjątkowym. Jest to twórczość zrównoważone
go pisarza, mającego dystans w stosunku do opisywa
nych zjawisk, ale nie spoglądającego na świat obo
jętnie, lecz patrzącego ze współczuciem i smutkiem. 
Ironia jest u niego środkiem wychowawczym, jest 
zarazem środkiem obrony przed możliwą bezskutecz
nością tych uwag i rad, które n rnęły  bez echa — bo 
przecież, jak sam powiada, „echo temu tylko w tó
rzy, kto mu dokładnie coś powie" — a on mówił do
kładnie wprawdzie, lecz językiem trudnym, językiem 
pojęć nie postaci. Dokładność ta była jakgdyby falą, 
przystosowaną do wąskiego kręgu odbiorców — i dla
tego społeczna skuteczność jego upomnień była nie
wielka.

Myśl jego zasługuje na przypomnienie i odnowie
nie. Jest to pisarz, stojący w nurcie w ielk:ej l tera- 
tury narodowej, zarazem pisarz poważny i wybitny. 
Przekładał on na język poezji prawdy, które w tym 
samym czasie inni myśliciele wyrażali gwałtowniej i 
donośniej prozą. Należał do tych, którzy rozumieli 
procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie i 
nie wahali się ostrzegać przed ich skutkami. Stojąc 
na gruncie chrześcijańskim, Faleński dokonał dzieła, 
którego wartość trwała jest i dziś.
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P A U L  R O B E S O N
ELEANOR WHEELER

Paul Robeson

P AUL ROBESON ukończył w dniu 9 kw ietnia 
br. 60 la t życia. Trudno w  to uwierzyć. O stat

nich dziesięć la t ten olbrzym o w ielkim  sercu 
zam knięty był w klatce, k tóra nie pozwoliła mu dzie
lić się talentem  z szerszą publicznością. M iejmy na
dzieję, że w nadchodzących latach będzie mógł znowu 
jeździć, śpiewać i mówić po całym świecie.

Jedno z m ych najżywszych wspomnień o Paul Ro- 
besonie łączy się z m ałą kancelarią związkową, do 
k tórej przyszedł pogawędzić w czasie w ojny przed 
p ię tnastu  laty. Było to w łaśnie po koncercie — śpie
wał na jakiś dobroczynny cel w  w ielkiej hali spor
towej, ponieważ już w tedy Robeson z trudem  mógł 
uzyskać salę koncertow ą w  W aszyngtonie. P rzew yż
szał w zrostem  w szystkich podziwiających go przy ja
ciół, rozm awiał, śmiał się, trochę śpiewał. Jego żona 
Eslanda, sięgająca m u zaledwie powyżej łokci, ciąg
nęła go co chwila za rękaw : „Pójdź już Pawle, oszczę
dzaj gło-s, musisz się przecież wyspać!“

O Robesonie nie można powiedzieć by był od uro
dzenia dzieckiem szczęścia, jednakże już na początku 
kariery  widoczne były jego ta len t i uzdolnienia. O j
ciec-pas tor — uw ażał wykształcenie za w arunek lep
szego życia i w raz z m atką (należcą do kw akierskiej 
Społeczności P rzyjaciół“) ofiarowali wszystko, by 
dzieciom zapewnić dostęp do nauki.

W Kolegium R utgersa Robeson stał się członkiem 
honorowego szkolnego bractw a Phi B eta Kappa, 
zdobył z tuzin  sportowych dyplomów i został w ybra
ny do związku studentów  najbardziej zasłużonych 
dla uczelni. W czasie uroczystości m aturalnej był 
głównym mówcą. W ydawało się, że m a przed sobą 
tatw ą drogę do kariery.

Stało się jednak inaczej. Świadomość krzywdy ucis
kanych czarnych braci n ie  daw ała Robesonowi spo
koju. Ojciec jego pragnął, by Paul poświęcił się s tu 
diom prawniczym , lub teologicznym. (Brat P au la  — 
B enjam in jest obecnie pastorem  wielkiego zboru 
w Nowym Yorku). Paul w stępuje więc na wydział 
p raw ny uniw ersytetu  Columbia. Równocześnie jednak  
in teresu je go tea tr am atorski i w 1923 r. w ystępuje 
po raz pierwszy z Etiopskim zespołem artystycznym  
w  sztuce „Tabu“, a w  rok później w  głównej roli

w  sztuce ONeilla p.t. „W szystkie dzieci Boże m ają 
skrzydła“. Po sensacyjnym  powodzeniu jego p ierw 
szego koncertu dn ia 19 kw ietnia 1925 r. Robeson de
finityw nie zryw a z karie rą  prawniczą.

Akom pania torem  jego wówczas był Law rence
Brown, k tóry  od tego czasu przez la t trzydzieści 
dzieli w szystkie koleje losu artysty. W ówczesnej 
recenzji w  New York Times czytamy, że „(religijne 
pieśni m urzyńskie w układzie H.T. Burleigha, 
L. Brow na i innych są powszechnie znane, lecz do
piero ta len t Robesona objaw ił w  nich w łaściwy cha
rak te r poszczególnych 'słów i to nie z powodu ze- 
wnetrznegc w yrazu lec2 porywającym  w ew nętrznym  
przekonaniem. W in terpretacji Robesona pieśni te 
przejaw iły żal i nadzieję całego plem ienia“.

Równocześnie z karie rą  śpiewaczą postępowała jego 
praca w  dziedzinie teatralnej. Edith Isaacs mówi 
w  książce p.t. „M urzyni a te a tr  am erykański“ : „Te
a tr  w łaściw ie trzym ał się Robesona tak, jak  w ięk
szość innych aktorów  trzym a się te a tru “. Pomimo 
wielkiego powodzenia londyńskiego przedstaw ienia 
Otella w roku 1930 nie był z niego zadowolony. 
Przez dziesięć la t podróżował po Związku Radzieckim 
i Anglii, śpiewał, poznawał życie innych narodów, 
uczył się obcych języków i rozszerzał swój koncer
towy rep e rtu a r poza k rąg  pieśni m urzyńskich, na 
których początkowo skoncentrow ał sw oją uwagę.

W roku 1940 doszedł do przekonania, że spraw ie 
swych braci m urzyńskich przysłuży się lepiej, gdy 
wróci do USA. W tym  też czasie otrzym ał propozy
cję zagrania roli O tella z w ybitnym i artystam i jak  
Jose F erre r (znany z głównej roli w filmie Moulin 
Rouge-Lautregena) i U ta Hagen, k tóra um knęła z h it
lerowskich Niemiec. P rzedstaw ienie osiągnęło n iesły
chany sukces. Sztuka szła przez cały rok przy w y
pełnionej w idowni i zdobyła sobie powodzenie w cza
sie długiego tournee.

P aul Robeson, śpiewak, aktor, redaktor, publicysta, 
autor/ dużej nowej książki „Tu jest me m iejsce“ 
(I Take My Stand) od roku 1950 na próżno s ta ra ł się

0 uzyskanie paszportu by móc występować jako a r 
tysta poza granicam i USA. Nie jest przypadkiem , że 
jego trudności paszportow e da tu ją  się od 1949 r.,
kiedy to w ziął udział w  Kongresie Pokoju w  P a ry 
żu. Żadne jednakże szykany nie zraziły go do pracy 
dla idei pokojowej.

Premier Nehru, przem aw iając z okazji 60 urodzin 
artysty, k tóre w  Indiach były nadzwyczaj okazale 
obchodzone, powiedział, że Robeson „jest nie tylko 
jednym z największych artystów naszego pokolenia, 
lecz reprezentuje sprawę i cierpiał za sprawę, która 
winna być droga nam wszystkim — sprawę ludzkiej 
godności“.

Lutowy koncert Robesona w K alifornii stanowił 
zapowiedź w yjścia Robesona znowu na szerszy świat. 
(Jak wiadomo Robeson otrzym ał niedawno zezwole
n ie na w yjazd za granicę. Zapowiedziany jest rów 
nież jego przyjazd do Polski. — Uw. Red.) W spra
w ozdaniu z koncertu pisze dziennik National ‘G uar
dian: „Porównanie z Peekskillem z roku 1949 (wów
czas to koncert Robesona na wolnym powietrzu stał 
się areną napadu bojówek faszystowskich, tolerowa
nego przez policję. — Uw. Red.) jest nieuniknione
1 wydaje się, jakgdyby lud i część prasy naszego 
kraju — w przeciwieństwie do organów śledczych — 
uczyniły duży krok naprzód od owych ciężkich dni 
przed dziewięciu laty. W następstwie terroru poli
cyjnego przez dziesięć lat był Robeson wyłączną 
własnością postępowych ludzi naszego kraju... Chęt
nie podzielimy się nim wraz z całym narodem“.

Tłum. J. N.
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S A F F A
Wystawa pracy kobiet szwajcarskich

W ANDA WEYSSENHOFF-BURIG

W  ZURYCHU*) otw arto w  połowie lipca na brze
gu uroczego jeziora i wśród starych  drzew  

śliczną w ystaw ę pracy kobiet szwajcarskich, 
zw aną SAFFA. Zbudowały ją  22 architektki, a n ie
zliczona ilość artystek  przyczyniła się do upiększenia 
tej, tak  udanej wystawy. Jest ona rzeczywiście cac
kiem, pełnym wdzięku, charak teru  oraz rozmachu, 
jako praw dziwy dowód umysłowości kobiecej.

CO TAM ZOBACZYMY? Pracę kobiet we w szyst
kich dziedzinach, sztukę p iękną i stosowaną, szkol
nictwo, pielęgniarstwo, w ychow anie dzieci od p ielu
szek do m atury, badania naukowe, działalność roz
m aitych związków, religijnych i społecznych, gospo
darstw o domowe z wszelkimi szykanam i i nowoczes
nymi przyrządam i do pomocy gospodyniom. Ogrod
niczki pokazują piękne kw iaty  i w arzyw a, chłopki 
w spaniałe świnie, kozy i kury. Można tam  podziwiać 
jeszcze wiele innych dziedzin działalności kobiecej. 
Jest w ielka rozmaitość, tak  że zwiedzający nie będzie 
się nudził i m usi mieć Sporo czasu, na  obejrzenie 
wszystkiego.

W sam ym  środku wznosi się wysoka wieża, w ie
czorem pięknie oświetlona. Na sam szczyt, n a  dzie
w iąte piętro dojeżdża się tylko windą. S tam tąd widz 
upaja się w spaniałym  widokiem  na m iasto i jezioro, 
może się napić kawy, jeżeli zdobędzie miejsce, a po
tem musi schodzić o w łasnych siłach. Schody takie, 
jak  te wokół wieży w  Pizie, sprow adzą go n a  dół, 
a na każdym  piętrze znajdzie w ystaw ę m ieszkaniową 
w najrozm aitszych postaciach. Kuchnie, łazienki, po
koje, rozm aite meble, do różnych potrzeb i na różne 
możliwości finansowe.

Ogniskiem duchowym  w ystaw y jest tzw. „L inia“ 
oraz śliczna, przytulna kaplica. Ta osta tn ia  znajduje 
się po raz pierwszy na w ystaw ie w  Szw ajcarii i cie
szy się w ielkim  powodzeniem u publiczności. O kap 
licy powiemy później, na  razie parę słów w yjaśnienia 
na tem at „Linii“.

Środkiem  w ystaw y biegnie ulica, zwykle jedna 
z najbardziej uczęszczanych przez samochody i au to 
busy, teraz zam knięta dla ruchu. Tylko znaki na as
falcie, d la  pojazdów dają  poznać, do czego zwykle 
służy. Kobiety szw ajcarskie użyły tej ulicy by n a  niej 
graficznie i słowem wyrazić cel ich wystawy. 
W pierwszej części, historycznej znajdujem y sze-, 
reg — 10 sztuk — wielkich, stylizowanych, koloro
wych obrazów. Na pierwszej tablicy biały lab iryn t na 
ciemnym tle, to nić, snująca się przez w ieki historii, 
k tó ra ukazuje w pływ  kobiet szw ajcarskich (które do
tąd jeszcze m uszą walczyć o praw o do głosowania) 
nadzieje ich kraju . P iękne i bardzo efektow ne są te 
obrazy, trudno je jednak opisać, postaci historyczne 
z całej trójjęzycznej Szwajcarii, krótkie życiorysy, 
świadczące o ich czynach, pierw sze przedstaw icielki 
z X, a osta tn ia z XX stulecia.

Druga część zupełnie inna, gdyż umieszczona na 
niskich stołkach, ukazuje w  słowie i fotografii sąd 
w ybitnych artystów  współczesnych o kobietach.

Trzecia, najciekaw sza część ukazuje w  dużych, 
owalnych fotografiach ewolucję życia kobiety z XIX  
wieku, zam kniętej w czterech ścianach swego ognis
ka domowego, do teraźniejszości, w  k tórej kobiety 
biorą coraz większy udział w  życiu publicznym . U ro
dzenie i śm ierć dawniej w  domu, teraz w szpita
lach, kuchnia i pralnia, pochłaniające siły kobiety 
i duża rodzina od dziadków do niem ow ląt w  jednym  
domu, a teraz m ałe mieszkanie, p ralk i elektryczne, 
konserwy, lodówki i tym  podobne ułatw ienia pracy 
domowej. Przem ysł opanow uje życie, kobieta szuka 
dla siebie nowej drogi. „Jako kobiety doby ju trzej
szej wyszłyśmy z ciasnego kręgu życia w  dal. Naszą 
nową izbą jest św iat — pomóżmy, by przytulniej 
w nim  było“ — głosi jeden z napisów przy końcu

„Linii“. I dalej: „My, kobiety, jesteśm y zawsze dla 
życia. Dlatego nasz wysiłek, w drobnym, jak  i w iel
kim zabiegu służy pokojowi dla w szystkich“. Na sa
mym końcu „Linii“, prowadzącej od przeszłości 
w przyszłość w idnieją słowa z P ism a Św.: „NIE MA 
ŻYDA, ANI GREKA, NIE MA NIEWOLNIKA, ANI 
WOLNEGO, NIE MA MĘŻCZYZNY, LUB NIEWIAS
TY, ALBOWIEM WSZYSCY JEDNYM JESTEŚCIE 
W CHRYSTUSIE JEZUSIE“ (GAL. 3:28).

Zwróćmy nasze kroki do kaplicy, k tóra w ygląda 
jak w ielki nam iot z dużym dachem, przytulającym  
ludzi. Ma jedną ścianę m urow aną, a inne z dużych 
belek z jasnego drzewa. Wchodzi się do przedsionka, 
który można połączyć, lub oddzielić od sam ej kap li
cy, gdzie stoi duży, p rosty  stół, a za nim  ciem ny 
krzyż. M alutkie okienka w  ścianie rzucają światło, 
a gdy się je otworzy, dają  widok na zieleń drzew, 
otaczających kaplicę.

Z przedsionka na praw o znajduje się zakrystia k a 
tolicka, n a  lewo ewangelicka, przy obu stoły z lite 
ra tu rą  wyznaniową i krzesła dla dyżurujących ko
biet, gotowych do udzielania inform acji i do rozmo
wy. Ciągle też ktoś się do nich z rozm aitym i sp ra
wam i zwraca.

Dziwimy się? Tak, kobietom udało się wspólnymi 
siłam i tę  kaplicę założyć i utrzym ywać. W dni pow 
szednie o godz. 17,00 odbywa się msza rzymsko ka
tolicka, o 18,00 nabożeństwo reform owane, zaś w n ie
dziele rano msza o 9.00, nasze nabożeństwo o 10.00.

Przez trzy dni odbywał się w  kaplicy kongres m ię
dzywyznaniowy. Kobiety z obu Kościołów (właści
wie więcej, gdyż w spółpracują metodyści, s ta ro -k a - 
tolicy i inni) wygłaszały odczyty z różnych dziedzin. 
Tem at ogólny brzm iał: „Kobieta w świecie i w  Koś
ciele“. Dyskusji nie prowadzono, chciano się naw za
jem poznać, na niejednym  polu działania wymienić 
swe doświadczenia i uczyć się jedni od drugich.

N aturalnie, całkowitego porozum ienia nie może 
być m iędzy katolikam i, a nam i i we wszystkich od
czytach spostrzegało się zaraz różnice, ale to chluba 
dla kobiet, że potrafiły  się w tym  m iejscu spotkać 
w duchu miłości i w iary w jednego Pana.

Do kaplicy przychodzą tłum y, nie tylko jako ga
pie. W szystkie nabożeństwa odbyw ają się przy prze
pełnionej kaplicy. Cieszy się również powodzeniem, 
wprowadzona ta  nowość — nabożeństwo południo
we, kiedy katolicy i nasza, duża ew angelicka rodzina 
schodzą się razem. Odbywa się w tedy m odlitw a li
turgiczna, zaw ierająca modlitwy dwugłosowe; należą 
do niej między innymi błogosławieństwa. Na koniec 
wspólnie odm awia się na głos Ojcze nasz. M odlitwy 
te są codziennie te same, w ydrukow ane leżą na krzes
łach do użytku wiernych.

Jakże to pięknie, gdy wśród zgiełku wystawowego, 
muzyki ze wszystkich stron, krzyków ć pisków, od
zywa się dzwon Chrystusowy, noszący w yryte na so
bie słowa Jego, Mat. 11:28. i przez cienkie ściany 
prowizorycznego budynku słychać dźwięki organów 
i pieśni wiernych. A dzień w  dzień Słowo Boże żyje 
tam  między nami. Kościół działa wśród św iata, k ap 
lica jest o tw arta  praw ie tak  długo, jak  w ystawa, 
więc do późnego wieczora i zajm uje godne m iejsce 
wśród świeckiej wystawy, będąc drogowskazem 
w górę, pod krzyż Chrystusowy, który jaśnieje, jako 
jedyny oświetlony punkt w kaplicy i w  św iat Świę
tego Ducha, który się unosi ponad zgiełkiem naszych 
dni roboczych i zabaw  świątecznych.

* Powyższy artykuł Redakcja otrzymała od p. W andy Weyssen- 
hoff-Biirig, córki znakomitego polskiego pisarza, działaczki Kościoła 
Ewangielickiego, żyjącej od dziesiątków lat w Szwajcarii. Czytel
nicy ,, Jednoty" przyjmą na pewno z zadowoleniem do wiadomości, 
że p. Wanda Biirig obiecała swą współpracę z naszym pismem.
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Konferencja Komitetu Wykonawczego 
Światowego Zwigzku Kościołów Reformowanych 

w Edynburgu 4  — 9.VIII 1958 r.

P o raz pierwszy od chwili przeniesienia 
B iura Światowego Związku Kościołów 
Reform owanych do Genewy w  1948 roku, 

Kom itet W ykonawczy Związku obraduje znów 
w Szkocji. Delegaci z dziesięciu Kościołów 
Prezbiteriańskich i Reform owanych m ają się 
zajmować w dniach od 4 — 9 sierpnia w New 
College w Eynburgu długim i pełnym  w aż
nych problem ów  porządkiem  obrad *).

Do chwili obecnej zapowiedziało swój p rzy 
jazd 14 członków Kom itetu, zajm ujących kie
rownicze stanow iska kościelne w  ośmiu k ra 
jach. Jednym  z głównych punktów  porządku 
obrad będzie ostateczne ustalenie program u 
XVIII Zgromadzenie Ogólnego Światowego 
Związku Kościołów Reformowanych, które ma 
się odbyć w  dniach od 27 lipca do 6 sierpnia 
1959 r. w Campinas, w  Brazylii. Kom itet roz
patrzy ponadto wnioski o przyjęcie do Związku 
4 Kościołów, które jeszcze do Związku nie na
leżą, dalej plany reform ow ano-prezbiteriań- 
skiego Roku Jubileuszowego 1959/60, który 
ma przypom nieć szereg dat z historii św iata 
reformowanego, wreszcie zagadnienia naw ią
zania ściślejszych stosunków pomiędzy różny
mi Kościołami i organizacjami kościelnymi.

Przewodniczącym  Światowego Związku 
Kościołów Reform owanych jest rek tor se
m inarium  teologicznego w Princeton w USA, 
dr John A, Mackay. Oprócz głównego zada
nia przewodniczenia obradom K om itetu W y
konawczego w Edynburgu, dr M ackay w y
głosi w  niedzielę, 10 sierpnia kazanie 
w  G reyfriarchurch.

D yrektor M aryville College w Tennesse, 
dr Ralph W. Lloyd, który  jest jednocześnie 
sekretarzem  Am erykańskiego Obszaru Związ
ku i przewodniczącym  Kom itetu Program ów  
i O rganizacji XVIII Zgromadzenia Ogólnego, 
będzie również uczestniczył w obradach. Inny
mi delegatam i są: Cornelia M. van Asch van 
Wijck z Kościoła Reformowanego Holandii; 
Dr W. J. Baxter z Kościoła szkockiego, Dr 
Eugene C. Blake — Sekretarz G eneralny Koś
cioła Prezbiteriańskiego w Anglii, Dr Egbert 
Emmen — Sekretarz Generalny Kościoła Re
formowanego w Holandii, Dr Adolph Kuenzi

ze Szwajcarskiego Związku Kościołów Ew an
gelickich, pastor Jacques Marchand z R efor
mowanego Kościoła Francji, Dr James I. 
McCord — dziekan prezbiteriańskiego sem i
narium  teologicznego w Austin w  Texasie 
i przewodniczący Obszaru Am erykańskiego 
Związku, Dr Wilhelm Niesel — M oderator 
Związku Reformowanego w Niemczech, Dr 
Margaret Shannon, zastępczyni Sekretarza 
Generalnego do spraw  stosunków ekumenicz
nych K om itetu Misji Ekum enicznych i stosun
ków ekum enicznych Zjednoczonego Kościoła 
Prezbiteriańskiego w USA, Dr James E. Wag
ner, Przew odniczący Zjednoczonego Kościoła 
Chrystusowego w USA i Lady M acDerm ott 
z Kościoła Prezbiteriańskiego w  Irlandii, p rze
wodnicząca W ydziału Pracy Kobiet w  Św ia
towym Związku.

Dyskusja Kom itetu W ykonawczego na te
m at obecnych rozmów anglikańsko-prezbi- 
teriańskich zwróci uwagę szczególnie członków 
brytyjskich. Na wniosek Kościoła szkockiego 
Kom isja Teologiczna Światowego Związku 
Kościołów Reform owanych ma rozpatrzyć k il
ka zagadnień nauki, które skoncentrow ały wo
kół siebie dyskusję.

Ekum eniczny charakter będzie miało roz
ważenie nawiązania bliższej współpracy z 
M iędzynarodową Radą Kongr egac j onalistó w. 
Zachęcone — załączeniem wielu Kościołów 
Światowego Związku z organizacjami kongre- 
gacjonalistycznym i i w idokami na dalsze takie 
powiązania, szukają: Św iatowy Związek Koś
ciołów Reform owanych z jednej strony i M ię
dzynarodowa Rada Kongregacjonalistyczna 
z drugiej strony dróg i środków popierania 
wśród swych członków takich dążeń do zjed
noczenia.

Na porządku obrad posiedzenia edynburg- 
skiego stoją, oprócz tego sprawozdania, doty
czące odbudowy A udytorium  Kalwina w  Ge
newie, wydanie szeregu nie drukow anych ka
zań Kalwina oraz zagadnienia pomocy m iędzy
kościelnej.

* Informacja, nadesłana przez Biuro Światowego Związku Kościo
łów Reformowanych w Genewie do opublikowania w prasie 
kościelnej. Nosi datę 21 lipca 1958 r.
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S O N E T Y
FRANCISZEK LIPIŃSKI

* *
* * * *

Zam knąłem  Cię w  m ym  sercu . Czy w serca
m ieszkaniu

jest Ci dobrze m ój Panie? O bo ja z radości 
szaleję, żeś w szedł we m nie, gościsz we m nie, Panie, 
w m ym  sercu, które ludziom  śpiewa o miłości.

Serce uderza hym nem  z m iliona promieni, 
żeś jest we m nie Chrystusie i H ym nem  się stałem! 
Ten hym n ska ły porusza i w  dźw ięk i zamienia, 
bo dotknąłem  świętości pozbawiony ciała,

i chwalę Cię m ój Panie słow am i św iętym i, 
nieznanym i dla św iata  — T y  je ty lko  czujesz, 
bo je dusza w  natchnieniu stw orzyła dla Ciebie! 
Bóg we m nie gości, w  człow ieku te j ziemi!
O Chryste, k tó ry  niebo w żywocie budujesz  — 
chwała Ci w ieku ista  na ziem i i w  niebie!

Nadchodzi taka chwila, że nie w iem  czy ży ję, 
bo zaginąłem  w  Tobie, nieobecny w  życiu.
S ta ję  się jasnym  duchem, Tw oje niebo piję, 
to niebo, w które dusza wzniosła się w  zachwycie. 
W tym  szczęściu w idzę Ciebie: w ieczność gorejącą 
niew yśpiew aną nigdy przez św iata geniuszy  — 
że w idzi Nieśm iertelność, Tw oją w idzi Duszę, 
dotyka  T w ej świętości: cud olśniewający!

C zym  jesteś wśród ogromu Tw ych  św iatów
płynących,

k tóry żyje na ziem i ty lko  jeden dzień, 
choć noszę poprzez w ieki żyw otów  tysiące?

T y dajesz nieśmiertelność, ja dla Ciebie żyję, 
pył prom ienny w cielony w  bieg tęczow ych lśnień, 
złączony chwilę z ziemią, co tw orzy, zabija .

P a s t o r  — l e k k o a t l e t a
Rozmawiał MSB

Ks. Franklin W. HELD i Ks. Bogdan TRANDA 
przed kościołem w Warszawie

W RAZ z drużyną lekkoatletyczną S tanów  Z jed
noczonych przyjechał do W arszawy na spotkanie 
z reprezen tacją Polski, były rekordzista św iata 

w rzucie oszczepem, F ranklin  W. Held. Postanow i
liśmy skorzystać z okazji jego pobytu w W arszawie 
i odwiedzić go w  G rand Hotelu. Przedstaw iciel R e
dakcji zastał w pokoju hotelowym wysokiego, o m i
łym uśmiechu młodego człowieka, który w łaśnie od
poczywał przed zawodami. Relację z rozmowy za
mieszczamy poniżej.

— P rasa  nasza podała jako pewnego rodzaju sen
sację, że Ksiądz jest pastorem  i że w okresie pobytu 
w Moskwie odpraw ił Ksiądz nabożeństwo dla swych 
kolegów i koleżanek. Dlatego więc, korzystając z po
bytu  Księdza, postanow iliśm y go odwiedzić. Czy 
można wiedzieć, do jakiego Kościoła Ksiądz należy?

— Jestem duchownym Kościoła Prezbiteriańskiego 
w Kalifornii, (Westminster Presbyterian Church). 
Zbór mój jest stosunkowo niewielki, liczy zaledwie 
około 250 członków. Miejscowość San Diego ma cha
rakter mieszkalny, niemal wszyscy mieszkańcy po
siadają jednopiętrowe domki, otoczone niedużym  
ogrodem.

— W naszym kraju , przeważnie katolickim  bardzo 
trudno byłoby spotkać duchownego na boisku spor
towym, więc sporLOwiec-duchowny i do tego rekor
dzista św iata jest tu ta j sensacją. My, ewangelicy, 
m amy n a  tę spraw ę inne poglądy. Duchownych ew an
gelickich jest w  Polsce bardzo mało i są tak  zajęci 
pracą, że upraw ianie wyczynowego sportu byłoby 
niemożliwe. Wiadomo nam, że w  S tanach Zjedno
czonych, gdzie protestanci stanow ią duży odstetek 
ludności, spraw a wygląda zupełnie inaczej. Czy daw 
no Ksiądz zaczął karierę sportowca? Ponadto in te 
resuje mnie, czy w  tej działalności pociąga Księdza 
coś więcej, niż osiąganie wyników sportowych.

— Bliżej zainteresowałem  się lekkoatletyką w cza
sie studiów  na uniw ersytecie i do czasu ukończenia 
osiągałem już tak dobre wyniki w rzucie oszczepem, 
że mogłem odbyć turnee po Europie, w szczególności
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zaś po Skandynaw ii. Jeżeli zaś chodzi o to drugie 
pytanie, to m oja działalność sportowa umożliwia mi 
podróże po świecie, co wzbogaca m oją znajomość lu 
dzi w innych częściach świata. Możliwość podróży po 
świecie jest jedną z najważniejszych przyczyn, które 
mnie trzym ają przy dalszym upraw ian iu  lekkiej a t
letyki. Na przykład obecną podróż, w  której biorę 
udział, uw ażam  za niezwykle dla siebie wartościową, 
ze względu na pobyt w  Związku Radzieckim, co d a 
ło mi sposobność do w ielu rozmów z ludźmi i do 
zaobserw ow ania niejednej ciekawej rzeczy. Cieszę 
się też, że mogłem odwiedzić Polskę i dowiedzieć się 
czegoś o tym  kraju , który dotychczas był mi raczej 
nieznany.

— Jak ie w rażenie w yw arła na Księdzu Polska, 
a właściw ie — ściślej mówiąc — W arszawa?

— Jestem  pod silnym  w rażeniem  tego, co u jrza
łem i usłyszałem w W arszawie. Zresztą to jest opi
nia nie tylko moja, lecz większości moich kolegów 
i koleżanek z ekipy am erykańskiej. W brew  ciągle 
jeszcze widocznym pozostałościom ubiegłej wojny, 
jak  ruiny i „ospowate“ od odłamków m ury, w idzi
my tu ta j wiele pogody ducha.

— Bardzo mi miło usłyszeć w łaśnie te słowa z ust 
Księdza. Na zakończenie — nie chciałbym zbyt dużo 
czasu Księdzu przed spotkaniem  zabierać — pragnę 
zaprosić Księdza na  niedzielę do wzięcia udziału 
w nabożeństw ie i wygłoszenia przemówienia.

pziA trB IB LI | N Lj
„N A  PO CZĄTK U STW O RZYŁ B Ó G ”

KS. DR EMIL JELINEK

„Na początku stworzył Bóg...” Takimi sło
wami rozpoczyna Biblia opowieść o stw orzeniu 
świata. W dzieciństwie „sielskim, anielskim ” 
słuchaliśm y jej z napięciem, jak  najczarow - 
niejszej bajki, w  młodości „górnej i chm ur
n e j” m ieliśmy wobec niej już poważne zastrze
żenia „naukow e”, a w  wieku dojrzałym  słu 
chamy jej z pew nym  zakłopotaniem, nie b a r
dzo wiedząc, co z nią począć. Nasłuchaliśmy 
się tylu różnych naukowych hipotez o pow 
stan iu  świata, które nie liczą się z egzysten
cją Boga, że zagadnienie to często urasta do 
kłopotliwego dylem atu, albo religia, albo w ie
dza, albo w iara, albo rozum, albo Bóg albo 
m ateria. S tara opowieść biblijna jest często 
używ ana do walki z „zabobonem” religii. W ie
lu za nic na świecie nie chce sobie dać w y tłu 
maczyć, że religia i wiedza, rozum i wiara, 
to czynniki w praw dzie całkiem różne, ale 
bynajm niej nie przeciwstawne. Wiedzy chodzi
0 m ateria lny  obraz świata. W swych bada
niach i dociekaniach posługuje się rozumem
1 doświadczeniem. Ludzie w iary nie powinni 
jej brać za złe, że nie zna pojęcia Boga i k ie
ru je  się tylko praw am i przyrody: przyczyno- 
wością, graw itacją itd. Żle byłoby z naszą 
wiarą, gdybyśmy się bali wiedzy i jej w yni
ków. Przeciwnie, cieszymy się z jej nowych 
odkryć.

Dla wierzącego ewangelika (mówiąc w yraź
nie — dla ewangelika, albowiem katolik w

dalszym ciągu obstaje przy „naukowych” do
wodach istnienia Boga) podobnie, jak  dla 
członka relig ijnej społeczności Izraela w prze
szłości egzystencja Boża nie ulega najm nie j
szej wątpliwości i Boga dowodzić wcale mu 
nie trzeba. Poprostu w  Boga wierzy i ufa Mu, 
jak  dziecko ufa swem u ojcu i matce. Pod po
jęciem  Boga w yobrażam y sobie Istotę najw yż
szą, jedyną, absolutną, osobową, obdarzoną 
rozum em  i wolą, obejm ującą cały świat — 
Istotę, egzystującą samoistnie.

Ludzie zawsze byli skłonni szukać w  P iś
mie Sw. pewnych pouczeń natury astrono
micznej, geologicznej, antropologicznej, histo
rycznej, czy jakiejkolw iek innej. Tymczasem 
w Piśmie Św. wcale nie chodzi o astronomię, 
kosmografię, psychologię, historię czy an tro 
pologię. B iblijną opowieść o stworzeniu św ia
ta zrozum iem y dopiero wówczas, gdy p rzy j
mować ją będziemy tak, jak ją pojmował sta
rożytny Izraelita, k tóry  nie m iał pojęcia 
o jakiejkolw iek astronomii, poza praktyczną 
orientacją w edług gwiazd i księżyca. W opo
wieści o stw orzeniu św iata nie szło mu o na
ukowe teorie i hipotezy, lecz wyłącznie 
o praw dę religijną, o zbawienie. Tylko z tego 
ounktu  widzenia, z punktu widzenia soterio- 
logicznego, b iblijna ooowieść o stw orzeniu 
świata i człowieka stanie się nam zrozumiała.

Człowiek starożytnego Wschodu, a tym  był 
również Izraelita, przy całym swym realis
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tycznym sposobie myślenia, interesow ał się 
przede wszystkim  tym, co dla jego życia 
miało zasadnicze znaczenie. A tym  faktem  dla 
starego Izraelity  wcale nie było stw orzenie 
świata, aczkolwiek Biblia mówi o nim  zaraz 
na pierwszych stronach księgi Genezis, lecz 
powstanie i rozwój ludu Bożego, Izraela. Po
wołanie, w ybranie i wyprowadzenie z Egiptu 
powtarza się w  księgach biblijnych przy każ
dej sposobności; stw orzenie św iata miało w  
życiu i w m entalności Izraelity  tylko drugo
rzędne znaczenie.

Pan, Jahw e, w ybrał sobie lud, a w ybrał 
i powołał go wówczas, gdy jeszcze żadnym  
ludem  nie był; była to raczej gromada, czy 
naw et stado niewolników, którzy byli w łas
nością i m ajątkiem  egipskich panów. Exodus 
ludu z Egiptu, to narodzenie, to powstanie, 
to s t w o r z e n i e  ludu, to tworzyciel- 
ski b ó j Pański, którego m otyw em  jest 
zbawienie Izraela, a przezeń człowieka. A tak, 
jak  Bóg stw orzył lud, tak  „na początku” stw o
rzył św iat (Izaj. 51:9-10) (Por. G erhard  von 
Rad: Theologie des A lten Testam enta I, M ün
chen 1957, 142). K iedy to było i jaki jest wiek 
świata, o tym  Pismo Św. nic nie mówi. Niech 
się tym  zajm uje wiedza operując m iliardam i 
la t świetlnych, czy innych. Starego Izraela, 
podobnie, jak  dzisiejszą myśl religijną, z pu n 
ktu widzenia w iary  to wcale nie interesuje. 
Zupełnie w ystarczy, że było to ,,na początku” . 
Ale jak się zdaje, naw et wiedzy nie uda się 
ustalić tego początku. Dlatego woli ona m ó
wić o „wiecznośći” św iata i m aterii. Ale co 
to jest wieczność? K ategoria czasu, przedłu
żona do nieskończoności, czy też kategoria zu
pełnie innego rodzaju, innego w ym iaru  i dy- 
mensji? W pierwszym  przypadku jest. to non
sens, a w  drugim  — kategoria zupełnie nie 
naukowa.

W S tarym  Testam encie brak późniejszych 
w yobrażeń (II Machab. 7:28) o stworzeniu 
św iata z niczego (por. K urt Galling: Der Cha
rak te r des Chaosschilderung in Gen. 1:2 —
w Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1950', 
zeszyt 2). Creatio ex nihilo stało się w praw 
dzie dogmatem chrześcijańskiej w iary, ale jak  
się zdaje, nie ma ono oparcia naw et w  Nowym 
Testamencie. W ystępuje tu  tylko raz jeden 
— Żyd. 11:3 — aczkolwiek i to może być 
jeszcze sporne. ,,Św iat jest spraw iony słowem 
Bożym tak, iż rzeczy, które widzimy, nie s ta 
ły się z rzeczy widzialnych, ale z niczego” . 
Tak brzm i ten  w erset w  tłum aczeniu Biblii 
gdańskiej. W oryginale greckim  m yśl jest ra 
czej inna, co uwzględnia już tzw. ,,w arszaw 
ski e tłum aczenie Nowego Testam entu: ,,W ieki 
urządzone są Słowem Bożym, tak, że z rzeczy 
niew idzialnych stały się rzeczy w idzialne” . 
Akcent jest tu  położony na Słowie-Logosie, 
przez które wszystko zostało stworzone, a nie 
na m ateriale, z którego wszystko powstało 
(por. K. B arth: Kirchliche Dogm atik 111/1,22). 
Jest to ta sama myśl, którą znajdujem y we 
wstępie do Ewangelii Św. Jana: „Na początku

było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem  
było Słowo ... Wszystkie rzeczy przez nie się 
stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało”
(Jan 1:1.33). To jest w łaśnie jedyna rzecz, k tó 
ra in teresuje autorów  biblijnych, a n ie p y ta 
nia: jak  i z czego został św iat stworzony. Dla 
nich to były pytania tak  samo obojętne, jak  
i dla w iary  współczesnego człowieka, co mu 
bynajm niej nie przeszkadza, aby jako człowiek 
m yślący przyjm ow ał tę, czy inną naukow ą 
hipotezę o powstaniu świata, k tóra wcale nie 
wyklucza religijnej możliwości m om entu stw o
rzenia świata.

Przewodnim  m otywem biblijnych opowieści 
o stworzeniu św iata jest zamiar zbawiciełski, 
a więc soteriologia i eschatologia, nigdy zaś 
teologia natu ra lna  i antropologia. Ostatecznym  
celem stworzenia świata jest według Biblii 
objawienie chwały i dobroci Bożej (Ps. 19:2; 
106:1; Neh. 9:6; Rzym. 1:20).

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. 
Jak  już powiedzieliśmy, owo „na początku” 
wym yka się spod jakiegokolwiek pojęcia cza
su. Kiedy mówimy, że Bóg „stw orzył”, to jest 
to dla nas perfektum , przeszłość, czynność raz 
dokonana i skończona, ale nie znaczy to w ca
le, że Bóg skończył już swoje dzieło, a teraz 
tylko „odpoczywa”. Jezus w yraźnie mówi: 
„Ojciec mój aż dotąd działa” (Jan 3:17). Bóg 
zawsze tw orzy i wiecznie jest czynny; tworzy- 
cielska wola Boża trw a nadal, tw orząc coraz 
nowe św iaty (creatio continua). Bóg tworzy, 
utrzym ując św iat stworzony, k tóry  trw a do
póty, dopóki Bóg tego chce. I wiedza zna po
jęcie „końca św iata”. Wszystko by się roz
padło, naw et atomy rozleciałyby się (ile 
wysiłku kosztuje nas rozbicie jednego atomu!), 
gdyby Bóg ustał w swym akcie tworzenia, 
spraw owania i utrzym yw ania św iata (guber- 
natio e t conservatio mundi). W szystkie rzeczy 
posiadają swój b y t tylko z Boga, a nie same 
z siebie. „W nim żyjemy, ruszamy się i jesteś
my” (Dz. Ap. 17:28). Św iat jest i pozostaje 
stale sceną chwały Bożej (theatrum  gloriae 
Dei). Bóg stale przem aw ia do swego stw orze
nia Słowem mocy, mądrości i dobrotliwości. 
Człowiek wierzący widzi w  biegu św iata coś, 
czego inni nie widzą, widzi Ojca i Syna 
w Jego wywyższeniu i w Jego poniżeniu 
(K. Barth: Kircbliche Dogmatik III/3, Zurich 
1950, § 48—49).

Bóg stw orzył nie tylko „niebo i ziem ię” ; 
stw orzył także „ADAM-a” istotę żywą i ro 
zumną, obdarzoną n ieśm iertelną duszą, istotę 
wywyższoną nad Wszelkie stworzenie, „mało 
m niejszą od aniołów” (Ps. 8:6).

Zagadnienie pow stania człowieka, tak jak  
je przedstaw ia dzisiejsza teoria ewolucji, 
a szczególnie engelsowska teoria bracchialna 
(udział pracy przy rozwoju człowieka) Biblii 
znowu zupełnie nie interesuje. W Piśm ie 
Świętym  chodzi zawsze tylko o człowieka 
w jego stosunku do Boga. Jak  wiadomo, 
Pismo Św. podobnie jak i dzisiejsza wiedza 
przyrodnicza, staw ia człowieka przynajm niej
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w sam ym  akcie stw orzenia w jednym  szeregu 
ze zwierzętam i, z którym i został stworzony 
jednego „dnia”. Tym faktem  podkreśla prze
pastną różnicę między człowiekiem, a Stw orzy
cielem. Ulubiony biblijny obraz Boga, jako 
garncarza (Iz. 45:9; Jer. 18:6; Rzym. 9:20;) 
prowadził do naiwnego wyobrażenia Boga, 
modelującego człowieka z gliny, podobnie, jak 
to robił egipski bóg Chnub. W ielką winę za to 
ponoszą sami teolodzy, a przede wszystkim 
m alarze i rzeźbiarze, którzy w swych dziełach 
sztuki tak  w łaśnie ak t stw orzenia przedsta
wiali. Pismo jednakże w yraźnie mówi: „Niech 
wyda ziemia duszę żywiącą (I Mojż. 1:24). 
„Dusza żywiąca”, czy „dusza żywa” to tylko 
proch ziemski. Z punktu  widzenia w iary  zno
wu jest rzeczą zupełnie obojętną, co to był 
za proch, albo glina. Tego rodzaju zaintere
sowania sto ją w  jaw nej sprzeczności z duchem 
Pisma: kaw ał gliny, szympans, goryl, czy 
pithecantropus, czyż to koniec końców nie jest 
stale  ten sam  proch?!

W ielu ludziom po dzień dzisiejszy nie daje 
spokojnie spać dalsze zagadnienie „religijne”. 
Jakże z jednej pary  m ałżeńskiej, Adama 
i Ewy, mogło powstać całe ludzkie pokolenie, 
zróżniczkowane w  dodatku na tyle ras i ty 
pów? Z kim  to właściwie ożenił się Kain, kiedy 
po zamordowaniu jedynego swego b rata  „od
szedł od oblicza Pańskiego i mieszkał w ziemi 
Nod na wschód słońca od Edenux” I (Mojż. 
4:17)? Zaraz w  następnym  wierszu czytamy
0 jego żonie; skądże się wzięła? O kobietach, 
prócz Ewy, słyszym y w Biblii istotnie dopiero 
w 5 rozdziale Genezis, gdzie czytamy, że 
trzeci syn Adam a i Ewy, Set, spłodził syny
1 córki. Z kimże je spłodził. — Są to tak  naiw 
ne pytania, że stają  się aż śmieszne, nie mniej 
jednak  nieraz byw ają używane dla ośmiesze
nia religii i w iary.

H ebrajskie „ADAM” pozostaje w  związku ze 
złowem „ADAMA” — glina, ziemia, proch, 
podobnie, jak  łacińskie słowo HOMO i HU 
MUS. W ielka szkoda, że w  języku polskim nie 
można tego, bez hum orystycznego skojarzenia 
przełumaczyć dosłownie: „Ziem iak” — „zie
m ia”. Otóż ów biblijny  „ADAM — Ziem iak” 
oznacza w  Piśm ie Św. z reguły collectivum, 
a nie jednostkę, a więc „ludzkość”, ludzi, c a 
łość ludzkiego pokolenia, składającego się 
z mężczyzn i kobiet. Ilekroć w S tarym  Testa
mencie mówi się o człowieku, jako jednostce, 
zawsze używa się w yrażenia „BEN-ADAM” 
(np. Ps. 8:5), co dosłownie znaczy: „syn Zie- 
m iaka”) (por. Ludwig Köhler: Theologie des 
A lten Testam ents, Tübingen 1936, 113). Do
piero z biegiem  czasu — jak się już rzekło 
9 z w iny teologów i artystów , przy słowie 
„ADAM” powstało w yobrażenie naszego A da
ma. W księdze Genezis czytamy wyraźnie: 
„Uczyńmy ADAM-a na wyobrażenie nasze... 
a niech p a n u j ą . . .  Stworzył tedy Bóg 
ADAM-a... na wyobrażenie swoje stw orzył go: 
m ę ż c z y z n ę  i k o b i e t ę  stw orzył

je” (Gen. 1:26-27). Szkoda tylko, że nasza 
Biblia Gdańska tłum aczy w wierszu 26 he
brajską liczbę mnogą przez liczbę pojedyńczą, 
aczkolwiek bardzo ładnie tłum aczy inne kapi
talne miejsce, które nas tu  specjalnie in te re 
suje: „Mężczyznę i niew iastę stworzył je; 
i błogosławił im, i nazwał imię ich CZŁO
WIEK (ADAM) w dzień, którego są stw orze
n i” (Gen. 5:2). ’

W spółpracownica i sekre tarka  Karola B artha 
Charlotte von K irschbaum  (Die w irkliche 
Frau, Zürich 1949), wychodząc ze staro testa- 
m entowej opowieści o stworzeniu św iata 
i człowieka, idzie po linii swojego profesora 
i twierdzi, że człowiek, k tóry  wyszedł z ręki 
Stwórcy, nie był istotą osamotnioną, lecz był 
jednością mężczyzny i kobiety. Nawet poda
nie Genesis o stw orzeniu kobiety, jako pomoc
nicy, będącej biegunowym  odpowiednikiem 
mężćzyzny (mężatka), w yraźnie wskazuje, że 
kobieta nie jest dziełem  mężczyzny, lecz dzie
łem Bożym w takim  samym stopniu, jak 
mężczyzna, czyli, że jest człowiekiem (ADA- 
M-em) zupełnie tak samo, jak mężczyzna. 
Oboje są związani ze sobą tak, że tylko po
społu tworzą pełnego ADAM-a, człowieka. 
Emil B runner (Der Mensch in W iderspruch, 
Zürich 1937, 95) może przeto mówić o czło
wieku, jako o istocie podwójnej. Sam zaś 
K. B arth  (Dogmatik III) 4, Zürich 1951, 
134 — 142), jak się zdaje, upatru je  tę wspól
notę w biegunowości płciowej i w skazuje na 
nowoczesnych myślicieli, którzy jak np. W al
ter Schubert (Religion und Eros, 1944) w sto
sunku mężczyzny i kobiety widzą powrót do 
pełności bóstwa, albo jak Theodor Bo w et (Die 
Ehe, ihre Kriese und Neuwerdung, 1946) 
widzą w  tej jedności cud odnowienia. Adam  
„spłodził syna na podobieństwo swoje i na 
w yobrażenie sw oje” (Gen. 5:3), a więc Bóg 
wyposażył człowieka w  zdolność dalszego prze
kazyw ania swego dostojeństwa, aby mąż 
i żona stali się w swym dziecku „jednym  cia
łem ”.

Często tw ierdzi się, że S tary  Testam ent 
przypisał Bogu cały szereg cech czysto ludz
kich. Nie ulega wątpliwości, że w  S tarym  
Testam encie znajdziem y wiele antropom or- 
fizmów. Ale przecież i m y dzisiaj mówimy
0 Bożej „ręce”, „palcu”, „oku”, naw et i o Bo
żym „słow ie”. Lecz w  pism ach proroków
1 w księgach poetyckich ST, czyli w lite ra tu 
rze, która swym  charakterem  jest ateologiczna 
i skłonna do personifikacji i antropom orfizm u, 
znajdziem y w yrażenia biegunowo odmienne. 
Tak np. u proroka Ezechiela (1:26) czytamy, 
że chwała Boża była „na w ejrzeniu jako osoba 
człowieka” ! To nie jest antropom orfizm , jakby 
się zdawało, lecz najw yraźniej teomorfizm, 
tzn., że Izrael patrzy ł na człowieka ze stano
wiska Bożego. Tak też należy pojmować słyn
ne starotestam entow e twierdzenie, że „ADAM” 
był stworzony „na w yobrażenie” (SELEM) 
i „w edług podobieństw a” Bożego (DEMUTH,
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Gen. 1:26). Pięknie to wypowiedział W. Cas- 
pari (Imago divina — w Reinh. Seebergfest- 
schrift 1929, 208), że Izrael pojął człowieka, 
jako m andatariusza Bożego. Tak, jak  o rien tal
ni królowie m ieli w  zwyczaju rozstawiać na 
terenie swego państw a własne posągi, tak  
i człowiek ma być na ziemi obrazem  Bożym. 
Z pojęciem Imago Dei spotykam y się w ST 
tylko trzy razy i to właśnie w  księdze Genesis 
(1:26; 5:1; 9:6), a w  księgach apokryficznych 
dwa razy (Sap. 2:23; i Syr. 17:4). Gen. 1:26 
używa naw et dwóch słów: SELEM =  w y
obrażenie i DEMUTH =  podobieństwo. Na 
czym ten obraz Boży ma polegać, o tym  Pismo 
Sw. bliżej nie mówi. Psalm  8:6 mówi o sławie 
i czci człowieka, który  jest mało m niejszy od 
aniołów, a prorok Ezechiel (28:12) mówi ,,o pe ł
ni mądrości i o doskonałym pięknie” . K. B arth 
(Dogmatik III /l , 206) gotów był widzieć ten 
obraz Boży w płciowej dwubiegunowej pola
ryzacji, chociaż — jak się zdaje — skłonny 
jest mówić o jakiejś analogia relationis (str. 
219). Ludwig Köhler (Die G rundstelle der 
Imago Dei Lehre Genesis 1:26, w Theologische 
Zeitschrift, Basel 1948, 16) powiada, że SELEM 
oznacza posag, albo w yprostow aną postać, i że 
oba hebrajskie słowa chcą wyrazić myśl, że 
w człowieku jest coś, co go zasadniczo odróż
nia od reszty stworzenia, a co czyni go po
dobnym (tylko podobnym, a niejednakim ) do 
Boga. Jest to coś, czego człowiek nigdy nie 
może stracić, coś, czego naw et grzech pozba
wić go nie może, a wiec dotyczy s truk tu ra lnej 
i form alnej strony ludzkiej osobowości. Tak 
samo pojm uje to Nowy Testament, tylko w  dwu 
miejscach: (I Kor. 11:7 i Jak . 3:9), a może 
i Dz. Ap. 17:28, aczkolwiek tu  słowa ,,obraz” 
wogóle się nie używa. — Zdaniem  E. Brun- 
nera  (Die christliche Lehre von Schöpfung und 
Erlösung, Zürich 1950, 69) NT zapatruje się 
na Imago Dei zasadniczo inaczej. W edług 
G erhadra von Rada greckie EIKON (Theolo
gisches W örterbuch zum NT, ed. Kittel, II, 387) 
to nie obraz czy posąg, ale raczej stosunek, 
coś, co może ulec zm ianie i dotyczy raczej m a
terialnej strony ludzkiej osobowości. Form al
na strona mówi, że człowiek jest osobowością, 
podczas, gdy strona m ateria lna mówi o sto 
sunku ludzkiej osobowości do Boga, Takie 
miejsca, jak  Rzym. 8:29; II Kor. 3:18; Efez. 
4:24; Kol. 3:10 dają całkiem w yraźne w yobra
żenie o obrazie Bożym. W tych m iejscach ma 
się na myśli takie podobieństwo, którego czło
wiek grzeszny stanowczo nie ma, ale może ono 
m u być udzielone przez Jezusa Chrystusa, 
który jest obrazem Bożym w ścisłym tego sło
wa znaczeniu. Nie chodzi więc, jak  w ST 
o s tru k tu rę  człowieka, ale o jego stan, o stan 
łaski i dziecięctwa Bożego. B runner (str. 91) 
w skazuje na to, że w tej różnicy zapatryw ań 
ST i NT na obraz Boży był świadom M arcin 
Luter, k tóry  mówił o Imago publica i Imago 
privata (WA 42, 51) i to w  odniesieniu do obu 
słów hebrajskich, które słusznie uw ażał za 
paralelizm  jednego i tego samego pojęcia, 
podczas, gdy teolodzy średniowiecza, począw-

szy już od Ireneusza, w swej egzegezie oba 
słowa rozróżniali: słowo SELEM odnosili do 
rozumowej strony człowieka, zaś słowo DE
MUTH — do utraconego w skutek upadku 
Adama stosunku człowieka do Boga. Była to 
więc dość dokładna in terpretacja staro- i no- 
w otestam entow yeh zapatryw ań na Imago Dei, 
ale cóż z tego, kiedy Kościół Rzymsko-Katolic
ki woli dziś mówić o obrazie ,,przyrodzonym ” 
i ,,nadprzyrodzonym ”. Kościół i teologia ka
tolicka w yobrażają sobie dziś obraz Boży 
całkiem m aterialnie. Sławny Jezuita, kardynał 
Robert Bellarm in zm. 1621) w yraził to mniej 
więcej w sposób następujący: przyrodzony, 
na tu ra lny  człowiek, który  wyszedł z ręki 
stwórcy jako ,,dusza żyw a” to człowiek nagi; 
Bóg wszakże wyposażył go daram i nadprzyro
dzonymi (donum superadditum ), łaską i n ie
śm iertelnością i to jest właśnie Imago Dei. 
W tym  stanie jest to człowiek ubrany. Czło
wiek wszakże upadł i stracił dar nadprzyro
dzony (Imago Dei) i stał się znowu nagi. Je s t 
to może pogląd bardzo ciekawy i dowcipny, 
ale zgoła bałam utny i ze ST nie ma nic wspól
nego. W myśl księgi Genesis upadek człowieka 
bardzo poważnie naruszył jego charakter, lecz 
nie pozbawił go obrazu i podobieństwa Bożego. 
Przecież księga ta (Gen. 9:6) w yraźnie liczy 
się z obrazem Bożym człowieka jeszcze po je 
go upadku, w erze Noego. Teologia ew ange
licka pojm uje ów obraz Boży w sensie ducho
wym. W oryginale hebrajskim  — jak  to za
uważył i podkreślił reform ow any wiedeński 
teolog Eduard Böhl (Dogmatik 1887, 156) — 
czytamy dosłownie, że człowiek był stworzony 
„w obraz Boży” (BE-SELEM, Gen. 1:26), to 
znaczy do społeczności z Bogiem. Jest to więc 
pew ien stan duchowy, swera, w której Bóg 
postawił człowieka. Ale tak, jak my zarzucam y 
katolikom, że nie biorą na serio obrazu Bożego 
w  grzesznym człowieku, tak znowu katolicy 
w ytykają nam, że grzesznika zniżamy do po
ziomu zwierzęcia. Je s t to zarzut bardzo po
ważny i dlatego reform atorzy mówili o ja 
kiejś resztce obrazu Bożego w upadłym  
człowieku. Twierdzenie to wszakże nie w y
trzym uje krytyki. Teologia ewangelicka win- 
naby skorygować swój pogląd na obraz Boży 
w sensie biblijnym , staro i nowotestam ento- 
wym: człowiek form alnie i m aterialn ie jest 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże. On 
jest „w obrazie Bożym”, tj. może być dziec
kiem  Bożym, ale może też z tego obrazu 
wypaść (co się też istotnie przytrafiło!) i może 
stać się zwyczajnym, przyrodzonym  człowie
kiem, nie tracąc ludzkiej osobowości. Ten stan 
NT nazywa pięknie i poglądowo ,,starym
człowiekiem ” albo ,,starym  Adam em ”, czło
wiekiem nienawróconym  i nie narodzonym  na 
nowo. Człowiek stary  może być ponownie 
„w obrazie” Bożym przez Jezesua Chrystusa, 
który  jest właściwym obrazem Bożym (II Kor. 
4:4; Kol. 1:15). A więc „na początku stw orzył 
Bóg niebo i ziem ię”, stw orzył człowieka, aby 
był i pozostał d z i e c k i e m  B o ż y m !  
(I Kor. 15:49; II Kor. 3:18; Kol. 3:10).
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Zbór Jezusa Chrystusa 
wobec atomowego zagrożenia świata}

PROF. Dr HENRYK YOGIEL

■  Już sama myśl o człowieku, którego Bóg tak umi
łował, jak nam to mówi Ewangelia o Jezusie Chrys
tusie, jako obiekcie masowej zagłady — jest grzechem.
■  Środki masowej zagłady są nadużywaniem darów 
Bożych, ludzkiego rozumu i sił przyrody.
■  Zdanie: „Lepiej umrzeć, niż być niewolnikiem“, 
winno być zastąpione zdaniem: „Lepiej umrzeć, niż 
być masowym mordercą“.
|  Posługiwanie się środkami masowej zagłady dla 
odstraszenia, by przeszkodzić złu i uniemożliwić woj
nę, rodzi się z obłędu, jakoby można było grzech 
grzechem zwalczyć a diabła diabelstwem.

|  Ilościowe różnice między małymi, większymi 
i największymi bombami atomowymi nie mogą za
kwestionować radykalnego i totalnego potępienia, 
którego żąda od nas wojna, prowadzona za pomocą 
broni atomowej.

|  Państwo, które winno się troszczyć o prawo i po
kój, a przez popieranie dobra i odpieranie zła służyć 
zachowaniu życia ludzkiego we wspólnocie ludzkiej, 
niszczy sarno siebie, jeżeli posługuje się środkami 
masowej zagłady.

■  Żaden chrześcijanin w sprawie środków masowej 
tagłady i uzbrojenia atomowego nie może siebie czy
nie współwinnym przez udział, obojętność, lub nie- 
trasobliwość.

■  Biada teologom, którzy za produkowanie, wypró
bowanie, a nawet stosowanie środków masowej za
głady usiłują uspokoić sumienie mężów stanu, uspra
wiedliwiając to, czego nie da się usprawiedliwić.

■  Środkami masowej zagłady zmierza człowiek do 
kolektywnego sądu ostatecznego, który jest farsą owe
go sądu ostatecznego, jaki Bóg, Pan świata i jego 
dziejów, sobie pozostawił.

■  W środkach masowej zagłady wyobraża sobie 
tenże człowiek, który pozuje na stwórcę nowego św ia
ta, że wolno mu być niszczycielem świata.

|  Wprawdzie jest napisane, że w czasach ostatecz
nych jedna trzecia ludzkości będzie zgładzona, ale 
nie jest napisane, że zborowi Jezusa Chrystusa w ol
no brać w  tym czynny udział.

*) Zamieszczony wybór z 60 lez, ogłoszonych przez prof. H. Vogla 
w czasie konferencji teologów w sprawie broni atomowej.

T E O D O R  B E Z A
WOJCIECH WRZOS

O  pośród w ielkich mężów Reform acji bodaj 
^  m niej znany jest Teodor Beza, mąż zaufa
nia francuskich hugenotów i następca Jana K al
wina w  Genewie. Urodził się jako potomek 
starego burgund/z/kiego rodu szlacheckiego' w 
m ałej, ale sławnej m ieścinie Vezelay dnia 19 
czerwca 1519 roku. Już jako dziecko wzbudził 
takie zainteresow anie swego stry ja M ikołaja, 
bogatego, starego kaw alera, że te n  postanowił 
go wziąć ze sobą do Paryża i  postarać się 
tam  o jego wychowanie. Postanow ienie to m ia
ło dla niego duże znaczenie, ponieważ, 
Teodor wcześnie stracił m atkę, a sam  był 
dzieckiem', chorow itym  i słabym. Chodzić nau 
czył się dopiero w  piątym  roku życia, a n ieu
m iejętne zabiegi lekarskie tak  uprzykrzyły  mu 
życie, że gotów był szukać śmierci w nurtach  
Sekwany. Na szczęście nad chłopcem czuwał 
troskliw y stry j, któreiTO zabiegi i troska nie
bawem  przynoszą zbawienne wyniki: zdrowie 
szybko powracało, a niebyw ale zdolności chłop
ca i jego* postępy w nauce napaw ały dum ą roz
ważnego opiekuna. W Paryżu nie pozostał 
wszakże Beza długo. K tóryś z przyjaciół stry ja  
radził mu posłać dziesięcioletniego chłopca do 
szkoły sławnego Melchiora W olmara w Bour- 
ges. W edług późniejszego własnego- wyznania 
Bezy, dzień w stąpienia do tej szkoły stał się

dniem  drugiego jego’ narodzenia. W eim ar byl 
nie ty lko mężem uczonym, ale co ważniejsze, 
był doskonałym  pedagogiem. Ponadto1 była to 
głowa napraw ę otw arta. Sam powoli odkryw ał 
przyczyny zła i zepsucia w  ówczesnym Koś
ciele i w idział w iele praw dy w  nauce wielkiego 
reform atora niemieckiego. Zwolennicy ,,nowej 
relig ii’ (jak wówczas nazywało się naukę L u t
ra) znajdow ali w domu Wolmara« drzwi o tw ar
te i n iejeden z  nich uczył w  jego szkole. Beza 
żył więc niem al od dzieciństwa w atm osferze 
ewangelickiej, pozostając pod wpływem  Ewan
gelii w latach najw ażniejszych dla w ew nętrz
nego rozwoju. W czasie, gdy Beza w stąpił do 
szkoły W olmara, uczniem tejże szkoły był 
o kilkanaście la t od niego starszy Jan  Kalwin. 
W ciągu siedmiu la t wspólnego pobytu w  szko
le między obydwu młodzieńcami zawiązała 
się praw dziw a przyjaźń, k tó ra  m iała trw ać 
przez całe życie. Również między Bezą, a  Wol- 
m arem  nawiązała się nić wzajem nej sym patii i 
zaufania, jak  m iędzy ojcem i synem. Beza przez 
całe życie z wdzięcznością wspom inał swojego 
nauczyciela. W eim ar w łaśnie wzbudził w  jego 
sercu miłość do lite ra tu ry  i dal mu tak  solid
ne podstaw y łaciny i greki, że Beza w  później
szych latach stał się praw dziw ym  m istrzem  w 
obu językach.
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p  rześladowania ewangelików tak  się wzmo- 
^  gły, że W eim ar był zmuszony opuścić 
Boorges i udać się do Tübingen. Beza poszedł
by .najchętniej za m istrzem  ale krew ni, którzy 
łożyli na jego utrzym anie i studia, postanowili, 
że będzie 'studiować w Orleanie prawo, aczkol
w iek dyscyplina ta młodzieńca nie interesow ała, 
podobnie jak  i jego przyjaciela Kalwina. K rew 
ni wszakże nalegali, aby sobie w ybrał bądź ka
rierę prawnika', bądź służbę kościelną, cho
ciaż ta  młodemu Bezie jeszcze mniej odpowia
dała, niż p rak tyka  jurysty . Po długiej 
walce udało mu się wreszcie uzyskać zezwo
lenie na studia, literackie w  Paryżu. Tu otw o
rzy ł się przed nim zupełnie nowy, dotąd n ie
znany świat zabaw, beztroskich uciech i m oral
nego nieskrępo wania. Beza — jak  się zda je — 
nie stronił od wesołego życia., czego mu zago
rzali nieprzyjaciele, Jezuici, nigdy nie zapom
nieli 1 w ytykali mu, jak  zresztą w szystkim  re 
form atorom , w szelakie grzechy, aciz Pan  Bóg 
m iłosiernie ustrzegł go od wielkich pokus. 
W roku 1544 zawarł w  tajem nicy związek m ał
żeński z mieszczanką K laudyną Desnoz, z k tó 
rą  żył w  szczęśliwym m ałżeństwie 44 lata. J e 
den z nieprzyjaciół jego, spośród Jezuitów  
taką podał jego 'charakterystykę z tego o k res j 
życia: „Beza ma bardzo- miłe, delikatne i szla
chetne oblicze, a jego m aniery  świadczą, że 
zwykł obcować z ludźm i wysoko postaw iony
m i”. Lektura- dzieł klasycznych i zamiłowanie 
do* poezji, zarówno* w  języku ojczystym  jak  i 
w łacinie, w ysubtelniły  i  uszlachetniły jego 
myśl. Pierw szą jego księgą była w łaśnie „Ju- 
venilia” , zbiór łacińskich w ierszy, k tó re  spot
kały się z wielkim  uznaniem  i dobrym  p rzy ję 
ciem (1548).

Niebezpieczna choroba stała się zw rotnym  
punktem  w  jego* życiu. Sam Bóg dotknął się 
go wśród boleści i  zwrócił ku niem u łaskaw e 
swe oblicze w  niebezpieczeństwie śmierci. 
Beza isam o- tym  później pisał: „Nie widziałem  
przed sobą nic innego, tylko* straszny sąd Boży. 
W śród wielkiego płaczu prosiłem  Boga o- od
puszczenie grzechów; w  pełnej ufności odda
łem  się Bogu. Po powstaniu z łoża boleści, 
natychm iast przerw ałem  w szystkie stare  w ię
zy, zebrałem  swoje rzeczy i  opuściłem ziemię 
ojczystą, krew nych i przyjaciół, bym  mógł n a 
śladować Chrystusa; w  tow arzystw ie żoiny 
udałem  się do* Genewy, miejsca dobrowolnego 
swojego w ygnania”. Jak  widzimy, Beza przeżył 
niem al zupełnie to samo, co niedaw no przez 
długie lata trapiło  w  celi klasztoru w  Er- 
furcie mnicha M arcina.

Kalwin p rzy ją ł w G enew ie bardzo ser
decznie sw ojego daw nego kolegę i p rzy ja 
ciela. Beza, w net po przybyciu  do m iasta, 
zaw arł publicznie z K laudyną ślub m ałżeń
ski. W  G enew ie wszakże n ie pozostał dłu
go: p rzy ją ł ka ted rę  języka greckiego na  
akadem ii w  Lozannie, i dopiero po 9 latach, 
w roku 1558 przeniósł się na  stałe do Genewy, 
gdzie został rek torem  tam tejszej sław nej 
akadem ii, założonej przez Kalwina. Kalwin 
widział w Bezie „męża godnego najw yższej

miłości, człow ieka szlachetnego i praw ego 
postępow ania, którego uprzejm ość jednała  
sobie serca w szystkich ludzi spraw iedliw ych".

r )  EZA nie zdążył jeszcze dobrze zadomo- 
wić się w  Szwajcarii, a już go wzywały 

obowiązki wobec współwyznawców w o j
czyźnie i gdzie indziej. Ilekroć rzym ski 
fanatyzm  łaknął dalszych ofiar, ilekroć roz
pęta ła  się now a fala prześladow ań, uciśnie- 
ni zw racali się o pom oc do Bezy. K iedy roz
szalała się burza ucisku w dolinach W alden- 
sów, albo k iedy  hugenoci paryscy , zaskoczeni 
w nocy, byli w yw lekam i ze sw ych m ieszkań 
i w trącani do lochów, albo byli palen i na 
stosach, czy też k iedy  uczony p rezyden t p a 
ryskiego parlam entu  De Bourge gnił w lochu 
za odw ażne w yznanie Ew angeli — Beza 
zawsze chętnie podejm ow ał się poselstw a do 
kantonów  szw ajcarskich, czy niem ieckich 
książąt protestanckich, z prośbą o ingerencję  
i w staw iennictw o za uciśnionym i u kró la 
francuskiego. Zadania te  um ożliw iły mu 
jego liczne znajom ości w najw yższych  sfe
rach, szlacheckie pochodzenie i dobre m anie
ry, głębokie w ykształcenie i osobiste zdolnoś
ci, a nade  w szystko pełna pow abu wym owa. 
N ie dziw, że francuscy ew angelicy  p a 
trzyli na  Bezę, jak  na swego obrońcę i 
najlepszego przyjaciela. Już sam a w izyta 
Bezy w Paryżu polepszyła sam opoczucie 
hugonotów . Acz prześladow ania  trw ały  w 
dalszym  ciągu, dzięki Bezie zrozum ieli sw o
ją  w łasną siłę tak, że dziew ięcioletni król 
Karol IX i m atka jego, królow a regen tka  
K atarzyna de M edici zrozumieli" w reszcie, że 
samym królew skim  edyktem  nie zdołają 
zniszczyć hugonotów, którym  obecnie p rze
wodził odw ażny książę de Conde i sz lachet
ny  adm irał de Coligny. Był to n iem ały  suk
ces innow ierców  i samego Bezy, k iedy  dwór 
królew ski zdecydow ał się w reszcie zwołać 
w roku 1561 do Poissy k ler francuski i p rzed
staw icieli nowej religii" na  rozm ow y re li
gijne.

Przedstaw icielem  francuskich ew angelików  
i ich rzecznikiem  w Poissy był oczyw iście 
Beza, k tó ry  nie obiecyw ał sobie i hugeno- 
tom w ielkiego sukcesu z tych rozm ów i zra
zu nie bardzo chciał m ieszać się do tego, 
ale w reszcie uległ prośbom  i nam ow om  fran 
cuskich przyjaciół. Już samo jego po jaw ie
n ie  się na  dworze paryskim  w yw ołało w iel
kie w rażenie. W ersalczykom  zaim ponow ała 
ogłada i dobre obyczaje Bezy, w ielkie oczy
tanie, w ykw intnośę konw ersacji i bystrość 
w debatach. Może w łaśnie dlatego p rałaci 
rzym scy nie spieszyli się do rozm ów i g ra 
li na  zwłokę, albowiem  w iedzieli dobrze, ja 
kiego będą m ieli przeciw nika. Lecz do zw o
łanej przez k ró la  konferencji prędzej, czy 
później dojść musiało.

(ciąg dalszy nastąpi)
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Problem współdziałania z Bogiem
JAN KONAR

zęsto słyszymy zdanie: „budujemy Królestwo 
^  Boże”, albo robim y coś dla Królestwa Bo

żego”. In tencja jest tu niew ątpliw ie piękna, 
lecz nie zawsze uświadamiamy sobie niebez
pieczeństwo, jakie k ry ją  w sobie tego rodzaju 
n ieb ib lijne wyrażenia. Jak  to niiefoiblijne, — 
powiemy — skoro Apostoł Paweł w I kor. 3:9 
mówi wyraźnie. „Jesteśmy Bożymi współpra
cownikami”. Tak przynajm niej brzm i przekład 
Biblii gdańskiej i wszystkie inne nasze prze
kłady, tak  brzm i również większość przekła
dów w  innych językach. Czy Apostoł C hrystu
sowy chce tu rzec, że zbawienie jest w ynikiem  
naszego współdziałania z Bogiem, czy też, że 
jesteśm y Bożymi współpracownikam i przy 
budow aniu Królestwa Bożego? P rzyjrzy jm y się 
tej spraw ie nieco bliżej.

Całe średniowiecze, z m ałym i w yjątkam i, 
zgodnie z Pelagiuszem  twierdziło, że człowiek, 
jeśli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo 
musi przyczynić się do swego zbawienia: musi 
„współpracować” z Bogiem. Teologia nazyw a 
to synergizmem. Z tego synergistycznego za
łożenia p łynęła cała ówczesna praktyka koś
cielna dobrych uczynków i odpustów; tu także 
tkwiło źródło olbrzym ich dochodów kurii apo
stolskiej, oraz przyczyny m oralnego i ducho
wego upadku średniowiecznego Kościoła.

Dr M arcin Luter, a w ślad za nim  również 
pozostali reform atorzy, zgodnie twierdzili, że 
zbawienie człowieka jest jedynie i wyłącznie 
dziełem Bożym. „Sola gratia — sola fide” 
stało się znanym  hasłem  całej reform acji, 
z nielicznym i wyjątkami*).

Zagadnieniu wzajemnego stosunku miłości 
Bożej i wolności człowieka, teologia chrześci
jańska na przestrzeni wieków poświęciła wiele 
uwagi, dochodząc do najrozm aitszych w yni
ków, o których bardzo dokładnie mówi Lut- 
hardt**). W yniki tych prac możnaby ująć w 
trzy główne kierunki: determ inistyczny mo- 
nergizm, pelagianizm  i synergizm.

Według pierwszego poglądu człowiek po 
upadku Adama nie posiada wolności, jest po 
p rostu  niewolnikiem  grzechu. Ten pogląd re 
prezentow ał A ugustyn i wszyscy zwolennicy 
predestynacji. To skomplikowane pojęcie te 
ologiczne Augustyn chciał uprzystępnić nastę
pującym  przykładem : moneta, która wypadła 
z ręk i króla i spadła do błota, sama nie po
wróci do ręki właściciela; podobnie i podła 
ludzka dusza nie może sama powrócić do 
swej niebiańskiej ojczyzny. Bóg po nią wyciąga 
swe ręce i wyciąga ją  z „błota”. Jest to oczy
wiście niezasłużona łaska Boża, łaska, k tórej 
człowiek sprzeciwić się nie może (gratia irresi- 
stibilis). Tę prawdę, k tó rą  bez reszty przejęła

*) Die Lehre vom freien Willen und seinem Verhältnis zur Gnade 
in ihrerg geschichtl ichen Entwicklung, Leipzig 1863.

••) Jan Pfeffinger i Wik toryn Strigel w sporze synergistycznym 
stanęli w jawnej  opozycji do tej materialnej zasady Reformacji.

Reform acja, można wyrazić jeszcze inaczej. 
Nawet po upadku, człowiek posiada zdolność 
twórczej działalności, lecz przejaw ia się ona 
tak, że rozdźwięk z Bogiem sta je  się coraz 
większy. Człowiek coraz bardziej oddala się od 
Boga, zupełnie jak  kula na równi pochyłej. 
Nie może zatrzym ać się sama i wrócić do sw e
go punktu  w yjścia ponieważ nie posiada zdol
ności zatrzym ania się i zmiany kierunku. Stać 
się to może jedynie przez ingerencję z zew
nątrz, w przypadku człowieka, przez jego n a 
wrócenie*).

,,Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione 
żadne ciało... bywają usprawiedliwieni darmo, z laski 
(Bożej)... Przetoż uznajemy, że człowiek bywa uspra
wiedliwiony wiarą, niezależnie od uczynków zakonu'1 
(Rzym. 3:20.24.28). Łaską jesteście zbawieni przez 
wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest; nie z 
uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efez. 2:8-9).

To są najw ażniejsze słowa Pisma, do k tó
rych naw iązuje Reform acja. Rodzi się wszakże 
pytanie, co to jest w iara i jak jest ona udzie
lana. Protestantyzm  zdecydowanie odrzuca po
jęcie tzw. ślepej wiary, albo w iary historycznej 
(fides historica), k tóra mówi: zamknij oczy i 
na ślepo przyjm  to, co ci Kościół zwiastuje. Im 
większa zachodzi sprzeczność pomiędzy rozu
mem, a przedm iotem  twej wiary, tym  większa 
twoja zasługa. Credo, quia absurdum  est — 
wierzę, ponieważ to jest niedorzeczne!

— Ewangelicyzm inaczej pojm uje wiarę. Z 
rozumem, z intelektem  nie ma ona wspólnej 
płaszczyzny, ale także nie przeciw staw ia się 
ona rozumowi. Wiedza to jedno ,a objaw ienie 
to coś zgoło innego; wiedza nie wyklucza ob
jaw ienia, a objawienie nie neguje wiedzy! 
W iara to nie jest m oja decyzja i m oja zasłu
ga, ale to ufność, k tórą w mym sercu w y
wołuje miłość i łaska Ojca niebieskiego.

G ratia irresistibilis starej predestynacji, po
dobnie jak  i straszne decretum  absolutum  nie 
są pojęciami biblijnymi. Łaska Boża jest nie
w ątpliw ie w ielka i potężna, albo trudno ją  so
bie wyobrazić jako irresistibilis, niedorzucal- 
ną.

I jeszcze jedno. Człowiek i po nawróceniu 
może upaść. Donum perseverantiae, dar zacho
wania i utrzym ania w stanie nawrócenia, o 
którym  mówiła stara predestynacja, nie jest 
także pojęciem  biblijnym . Miłość ku Bogu m o
że przez jedną noc wystygnąć, albo uschnąć 
powoli i niedostrzegalnie, jak  drzewo. W ywyż
szony Bóg m a w prawdzie wszystko w  swej 
mocy, ale my, słabi ludzie, ograniczonym swym 
rozumem nie możemy wydawać jakichkolw iek 
wyroków o ostatecznym losie „odłamanych 
gałęzi” (Rzym. 11:20 — 22); m usim y to pozo
staw ić Bożej wszechmocy i Bożej dobrotliw o
ści. Wszystko to jest zakryte zasłoną, poza któ-

*) Por. Karol Barth: Rechtfertigung und Heiligung, str. 283 i 293.
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rą  nasz wzrok nie sięga. Grzech straciłby swą 
straszną grozę, a wszystkie najsurowsze ostrze
żenia Pisma straciłyby swą wartość, gdyby 
wszystko — jak chciała predestynacja — było 
tylko czasową, dziejową m anifestacją Bożej 
dobrotliwości i Bożej sprawiedliwości, od
wiecznego w ybrania jednych, a zatracenia d ru 
gich. P redestynacją preseverantia sanctorum  
przeprowadza granicę między tymi, którzy na 
sądzie ostatecznym otrzym ają żywot wieczny, 
a tymi, którzy pójdą na wieczne zatracenie.

To jest niew ątpliw ie b iblijne pojęcie. P rze
cież sam Jezus mówi o oddzieleniu kozłów od 
owiec (Mat. 25:32). Nie wolno nam  wszakże 
Bożego powołania, wybrania, poświęcenia i za
chowania łączyć z owym rozdzieleniem owiec 
i kozłów, albowiem wówczas przestaje  to być 
wieścią biblijną, a sta je  się m niej, lub więcej 
ciekawym zagadnieniem  filozoficznym, czy ak
sjom atem  teologicznym. Apostoł Paweł i Lu
ter doskonale zrozumieli, przepaść między Bo
żym czynem, zmierzającym  do zbawienia ludz
kości, a ludzkim  wysiłkiem. Łaska Boża obej
m uje cały świat, a wola Boża trw a ciągle. To 
jest pewność zbawienia. Oczywiście, nie jest to 
jeszcze pewność wybrapia*). „Bóg skłania się 
ku mnie, jeśli tylko nie uciekam przed nim” 
(Gal. 5:4). „On mi pomaga, jeśli tylko chcę 
przyjąć jego pomoc”**). Ale przyjętą raz łaskę 
mogę stracić (gratia ammisibilis): „Kto m nie
ma, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł!” 
(I Kor 10:12). Lecz straconą łaskę bożą można 
zyskać znowu (gratia reiterabilis), ponieważ 
Bóg jest wierny, aczkolwiek ja jestem  niewier
ny. Jako dobry pasterz szuka owcy zbłąkanej. 
Każdy grzech człowiekowi będzie odpuszczony, 
z w yjątkiem  świadomego sprzeciw iania się Bo
gu (Mat. 12:31). Kto sprzeciw ia się Duchowi 
Świętem u może pozostać przy swym przeko
naniu, lecz „Bóg się nie da z siebie naśmiewać” 
(Gal. 6:7), przyjdzie czas, kiedy już łaski w ię
cej nie będzie (por. spór term inistyczny w  
dobie pietyzmu). A więc „z bojaźnią i ze d rże
niem zbawienie swoje spraw ujcie” (Flp. 2:12).

Czy apostoł daje tu  w yraz swem u p rze
świadczeniu o konieczności współpracy czło
w ieka z Bogiem? Czy to nie jest sprzeczne z 
tym  co zaraz w  następnym  wierszu mówi, a 
co pow tarza tak często, że Bóg sam  „spraw u
je w  nas chęć i w ykonanie w edług upodoba
n ia”?

Apostoł n ie chce rozwijać jakiejkolw iek 
teorii o współpracy człowieka z Bogiem, ani 
teorii o absolutnej wszechmocy Bożej. P rze
świadczenie, że Bóg jest absolutnym dawcą 
zbawienia nie jest skostniałą nauką, k tóra by 
nie pozwalała apelować do ludzkiej woli. L i
sty apostoła Paw ła są pełne takich  wezwań. 
Człowiek, k tóry  Bogu uw ierzył m usi oddać 
swe życie służbie sprawiedliwości Chrystuso
wej (por. Rzym.). To jest ofiara Bogu (por. 
Rzym. 12:1—2). To właśnie apostoł nazywa 
„sprawowaniem zbawienia”. — Pojednanie z 
Bogiem to czyn Boży (II Kor. 5:17— 19), ale ap.

*) por. Adolf Kóberle: Rechtfertigung und Heiligung, Leipzig 1930, 
258.

**) por. duży katechizm Lutra, wyd. Mullera 480, 100.

Paw eł zwraca się do czytelnika z wezwaniem: 
„Prosimy na miejscu Chrystusowym, pojed
najcie się z Bogiem!” (II Kor. 5:20). Nie jestże 
to apel do woli człowieka, który może z Bo
giem się pojednać, albo też pojednanie odrzu
cić? — Poświęcenie jest dziełem Bożym (I Kor. 
6:11; 1:30; Rzym. 1:7; Kol. 1:22; I Tes. 5:23), 
ale jest to jednocześnie postulat Boży i zada
nie człowieka (I Kor. 7:34; II Kor. 7:1; Rzym. 
12:1; I Tes. 4:3). — Boga poznać i w  Niego 
uwierzyć mogą jedynie ci, których Bóg wybrał 
i powołał, a jednak apostoł niewiarę uważa za 
brak, który człowiek może sam uzupełnić (I 
Tes. 3:10).

Z drugiej zaś strony Paweł tw ierdzi, że 
w iara nie jest udzielana wszystkim ludziom 
(II Tes. 3:2), aczkolwiek w  niew ierze u p a tru 
je ludzkie nieposłuszeństwo (Rzym. 1:18—23; 
II Tes. 2:10— 12), z której wyprowadza zaka- 
mieniałość serca, wywołaną z drugiej strony 
przez Boga. — Cierpliwość i nadzieja to są da
ry Boże (Rzym. 12:6.12; 15:5.13). — Obdaro
wanie Duchem Sw. to wg Paw ła m oralna po
budka. PNEUMA to nadnaturalna moc. Opa
nowuje ona ludzi, oświeca ich i w prowadza do 
głębin boskiego poznania; jest to siła, która 
w człowieku wzdycha i modli się, przy czym 
człowiek sam tego nie pojm uje; ona w yw ołuje 
w nim  chęć. Z drugiej wszakże strony ap. 
Paw eł jest przekonany, że człowiek może się 
poddać działaniu Ducha Sw. albo i nie oddać 
(Rzym. 8:13; I Kor. 12:6). — Dobrotliwość Bo
ża prowadzi do pokuty (Rzym. 2:4), ale czło
wiek winien trzymać się tej dobrotliwości 
(Rzym. 11:22) — W Rzym. 6 Apostoł apeluje 
do wierzących, którzy są w  śmierć Jezusa 
Chrystusa ochrzczeni, a w  których „stary” 
człowiek jest wraz z Chrystusem  ukrzyżow a
ny. Podobny apel brzmi i w innych m iejscach 
jego listów (Gal. 2:19; Kol. 2:12— 13; 3:1; Efez. 
2:5; 6:4; Gal. 6:14; itd).

Paw eł i słudzy Ewangelii są powołani przez 
Boga i pracują według danej im m iary łaski. 
Apostoł w prost czuje, że zwiastowanie Ew an
gelii jest jego powinnością, która spoczywa 
na nim jako konieczność (ANANKE, I Kor. 
9:16). Ta iście prorocka świadomość powoła
nia (por. Je r. 20:7—9) jest w  gruncie rzeczy 
świadomością w ybrania. Nie m a mowy o tym, 
żeby Paw eł dobrowolnie zwiastował Ew an
gelię,aczkolwiek Ewangelię zwiastować (I Kor, 
9:15.17; 16:5; Kol. 4:17). Raz naw et wypo
wiada o swej pracy coś, co innym  razem  uw a
ża za funkcję wyłącznie Bożą: „W szystkim 
stałem  się wszystkim, aby wszelkim sposobem 
niektórych zbawić”. (I Kor. 9:22). Czasowni
ka SODZEIN — zbawić, używa Paw eł zawsze 
na oznaczenie zbawczej czynności Boga (np. 
Rzym. 11:14; I Kor. 7:16). Raz naw et powie, 
że Apostołowie są „Bożymi w spółpracow nika
m i” (Kor. 3:9).

W łaśnie na to m iejsce powołują się chętnie 
wszyscy, którzy by chcieli w dziele zbawienia 
widzieć udział człowieka. Tego zdania był
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i Jan Hus. W swych wykładach sentencyj 
Lombarda*) powiada najw yraźniej:

„Przeznaczeniu ze względu na cel pomaga czyn ludzki. Apostoł 
mówi przecież, że jesteśm y pomocnikami Bożymi. Można przy
toczyć i wypowiedź Augustyna: „Który stworzył cię bez cieb ie'’, 
tj. bez twej pomocy, „nie zbawi cię bez ciebie", tj. tak, 
żebyś nie pomagał. Albowiem dobra wola człowieka jest 
materią, która przyjmuje formę od artysty. Ten wykład stał 
się powszechny. Może tylko Kalwin był odmiennego zdania. 
Byi on przekonany, że cytowane słowa dotyczą wyłącznie 
Apostołów: tylko oni są „współpracownikami Bożymi", oczy
w iście nie dlatego, że robią coś sami z siebie, lecz dlatego, 
że Bóg ich używa jako swych narzędzi, wyposażywszy ich 
przedtem specjalnymi darami Ducha Sw.**). Zresztą nasze ludzkie 
czyny są według Kalwina tylko w takim stopniu „naszymi", 
Jak w Modlitwie Pańskiej chleb powszedni jest „naszym"***).

Innego wszakże zdania jest Karol Barth. 
Tylko trzy pierwsze prośby Modlitwy Pań
skiej wzywają nas do uznania rzeczy Bożej 
za swoją. Dziwną rzeczą by było, że mamy 
się modlić ,,święć się imię Twoje, przyjdź K ró
lestwo Tw oje...” a łaska Boża nie m iałaby nas 
do tego zachęcać. To są wszak nie tylko proś
by, ale i wzywania pod naszym  adresem.

*) ,,Mistra Jana  Hus i sebrane  spisy",  Praha 1904, III, 142.
**) Calvin, „Ins ti tu tio"  II, 5, 17 — Corpus reformatorum 30, 245.
***) Inst. II, 5, 14 — CR 30, 242.

Jesteśmy do tego wezwani, ponieważ Bóg nas 
przyjął za swych współpracowników. To jest 
wyrażenie biblijne*). Tak tw ierdzi Barth, w iel
ka powaga w  świecie teologicznym. Ale czyż 
B arth może mówić o współpracy człowieka z 
Bogiem? Oczywiście nie mówi on tego na p ła 
szczyźnie Zakonu, ale Ewangelii. Nie przyp i
suje on człowiekowi naturalnej możliwości 
współpracy z Bogiem, mówi tylko o cudzie 
łaski Bożej, k tóra chce grzesznika użyć jako 
swego sługi. W istocie rzeczy jednak ów ,,sy- 
nergizm ” B artha ma głębsze przyczyny, o k tó
rych może kiedy indziej będzie można pom ó
wić.

Komentarz Lietzmanna i słownik Bauera rzucają tu zgoła 
odmienne światło. Prefiks współ-słowa „współpracownik" nie 
dotyczy współpracy Apostołów z Bogiem, lecz wyłącznie współ
pracy Apostołów między sobą taką, jak to pięknie tłumaczy 
angielski przekład Moffata: We work together in God's service 
— pracujemy wspólnie w Bożej służbie. A więc żaden «^npr- 
gizm. Nie my budujemy Królestwo Boże, ono jest już gotowe; 
my tylko mamy prosić: Przyjdź Królestwo Twoje. Nie my 
robimy coś dla Chrystusa, ale On robi wszystko dla nas. Soli 
Deo glorie — samemu Bogu chwała.

*) K. Barth, ,,La priere  d ’apres les catechismes de la Reformation, 
Neuenatel, 1949, 42.

R O Z W A Ż A N I A

KOMENTARZE BIBLIJNE
„JA ZNAM MOJE OWCE“.

Jan  10:12—21
Prawdziwy pasterz kładzie życie swoje za owce- 

To znaczy, że Chrystusa i wierzących łączą więzy  
miłości. A  więc Jezus przyszedł wezwać i ocalić 
wszystkich  ludzi. Poganie są również powołani, aby 
stali się częścią Bożej gromadki.

Kościół jest jeden, ponieważ Jezus Chrystus jest 
jedynym  jego Panem, jest powszechny, ponieważ 
celem jego jest zgromadzenie wszystkich  ludzi pod 
laską pasterską Chrystusa-P aster za.

W  wierszach 17-ym i 18-ym Jezus powraca do idei 
„dobrego pasterza”, aby wyjaśnić, w  jaki sposób 
czyni ofiarę ze swego życia.

a) Ofiarowuje je dobrowolnie. Syn  Boży jest pa
nem  swego życia i z chwilą zmartwychwstania  od
zysku je  je. „Jezus powinien chcieć odzyskać swe 
życie, aby w  chwale pełnić dalej służbę pasterza 
w Kościele i przede w szys tk im  wśród pogan” (Lut-  
hardt).

b) Ofiara Jego jest ak tem  posłuszeństwa wobec 
Ojca.

Jakież to dobrodziejstwo być tak  zrozumianym  
i um iłow anym  przez Jezusa Chrystusa!

MODLITWA
O Ty, który jesteś podporą słabych, błagamy Cię

0 miłosierdzie dla tych, którzy są pogrążeni w bólu
1 którzy potrzebują Twej pomocy: dla sierot, wdów  
i wdowców; dla tych, którzy są w więzieniu; dla 
tych, którzy się załamali i bliscy są samobójstwa. 
Panie, spraw, aby zajaśniała im światłość Twego 
oblicza.

„DRZEWO FIGOWE“
M arek 11:14.20—26

Opowieść o drzewie figowym, które nie przynosi 
owoców jest parabolą, (w. 12—14) W przypowieści 
tej Jezus odsłania uczniom sens życia. Drzewo figo
we zostało stworzone po to, aby przynosiło owoce 
(w. 13). Drzewo, które nie przynosi owoców nie za
sługuje na to, aby padały nań promienie słoneczne 
(w. 14).

Ludzie zostali powołani do życia po to, aby w ie
rzyć, ufać i kochać; oto właśnie owoce, które Chrys
tus pragnie znafeść w ich sercach każdego czasu. 
Drzewo figowe może się jeszcze wytłumaczyć jak to 
zauważa ewangelista, że nie przynosi owoców, lecz 
dla chrześcijanina wymówka taka jest bez znacze
nia, ponieważ wszystkie dni są równie dobre, aby 
wierzyć, ufać i kochać.

Słowa Jezusa stają się zawsze rzeczywistością 
(w. 20—21). Na sądzie ostatecznym przekonamy się, 
czy słowa Jego znajdą swe potwierdzenie w  końcu, 
jaki nas czeka. Słowo Jezusa nie jest pustym dźwję-. 
kiem; zachowuje tego, kto przynosi owoce i traci 
tego, który ich nie przynosi. Ponieważ Bóg dotrzy
muje danego słowa, chrześcijanie mogą wierzyć, że 
modlitwa ich zostanie wysłuchana (w. 22—24). To 
wszystko o co chrześcijanin może i powinien prosić 
Ojca zawarte jest w  Modlitwie Pańskiej, której dru
ga prośba powtórzona jest w  wierszach od 25—26.

Pojednanie z Bogiem i bliźnim daje wierzącemu 
wewnętrzny spokój, tak często zakłócony poczuciem 
ogromu wyrządzonych krzywd.

(,,La Bibie expliquee jour apres jour"  nr 57 Lausanne 1958)

tł. Wanda Michałowska
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-€KU  M-G N IA
Ekumeniczne wczasy młodzieży

B. TR.

Pięknie położony w K arkonoszach dom w y
poczynkowy „Marzenie”, zwykle gości w 
swych m urach poważnych, dorosłych ludzi, 

szukających tu wypoczynku po okresie ciężkiej 
pracy. W ypoczynek w „M arzeniu ma szczegól
ne zalety, których brak  norm alnym  domom 
wypoczynkowym. Siostry Diakonisę, które pod 
kierunkiem  przełożonej, Siostry Aurelii, pro
wadzą ten dom, potrafiły  wytworzyć szczegól
ną atmosferę, sprzyjającą wypoczynkowi nie 
tylko fizycznemu ale i duchowemu. W sierpniu 
bieżącego roku dom rozbrzmiał gw arem  m ło
dych głosów. Można zaobserwować duże oży
wienie, spowodowane przybyciem  trzydziesto
osobowej grupy młodzieży, uczestników Eku
m enicznych Wczasów.

Wczasy te są jedną z akcji, podjętych przez Komisję Młodzieży 
przy Chrześcijańskiej Radzie Ekumenicznej. Organizatorzy nadali 
im bardzo atrakcyjny charakter nie tylko przez odpowiednie 
dobranie terenu, ale i przez ułożenie programu. Tematem 
Wczasów jest „Sztuka w służbie misyjnej". Uczestnicy, obok 
wypoczynku, mieli w ięc możność zapoznać się z szeregiem  
interesujących zagadnień. W czasie trwania W czasów przy
jeżdżali na kilkudniowy pobyi przedstawiciele różnych Kościołów, 
w celu wygłoszenia prelekcji i wykładów, związanych z tematem 
ogólnym. Tak więc uczestnicy usłyszeli o muzyce kościelnej,

Janie Sebastianie Bachu i innych kompozytorach religijnych, 
zapoznali się z malarstwem religijnym, poznali rolę muzyki, 
malarstwa, rzeźby, fotografii w pracy Kościoła. Program W cza
sów został tak ułożony, żeby uczestnicy mieli rzas i na 
wypoczynek i na gry sportowe i na wycieczki.

Znaczenie tych wczasów nie da się sprowa
dzić tylko do sumy wiadomości, uzyskanych 
przez uczestników, i do regeneracji sił, naby
tych przez odpoczynek, ponieważ sięga ono 
dalej i będzie miało z pewnością pewien wpływ  
na rozwój idei Ekumenii w  Polsce. Szereg 
osób z Ekum enią zetknęło się po raz pierwszy, 
praw ie wszyscy zaś po raz  pierwszy bliżej.

Czas wpólnie przeżyty w atm osferze przy
jaźni i swobody będzie kształtował pojęcia 
młodzieży, a poprzez uczestników Wczasów 
będzie prom ieniował na środowiska, z których 
oni pochodzą. Sami uczestnicy skorzystają ba r
dzo wiele zwłaszcza, jeśli chodzi o pogłębienie 
życia duchowego, dzięki religijnej, atm osferze. 
Codzienne, wieczorne nabożeństwa, prowadzo
ne przez księży i prelegentów, dojeżdżających 
do „M arzenia”, zapew niły rozmaitość w podej
ściu do zagadnień biblijnych i wszechstronne 
naśw ietlenie istoty życia religijnego. Poranne

Dom wypoczynkowy „Marzenie“ w Zachelmiu, miejsce Ekumenicznych Wczasów
Młodzieży
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Uczestnicy Ekumenicznych wczasów Młodzieży w  Zachelmiu

modlitwy, z krótkim  rozważaniem  tekstu b i
blijnego prowadzili uczestnicy Wczasów.

Ekum eniczne Wczasy dla młodzieży to za
ledw ie m aleńki odcinek tego, co trzeba wyko
nać w zakresie zbliżenia pomiędzy Kościołami. 
P raca jest ogromna. Leży ona nie tylko przed 
Kcm isją Młodzieży w  zakresie jej właściwym, 
ale przed całą Ekum enią polską. Komisja ma

może o ty le łatw iejsze zadanie, że młodzież 
jest bardzo życzliwie nastawiona do problem u 
współpracy m iędzywyznaniowej. Można w ca
łym  świecie zaobserwować, że idea ekum enii 
najżywszy oddźwięk znajduje u młodzieży i... 
młodych Kościołów Azji i Afryki. Należy do
łożyć starań, żeby w  przyszłości odbywało się 
jak  najw ięcej takich wczasów i obozów ekum e
nicznych.

KRAIU ( zc ŚWIATA
Z k r a j u

KOMUNIKAT
GENERALNEJ PROKURATURY

Od dłuższego czasu stwierdzono 
nielegalne w ydaw anie i kolportow a
nie w  szerokim zakresie na terenie 
całego k ra ju  licznych publikacji, 
w ydaw anych przez instytucję pod 
nazwą „Insty tu t Prym asow ski Ś lu
bów  N arodu na Jasnej Górze“. Po
wyższe publikacje sporządzane były 
z naruszeniem  obowiązujących prze
pisów  praw nych na niezarejestro- 
w anych urządzeniach o dużej mo
cy produkcji i w brew  istniejącem u 
obowiązkowi praw nem u, kolporto
w ane z pominięciem poddania ich 
kontroli ze strony organów Głów
nego Urzędu Kontroli Prasy, P u 
blikacji i Widowisk. Poczynione w 
odpowiedniej form ie ostrzeżenia 
i pierw sze czynności organów śled
czych w  dniu 13 m aja 1958 r. zo

stały  wręcz zignorowane przez oso
by odpowiedzialne za w spom niane 
wydawnictwo. Wobec stwierdzenia 
w rzeczonej działalności znamion 
przestępstwa, organa prokuratorskie 
wszczęły śledztwo. W ramach toczą
cego się postępowania karnego, 
władze te dokonały w dniu 21 lipca 
br. w  obiektach wspomnianego w y
dawnictwa rewizji oraz zajęcia nie
legalnych druków i zabezpieczenia 
urządzeń służących do ich w ytwa
rzania.

Wiele spośród zajętych przez p ro 
ku rato ra  publikacji zaw iera treść 
antypaństw ow ą, skierow aną prze
ciwko panującem u ustrojowi. Jest 
rzeczą godną uwagi, że siedzibę 
w ydaw nictw a umieszczono w  ob ;ek - 
cie klasztornym  jasnogórskim  (kla
uzura), osłaniając w  ten sposób 
klauzurą zakonną nielegalną dzia
łalność tego w ydaw nictw a.

Przy dokonyw aniu legalnych i 
przez praw o nakazanych czynności

w zakresie śledztwa, pracownicy 
wym ienionego Insty tu tu  oraz osoby 
spośród m ieszkańców klasztoru usi
łowały staw ić czynny opór działa
niu organów  prokuratorskich. P rzy
była na wezwanie prokura to ra k il
kunastoosobowa grupa Milicji Oby
w atelskiej zabezpieczyła działanie 
w ładz prokuratorskich. W stosunku 
do kilku osób, stawiających opór 
działaniu władz, zostało wdrożone 
śledztwo, wobec jednej osoby za
stosowano areszt.

W związku z urzędowym  stw ie r
dzeniem tego zajśc ia’ w dniu 21 lip 
ca 1958 roku należy nadm ienić, że 
pew ne czynniki uw ażały za stosow
ne kolportować wiadomości przed
staw iające zgoła fałszywie i k łam li
wie przebieg czynności organów 
prokuratorskich. Przeciwko winnym  
rozpowszechniania fałszywych w ia
domości, mogących przynieść pań
stwu szkodę, zostanie wdrożone po
stępowanie karno-sądowe.
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Konferencje
Zjednoczonego Kościoła 

Ewangelickiego

W dniach od 15—17 sierpnia br. 
odbyła się w  W arszawie doroczna 
konferencja pracow ników  Zjedno
czonego Kościoła Ewangelicznego. 
T em atyka w ykładów  jest następu
jąca: „Duchowe kwalifikacje pra
cownika Kościoła wg Pisma Sw.“ 
i „Biblijny ustrój zboru“. Pierw szy 
tem at był w łaściw ie dokończeniem

Z e  ś w i a t a
Щ EKUMENICZNE OBOZY ODBUDOWY. 
W tym roku, podobnie jak w latach ubieg
łych, urządzane są w 25 krajach europej
skich, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki 
i Ameryki, obozy, organizowane przez W y
dział Młodzieży Światowej Rady Kościołów. 
Liczba tych obozów wynosi 40. Uczestnicy, 
członkowie różnych wyznań i narodowości 
pracują w grupach po 20—30 osób. Za 
pracę swą nie dostają oni żadnego wynagro
dzenia, a przeważnie z własnych środków  
opłacają koszty przejazdu na miejsce i utrzy
mania. Obozy takie urządzane są od 11 lat. 
W tym roku w Szwecji obóz w m iejscowości 
Lovanger ma wykonać przebudowę opuszczo
nego osiedla, składającego się z 200 dom- 
ków drewnianych na centrum pracy eku
menicznej, nadające się do wykorzystania 
na obozy młodzieży, konferencje i medy
tacje religijne. Na Madagaskarze 20 młodych 
pomocników pragnie przyczynić się do 
budowy szkoły w iejskiej. W Jordanii obóz 
buduje osiedle dla trędowatych. W południo
wej części Londynu buduje się salę dla 
zboru i pomieszczenie klubu, w dzielnicy 
robotniczej w Porto, Portugalja, budowany 
jest ogródek dziecięcy. Na Filipinach obóz 
współpracuje przy budowie rozgłośni Fili
pińskiego Związku Kościołów, w Austrii 
obóz zajmuje się budową pomieszczeń dla 
przesiedleńców.

■  PASTORZY OBJEŻDŻAJĄ ADRIATYK. 
Po raz pierwszy dwaj pastorzy zachodnio- 
niem ieccy odwiedzili autem miejscowości 
nad włoskim Adriatykiem, w których prze
bywają turyści niemieccy, urządzając tam 
nabożeństwa i wykłady biblijne. Przy tej 
okazji wielu ludzi po raz pierwszy od 
dłuższego czasu uczestniczyło w nabożeń
stwach. Pastorzy byli wszędzie miie widziani, 
a władze włoskie ułatwiały im zawiadamia
nie przez miejscowe głośniki o miejscu 
i godzinie nabożeństwa.

BELGIA: protestantyzm belgijski. W Belgii 
protestanci stanowią niewielką grupę, skła
dającą się z ok. 300 zborów i 85.000 człon
ków, obsługiwanych przez zaledwie ok. 200 
pastorów. Protestanci utrzymują domy sierot, 
szpitale, domy starców itp. zakłady społecz
ne. We wszystkich większych miastach 
Flandrii są liczne kościoły protestanckie. 
Najliczniejszym i kościołami są: Belgijski 
Kościół Misyjny, M etodyści, Kościół Libe
ralny, Baptyści І Kościół Reformowany; 
wszystkie te Kościoły zjednoczone są w 
Belgijskim Związku Kościołów i należą do 
ruchu ekumenicznego. Od 15 lat istnieje  
dwujęzyczny fakultet teologiczny, szkolący  
przyszłych pastorów i świeckich wykła
dowców religii. Protestanci belgijscy zaj
mują się ewangelizacją Afryki: w Kongo

tem atu, podjętego w  ubiegłym  roku, 
na konferencji w Malince. Poza tym  
treść konferencji wypełniły zagad
n ienia natury  bieżącej i spraw ozda
nia zborów i okręgów. O statni dzień 
konferencji m iał charak te r Ogólno
krajow ego Zjazdu. Każdego dnia 
przed południem  toczyły się obrady, 
przy w spółudziale jedynie braci, na
tom iast po południu odbywało się 
nabożeństwo. O brady i nabożeństw a 
odbyw ały się w kościele reform o
w anym  na Lesznie.

i Ruanda-Urundi, posiadłościach belgijskich  
w Afryce, żyje ponad 2 miliony protestantów, 
którzy korzystają z pomocy i opieki swych  
europejskich braci.
■  ARMIA ZBAWIENIA. Organizacja ta, 
utworzona 80 lat temu, liczy obecnie 20.000 
ośrodków pracy w 86 krajach; pracuje 
w niej 27.000 oficerów zawodowych i setki 
tysięcy  żołnierzy. W porównaniu z okresem  
początków istnienia, metody pracy Armii 
Zbawienia zmieniły się w kierunku do
stosowania ich do współczesnych warunków 
społecznych. Dlatego pierwotny 9-miesięczny 
okres nauki oficerów został przedłużony 
do 2 lat, a do środków działania weszła  
telewizja i radio, wykorzystywane szeroko 
w pracy ewangelizacyjnej. Na czele Armii 
Zbawienia stoi obecnie generał W. Kitching, 
mający do pomocy 43 osobowy sztab w yż
szych oficerów.
■  SZWAJCARIA: Kościół i automobiliści. 
We francuskiej części Szwajcarii wprowa
dzony został zwyczaj umieszczania na ruch
liwych drogach wielkich plakatów wskazu
jących miejsce i godziny nabożeństw w 
m iejscowych zborach. Zwyczaj ten zaczyna 
się rozszerzać i na inne części kraju.
■ i  NRD: odnalezienie nieznanego portretu

Lutra. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Jenie 
odnaleziony został nieznany sztych, przed
stawiający Lutra. Artystą, który wykonał 
ten portret, jest znany miedziorytnik, zmarły 
w 1640 r. Gabler.

H  WĘGRY: nowe pismo teologiczne. Rada 
Ekumeniczna Kościołów W ęgier rozpoczęła 
ostatnio wydawanie miesięcznika „Theologiai 
Szemle" Przegląd Teologiczny”). Jest to 
nowa seria pisma tej samej nazwy wydawa
nego w latach 1925—1948, następnie za
wieszonego. Redaktorami są wybitni profe
sorowie akademij teologicznych Kościołów  
Reformowanego i Luterańskiego.

■  IZRAEL: prawo Zakonu rządzi krajem. 
Izrael, którego ludność wzrosła w latach 
1948—1958 z 650.000 na ponad dwa miliony, 
rządzi się prawem M ojżeszowym. Tendenc
jom sekularyzacyjnym przeciwstawiają się  
silni zwolennicy ortodoksyjnego myślenia, 
którzy potrafili uzyskać przymus wytwa
rzania wyłącznie koszernego jedzenia, bez
względnego stosowania zakazu pracy w so
botę, uznawania wyłącznie małżeństw, za
wieranych przed rabinami ortodoksyjnymi, 
nieważność małżeństw mieszanych, zawiera
nych przez Żydów i osoby nie należące 
do narodu żydowskiego (ale małżeństwa 
członków wyznań chrześcijańskich i nie
chrześcijańskich mogą być, chociaż z du
żymi trudnościami, legalizowane). W pły
wowi ortodoksów należy przypisać, że 
obchodzone są wszystkie święta kalendarza 
żydowskiego, nawet takie, których od czasów  
Chrystusa nie obchodzono, jak Święto 
Czytania Zakonu. W ielu ortodoksów do

Obóz młodzieżowy 
w  Zakopanem

Jak  każdego roku, odbył się w  
sierpniu obóz dla młodzieży w Za
kopanem. F rekw encja młodzieży by
ła liczniejsza niż w  latach poprzed
nich, w yrażając się liczbą 41 osób. 
Obóz m iał charak ter turystyczny, 
młodzież odbyła szereg wycieczek 
w Tatry, a rzęść naw et w  T atry  
Słowackie. K ierownikiem  oboz.i i 
opiekunem  duchowym był ks. Zdzi
sław  Tranda.

maga się nawet przywrócenia Sanhedrynu, 
czemu przeciwny jest jednak rząd oraz 
Żydzi amerykańscy. Ponieważ jednak tech
niczne warunki współczesnej cywilizacji 
utrudniają literalne wykonywanie wszystkich  
przepisów Starego Zakonu, przedmiotem 
szerokich dyskusji jest sposób wykonywa
nia tych przepisów w obecnych warunkach.

J i  LIBAN: zanik religijności u intelek
tualistów. Korespondent BBC, D. Stuart, 
opisuje swą wizytę u przywódcy opozycji, 
Saeba Salaama i zaznacza, że w momencie, 
gdy z sąsiedniego minaretu muezzin zaczął 
wzywać wiernych do modlitwy, Salaam 
polecił przymknąć okno. Ani on ani inni 
obecni na sali Mahometanie nie przystą
pili do nakazanych modlitw. Stuart stwier
dza, że intelektualiści libańscy nie uczęsz
czają do meczetów, nie przestrzegają na
kazu 5-krotnej codziennej modlitwy. Zjawisko 
to daje się zaobserwować na uniwersyte
tach; związek jednak z mahometanizmem 
istnieje dalej, tylko w osłabionej formie.

PQ ZSRR: życie mnichów. Na łamach zna
nego brytyjskiego tygodnika ,,Observer” 
ukazał się artykuł opisujący klasztory ro
syjskie. Autor artykułu miał możność zwie
dzenia wielu klasztorów. Dowiedział się 
on, że w Rosji jest obecnie ok. 5000 mni
chów i mniszek prawosławnych, w więk
szości należących do młodych roczników. 
Opatami są przeważnie młodzi w wieku 
20—25 lat. Brak średnich roczników wśród 
mnichów tłumaczy się przejściowym zwal
czaniem klasztorów przez władze, co obecnie 
należy do przeszłości.

PI FRANCJA: zakaz katolickiego podręcz
nika biblijnego. W ubiegłym roku dwaj 
uczeni francuscy opracowali podręcznik dla 
seminariów teologicznych pt. , .Wprowadze
nie do Biblii". Jakkolwiek podręcznik ten 
uzyskał imprimatur kardynała Feltina, Pre
fekt Kongregacji Seminariów i Uniwersyte
tów w Rzymie, kardynał Pizzardo, uznał tę 
pracę za szkodliwą i nie nadającą się do 
wykorzystania w przewidzianym celu. Światło 
na trudności, jakie ma na tym polu 
Kościół katolicki, rzuca wypowiedź biskupa 
Strassburga, Juliena Webera, który stwier
dza, że zatwierdzone przez ten Kościół 
prace na tematy biblijne, nie odpowiadają 
obecnemu stanowi wiedzy biblijnej, wsku
tek czego intelektualiści sięgają do innych 
wydawnictw, co jednak może być nie
bezpieczne dla nleuformowanych jeszcze  
umysłów.

M  ANGLIA: powodzenie audycji kościel
nych. Jak podaje Wydział Badań BBC, 
audycje kościelne cieszą się wielkim po
wodzeniem wśród słuchaczów W ielkiej Bry
tanii. Liczba osób, słuchających te pro
gramy w radio i telewizji wynosi w radio 
ponad 3, w telewizji ponad 2 miliony.
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KONKURS LITERACKI „JEDNOTY“
W  w yniku Konkursu L iterackiego „JEDNOTY" ogłoszonego w stycz

niu  br. do Redakcji w płynęło szereg prac, z k tó rych  część tylko speł
n iała ustalone w arunki.

N a podstaw ie analizy nadesłanego m ateria łu  R edakcja ffJedno ty" 
postanow iła:

1. N ie przyznaw ać pierw szej nagrody,

2. przyznać jedną drugą nagrodę w w ysokości 750.— zł za 2 frag
m enty  pow ieściow e p.t. „Noc w K ieżm arku" i „Domażlice", k tórych  
au torką jes t p. A nna BOROW IKOW A z Jak to row a,

3. przyznać 2 trzecie nagrody  po 500.— zł za p race  p.t. „Opow ieść 
Olzy" — autor ks. Tadeusz TERLIK z C ieszyna oraz „Piotr" — autorka 
A lina NAMYSŁOWSKA z Poznania,

4. przyznać w yróżnienie w w ysokości 250.— zł za pracę p.t. ,»Od
w ażny m arszałek" i „Pierwszy prom ień" — au tor Rudolf DOMINIK 
W itkow ice Sl.

Ponadto R edakcja przyznała 5 nagród  książkow ych.

R edakcja „JEDNOTY" dziękuje wszystkim , k tó rzy  wzięli udział 
w konkursie zaznaczając, że w spraw ie prac n ienagrodzonych poro
zumie się z ich  Autoram i.

Redakcja

PODZIĘKOWANIE

W szystkim , k tórzy w czasie choroby okazali mi ty le  życzliw ości 
— Przyjaciołom , Kolegom, W spółpracow nikom , Zborom i bratnim  
Kościołom za pam ięć i pomoc, składam  na  tym  m iejscu n a jse r
deczniejsze podziękow anie.

Ks. Ja n  N iew ieczerzał
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