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EMIL BRUNNER

O ż y c i u  w i e c z n y m *>
To, że wszystko umrzeć musi, wiemy sami 

z siebie. Nic więcej. Oczyma naszymi widzimy 
i codziennie doświadczamy, że nie ma nic dos
konałego. Wpatrując się w wielki świat, do
znajemy przerażenia. Cóż znaczy to trochę his
torii ludzkiej w zestawieniu z nieskończonym 
kosmosem, z jego milionami słońc, które po
wstają i giną w ciągu milionów lat?

I cóż znaczy historia ludzkości ze swymi 
kilkoma tysiącami, w zestawieniu z historią 
ziemi, sięgającą wielu milionów lat? I w po
śród tej historii ludzkości, skąd jak z niewy
czerpanego źródła występują narody do wi
dzialnego bytu, a potem znowu znikają, jak 
po jakimś krótkim, kilka set lat trwającym 
występie gościnnym — cóż znaczy twoje krót
kie życie ze swymi siedemdziesięcioma „a jeże
li kto dłużej żyje, osiemdziesięcioma laty”? 
Czy ono w ogóle coś znaczy? Wielki świat mówi 
nam: ono nic nie znaczy.

A Słowo Boga, Stworzyciela wszystkich 
słońc i narodów i twój Stwórca mówi: owszem, 
to coś znaczy. Ten przeogromny świat gwiazd, 
w obliczu którego lęk ciebie ogarnia, nie jest 
właściwym światem. Zycie narodów, ze swoimi 
wzlotami i upadkami, nie jest właściwym ży 
ciem. To wszystko jest jedynie czymś powierz
chownym. Za tym  stoi inne życie, które pragnie 
się ujawnić. Ono już raz się ujawniło: w Jezusie 
Chrystusie, zmartwychwstałym, i ono chce tak
że nam wszystkim się ujawnić w zmartwych
wstaniu. Tym innym życiem jest życie wiecz
ne. Zycie wieczne nie jest nieskończonym prze
dłużeniem tego życia — to byłoby być może 
piekłem. Lecz życie wieczne jest zupełnie in
nym życiem, mianowicie boskim, a nie ziem
skim, doskonałym, a nie doczesnym, prawdzi
wym życiem, a nie znikomym półżyciem.

Życia wiecznego nie potrafimy sobie w y
obrazić. To, co sobie wyobrażamy, jest zawsze 
doczesne, znikome, ziemskie. Nie wiedzielibyś
my też nic o życiu wiecznym, gdyby nam ono

*) Z k sią żk i p t.: ,,N asza w iara  c h rześc ija ń sk a ” .

nie zostało objawione w Jezusie Chrystusie. 
W nim poznajemy, że stworzeni jesteśmy dla 
życia wiecznego. Gdy się jednak zapytamy: 
czym jest to życie wieczne, czy jest sens myśleć 
o nim, skoro go sobie wyobrazić nie potrafi
my, otrzymujemy odpowiedź: jest to życie 
u Boga, w Bogu i z Boga. Zycie w pełnej spo
łeczności z nim. Dlatego życie w miłości, wię
cej, to życie jest miłością samą. Zycie bez tego 
wszystkiego, co jest z zakresu śmierci, i bez 
tego, co jest z zakresu grzechu. Dlatego też ży 
cie bez cierpień, bólu, lęku, troski, nędzy. Świa
domość tego wszystkiego wystarczy, abyśmy 
się radowali na tego rodzaju życie wieczne.

Gdyby tego życia wiecznego nie było, ży 
cie ziemskie byłoby bez sensu, bez celu, bez 
znaczenia, bez powagi i bez radości. Byłoby 
niczym. Albowiem to, co niczym się kończy, 
samo w sobie jest niczym. A że to życie nie 
kończy się niczym, bo czeka nas życie wieczne: 
oto jest radosna nowina o Jezusie Chrystusie. 
On po to przyszedł, aby nam dać tę obietnicę, 
jako światło dla mrocznego świata. Chrześcija
nin jest człowiekiem, który przez Jezusa 
Chrystusa się przekonał, że jest życie wieczne.

O co chodzi w tym  życiu? Na to pytanie 
wiele jest odpowiedzi. Chodzi tu o władzę, o po
siadanie, o honor, o postęp, o kulturę itp. Ale 
to nie jest właściwa odpowiedź. Gdyby o to 
tylko chodziło, to chodziłoby o nic, bo to 
wszystko przecie niczym się kończy. Właściwa 
odpowiedź brzmi: w tym  życiu chodzi o życie 
wieczne.

To jest jego powaga. Chodzi o to, czy czło
wiek posiędzie życie wieczne, czy je postrada. 
O tak wielką stawkę idzie gra. Jak rzucone są 
twoje kości? Czy zyskujesz życie wieczne, czy 
też je tracisz? Jak można osiągnąć życie wiecz
ne? „Mistrzu, co mam czynić, abym odziedzi
czył żywot wieczny?” Jemu odpowiedziano: 
przestrzegaj przykazań! „Co mam czynić, abym 
był zbawiony?” Jemu odpowiedziano: Wierz w 
Pana Jezusa Chrystusa! Która odpowiedź jest 
prawdziwa? Jedna i druga znaczy to samo: stań



się dziecięciem Bożym. Jak stać się można dzie
cięciem Bożym , o tym  mówi nam cala ta ksią
żka. Ale dziecię Boże — o tym  mówi nam Bi
blia — jest dziedzicem żywota wiecznego.

Śmierć kładzie kres temu tu życiu. My 
wszyscy kiedyś pomrzemy. Nikt nie wie, czy 
to przypadkiem jutro się nie stanie. Cała ludz
kość zapewne raz umrze. Bez wiary oznacza 
to: wszystko wtedy się skończy.

Lecz wiara powiada: kresem jest żywot 
wieczny. Ale czy to jest pewne, że wiara ma 
rację? Czy można o tym  tak zdecydowanie być 
przekonanym? Czy nie jest to koniec końców

tylko przypuszczenie? Gdy to pytanie się po
jawi — a jakżeż miałoby się nie pojawić? — 
wówczas się decyduje, czy potrafisz naprawdę 
wierzyć. Wiara jest pewnością, że Bóg w Je
zusie Chrystusie prawdziwie nam objawił swo
ją wolę. A tą wolą jest życie wieczne. W jaki 
sposób on tę wolę urzeczywistni, nie wiemy; 
nic to nas nie obchodzi. Naszą rzeczą jest żyć 
w tej wierze, radować się i już teraz żyć w 
miłości, która jest sensem życia wiecznego. Tak 
więc już w wierze w Chrystusa rozpoczyna się 
życie wieczne. I dlatego śmierć nic nam zrobić 
nie może. Tłum. x. r . t .

Z d^iejóii/ pieni/o^nego Haściaia

III. Prześladowania chrześcijan
Ks. Dr Emil Jelinek

Jednocześnie z walką wew nętrzną, toczącą 
się w  łonie samego Kościoła, chrześcijaństwo 
walczyło na zew nątrz z pogaństwem  i z jego fi
larem , z państw em  rzym skim . Stosunek pierw 
szych chrześcijan do im perium  rzym skiego ni
gdy nie był ściśle form ułow any. ,,Oddawajcie 
tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a< co jest Bo
żego, Bogu” (Mk 12,7; Ł 20,25) — głosi Jezus, 
a apostoł Paw eł dodaje: „Niemasz zwierzchnoś
ci, ty lko od Boga” (Rz 13,1). Autor jednego z 
listów pastoralnych prosi czytelników, aby się 
modlili za królów i dzierżawców mocy (lTm  
2,2).

Ale nie wszyscy chrześcijanie byli tak  lo
jaln i wobec Rzymian, jak autorzy tych zdań. 
Apokalipsa ma tak  dalece antyrzym ski charak
ter, że m arksiści za Engelsem  i M arksem  sądzą, 
iż jest najstarszym  pism em  chrześcijańskim, 
pow stałym  w okresie zaburzeń po śmierci cesa
rza Nerona.

Zdanie to jest nieuzasadnione, ale praw dą 
jest, że stosunek chrześcijan do wszystkiego, co 
pozostawało w jakim kolw iek związku z .pogań
stw em  był zdecydowanie wrogi i wywoływał 
w yraźny izolacjonizm chrześcijan od życia pu
blicznego. Chrześcijanie n ie brali udziału w  o- 
byw atelskim  życiu m unicypalnym  i kolegial
nym , nie chodzili na przedstaw ienia w cyrku, 
nie składali publicznych ofiar bogom i cesa
rzom, nie m ieli obrazów i posągów żadnych 
bogów („bezbożnicy”) a na  tajemniczych, zam
kniętych zebraniach (sacram entum -tajem nica) 
jedli „ciało” i pili „krew ” Pańską, czyli w  m nie
m aniu zabobonnego gm inu dopuszczali się zbro
dni ry tualnych .

Pod koniec II w. chrześcijański pisarz Mi- 
nucjusz Feliks w szystkie po twarze i brednie 
zarzucane chrześcijanom  streszcza w  oskarże
niach niejakiego Cecyliana w  sposób następu
jący: „Chrześcijanie, grom ada ignorantów

najgorszego motłochu, patrzą na św iątynie z 
urągliw ą obojętnością jak  na groby, p lu ją na 
bogów, szydzą z obrzędów i kpią z kapłanów... 
O niew iarygodna bezczelność i zdumiewająca 
niedorzeczność! Pogardzają m ękam i na tym  
świecie i nie boją się umrzeć w  tym  życiu... 
Doszczętnie w inna by być zniszczona ta prze
klęta banda!

W zajemnie poznają się po tajnych  znakach; 
kochają się wzajem nie zanim się jeszcze zna
ją... Gdyby nie była to praw da, nie głosiłaby 
o nich fam a rzeczy najnikczem niejszych, o któ
rych  naw et mówić nie podobna bez przeprosze
nia. Mówi się, że czczą głowę najordynarn iej
szego zwierzęcia, tj. osła, i że się jej w  jakiejś 
absurdalnej w ierze kłaniają... A kto mówi, że 
przedm iotem  ich kultu  jest człowiek, ukarany 
za zbrodnie najw yższym  w ym iarem  kary, i 
zgubne drzew o krzyża, przypisuje im  kult, k tó
ry  odpowiada ludziom nikczem nym  i zbrodni
czym ”.

Nie wiem, czy było można lepiej i dokład
niej w yrazić zarozum iałą butę pogan o rzeko
mej ich in telektualnej i m oralnej wyższości, 
oraz ich elem entarną ignorancję w  spraw ach re- 
ligii i Kościoła! Zrozumiałe staje się, że naw et 
spokojny i tolerancyjny filozof na cesarskim  
tronie, M arek Aureliusz (161— 180), nie po tra
fił wykrzesać w  sobie ani szczypty ludzkiego 
współczucia dla chrześcijańskich męczenników.

Tego rodzaju opinie sprawiły, że panujące 
w arstw y społeczeństwa rzym skiego wrogo usto
sunkowały się do chrześcijan. Stosunek ten  za
ogniał jeszcze fakt, że większość członków 
chrześcijańskich zborów rekrutow ała się prze
ważnie z niższych w arstw  społecznych, przeni
kniętych najw yraźniej ideą równości w szyst
kich ludzi p rzed  Bogiem. Chrześcijanie oskar
żani byli o najnikczem niejsze zbrodnie i zabo
bony.

242



M ordują podobno dzieci, podczas nabo
żeństw gaszą światła i dopuszczają się najplu- 
gawszych orgii i ekscesów seksualnych, czara
mi przyw ołują na ludzi powszechne katastrofy, 
mór, zarazę, suszę, powódź i pożar. Najzagorzal
szymi przeciwnikam i chrześcijan byli oczywi
ście kapłani najrozm aitszych kultów  pogań
skich, wróżbici, augurowie i haruspicy, oraz 
rzem ieślnicy i w ytw órcy dewocjonaliów, sło
wem  typy spod ciem nej gwiazdy, żerujący na 
ludzkiej głupocie. Plotki i potw arze „konku
rencji” prowadziły nieraz do starć, k tóre z re 
guły kończyły się śmiercią najgorliwszych. 
Władze państw owe stały po stronie tych, k tó
rzy napadali chrześcijan, oznaczanych za w ro
gów ludzkości. I tak  dochodzi powoli do syste
matycznego prześladowania chrześcijan.

Zrazu czynniki państwowe nie zwracały 
specjalnej uwagi na rodzące się chrześcijań
stwo. Dopiero wzrastająca nieufność zrazu ży
dowskiego, a później i pogańskiego obyw atelstw a 
do chrześcijan, zwraca uwagę urzędników 
rzym skich na ekskluzywizm  wyznawców Jezu
sa Chrystusa. K iedy około roku 50 cesarz K lau
diusz z nieznanych bliżej powodów wypędza 
Żydów z Rzymu pod zarzutem  jakoby w yw oły
wali ustawiczne niepokoje i spory, podjudzani 
przez niejakiego Chrestosa (którego rzym ski h i
storyk Swetoniusz najwidoczniej uważa za 
współcześnika), to najwidoczniej nie rozróżnia
no jeszcze wówczas chrześcijan od Żydów, ale 
w 10 lat później Rzymianie wiedzą już, że cho
dzi o samodzielny ,,zgubny zabobon” , podwa
żający — jak m niem ają — same fundam enty  
im perium  rzym skiego i religii państw owej.

Chrześcijańskie zwiastowanie tak  czy ina
czej, prędzej czy później m usiało znaleźć się w 
jaw nej opozycji z absolutystycznym i tenden
cjam i starożytnego państwa, opierającego swą 
egzystencję na niewolnictwie. Chrześcijaństwo 
istotnie w yw racało od wieków uświęcony porzą
dek rzeczy. Zalecało cnoty, których starożytny 
świat nie znał albo też nimi gardził. In te rn a 
cjonalizm  Kościoła wywodzący swój ród z w ia
ry  w  jedynego Pana, przerastał i tak  już zbyt 
rozległe granice rzym skiego imperium . Przeko
nanie o możliwości zjednoczenia w szystkich lu 
dzi w  jedności ducha naw et najodw ażniejszym  
myślicielom starożytnej ku ltu ry  wydawało się 
nierealne, ba naw et śmieszne.

Nie mogli zgoła pojąć, jak  Kościół mógł 
swój życiowy cel i cel dziejowej swej piel
grzym ki upatryw ać nie w widzialnym  i nam a
calnym  świecie, lecz dopiero w  przyszłej, nie- 
spadającej pod zmysły sferze w iary.

N ajbardziej irytow ały i poważnie niepoko
iły pogańskich polityków, wywołując w  nich 
fanatyczną nienawiść, społeczne konsekwencje 
chrześcijańskiego zwiastowania. Chrześcijań
stwo ze swoją wieścią zwracało się nie ty lko do 
jednostek, a wyznawcy Chrystusa od samego 
początku byli świadomi swej jedności kościel
nej, czemu dali w yraz w najstarszych symbo-

Katakumby rzymskie

lach w iary w  artykule o powszechności (kato- 
lickości) Kościoła. Członkowie Kościoła tworzą 
w  państw ie rzym skim  obok pogan i Żydów ter- 
tium  genus, trzeci rodzaj. I tak  oto te  dwa różne 
światy, chrześcijaństwo i pogaństwo, m usiały 
się zderzyć. Prześladowanie chrześcijan w ybu
cha zawsze z coraz nową siłą, ilekroć pojawił 
się nowy punkt skrzyżowania obu życiowych 
światopogląd ów.

Pierwsi chrześcijanie tw ierdzili, że ich re- 
ligia jest prześladowana, aczkolwiek — przy
najm niej w początkach — nie należała ona do 
rzędu religii zakazanych (religio inlicita). Pó
źniejsza tradycja  zwiększyła również zarówno 
liczbę prześladowań, jak  i samą liczbę ich ofiar, 
aczkolwiek nie mamy powodu wątpić, że do 
prześladowań doszło bardzo wcześnie. Tacyt 
(Annales XV,44) opowiada, że Neron w roku 
64, pragnąc odwrócić od siebie podejrzenie pod
palenia Rzymu, który  w ybuchł najwidoczniej 
na skutek nieostrożności w czerwcu tegoż roku, 
polecił męczyć tych, których lud nazywał 
chrześcijanam i.

Zdaniem  Tacyta ,,ogromne mnóstwo” (mul- 
titudo ingens) chrześcijan zostało skazanych na 
śmierć męczeńską. Możliwe, że Tacyt, k tóry  p i
sał to, co sam wiedział o chrześcijanach, przesa
dzał, ale nie ulega wątpliwości, że chrześcija
nie byli prześladowani. Zresztą potwierdza to 
drugi historyk rzym ski Swetoniusz, k tóry w 
biografii Nerona mówi: „Śmiercią karani byli 
chrześcijanie, ludzie wyznający nowy zgubny 
zabobon” (superstitio).

Pożar Rzym u za Nerona, k tóry  w  ciągu ty 
godnia zniszczył znaczną część m iasta, zamie
szkałą przez ludzką biedotę, n ie by ł ani p ierw 
szą ani główną przyczyną antagonizm u między 
Kościołem a państwem . Do wielu przyczyn 
prześladowania chrześcijan dochodzi teraz je
szcze nowy moment, a mianowicie kult cesarza. 
Cesarz i arm ia należeli do siebie nierozłącznie. 
„Boski” (augustus, sebastos) władca, osadzany 
na tronie wolą czy samowolą swoich legionów, 
był przedm iotem  ich kultu .

W jego osobie upatryw ało wojsko rzym skie 
swoją własną potęgę, ale w  oczach chrześcijan
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m ilitaryzm  rzym ski utożsam iał się z an tychry
stów,skim bałwochwalstwem. K u lt cezarów, 
k tóry  szerzył się we wszystkich prowincjach 
rozległego państw a rzymskiego, w  gruncie rze
czy nie był kultem  relig ijnym  i nigdy nie stał 
się rzeczywistą religią; posiadał on wprawdzie 
w łasną organizację, ale by ł raczej w yrazem  po
litycznej lojalności o zabarwieniu religijnym .

Kiedy w  roku 69 do władzy dochodzi ród 
Flawiuszów, zdawało się, że państw o zrezygnuje 
ze swego totalizm u. W każdym  razie cesarz We- 
spazjan nigdy nie zapomniał o swoim niskim, 
ludowym  pochodzeniu i unikał zbyt w yzyw ają
cych przejaw ów  swojego rzekomego bóstwa. 
Lecz stłum ione chwilowo am bicje z tym  wię
kszą siłą i gwałtownością przejaw iły się za Do- 
m icjana (81—96) i to  nie w  sam ym  Rzymie, 
lecz na Wschodzie, skąd zresztą kult cezarów i 
władców pochodził.

W gruncie rzeczy nie istniały przepisy, 
skierowane w yraźnie tylko przeciwko chrześci
janom. Niem niej jednak chrześcijanie oskarża
ni byli o bezbożność, ponieważ nie brali udziału 
w  oficjalnym  kulcie religijnym , o obrazę m a
jesta tu  (crimen laesae maiestatis), ponieważ 
nie składali ofiar przed posągami cezarów, o 
tajne przestępstw a, k tóre im  przypisyw ała po
głoska. Prześladowania z reguły  wywoływał 
sfanatyzow any tłum  uliczny, podjudzany n a j
widoczniej przez pogańskich kapłanów. Rzadziej 
skazyw ani byli chrześcijanie na śmierć z wyro
ku sądowego, i to przew ażnie w okresach żywio
łowych klęsk, nawiedzających kraj za sprawą — 
jak  m niem ano — chrześcijan. Późniejsza trady 
cja głosi, że męczennicy chrześcijańscy odma
wiali złożyć ofiarę pogańskim  bóstwom i od
m awiali zdradzić imiona swych współwyznaw
ców, a na pytania sędziów podobno otwarcie 
odpowiadali: christianus sum  — jestem  chrze
ścijaninem! Może i tak  było, w każdym  razie 
chrześcijanie karani byli najsurowszym i kara
mi: byli rzucani na pastw ę drapieżnych zwie
rząt na arenach cyrków, byli żywcem spalani, 
krzyżowani i kamienowani.

Do takiego prześladowania doszło np. w 
Lugdunie (Lyon) w  roku 177 za panowania fi
lozofa na cesarskim  tronie, M arka Aureliusza, 
podczas którego według relacji pierwszego his
toryka kościelnego, biskupa Euzebiusza z Ce
zarei, miało zginąć 48 chrześcijan.

Nie należy sobie wyobrażać, że prześlado
wania chrześcijan trw ały  nieprzerw anie przez 
250 la t i to na całym  terenie im perium  rzym 
skiego. Po okresach prow incjonalnych prześla
dowań następow ały okresy stosunkowo znacz
nej tolerancji religijnej.

Chrześcijańskie zbory jako takie nigdy nie 
były prześladow ane chociażby już z tego powo
du, że zew nętrznie nie różniły się od rozpow
szechnionych kolegiów, zrzeszających ludzi niż
szego pochodzenia (collegia tenuiorum ). Nawet 
organizacja zborowa m iała wiele cech wspól
nych z organizacją tych kolegiów.

Prześladow ania zatem  nie decymowały 
zborów, przeciwnie, w yw oływ ały jeszcze w ię
kszy napływ  nowych członków, wśród których 
rodziły się fanatyczne tęsknoty po palm ie m ę
czeństwa, traktow anej jako krw aw y chrzest. 
Zbory przechowyw ały pam iątkę męczenników. 
Ci zaś, k tó rzy  przeżyli męczeństwo, cieszyli się 
w  zborze w ielkim  autorytetem .

Pod koniec II w. chrześcijaństwo rozpow
szechniło się we w szystkich prow incjach im pe
rium  rzymskiego. Gorliwymi m isjonarzam i byli 
zrazu drobni rzem ieślnicy i kupcy, którzy z ra 
cji swojego zawodu wędrowali z jednej prow in
cji do drugiej. Chrześcijaństwo przenosili i 
krzew ili również żołnierze i ludzie, którzy po
dobnie jak  drobni rzem ieślnicy i kupcy wyko
nyw ali swój zawód przejściowo w różnych pro
w incjach państw a.

Oprócz nich znaczna rola w  szerzeniu 
chrześcijaństw a przypadła specjalnym  pondom, 
których w pierw szym  okresie chrześcijaństw a 
nazywano apostołami. Nie należy ich jednakże 
utożsamiać z uczniami Jezusa Chrystusa. Była 
to instytucja, k tórą chrześcijaństwo zapożyczy
ło od pogańskich kultów , k tórych propagacją 
zajmowali się wędrowni kaznodzieje i prorocy. 
Nie bez słuszności powiada Fr. Engels w swej 
pracy o ,,B runo Bauerze”, że ,,nie tylko w Pa
lestynie, ale na całym  Wschodzie roiło się od 
założycieli religii, wśród których — rzec można 
bez przesady — toczyła się darw ińska walka o 
idealną egzystencję” . A le powodzenie mieli ty l
ko propagatorzy chrześcijaństwa, które w  walce 
z pogaństw em  ostatecznie zwyciężyło.

Chrześcijaństw o z Europy przedostało się 
również do Afryki, w której aż do roku 180 nie 
było wcale prześladowane. Najwidoczniej stare  
tradycje  kartagińskie łagodziły bezpośredni, 
tw ardy  w pływ  Rzymu. Ludność, żyjąca na 
szerokiej pustyni w cieniu palm  oaz, była in 
nego pokroju niż w  Rzymie. Ale też i jej 
chrześcijaństw o miało zgoła inny charakter, niż 
chrześcijaństw o rzym skich katakum b. A frykań
scy chrześcijanie to  ludzie wolni. Bez przeszkód 
pielęgnują swoje życie religijne.

Rzym  oczywiście niechętnym  okiem  patrzy  
na ich niezależność, a cztery  prowincje a fry 
kańskie znowu ze swej strony niechętnie uznają 
przewodnią rolę „wiecznego m iasta” . Rzym ce
zarów w ypatryw ał tylko sposobności ukrócenia 
afrykańskiej swobody, nie dającej najlepszego 
przykładu reszcie ujarzm ionych narodów. Wy
starczyło kilka donosów, aby prokonsul Vigel- 
lius S aturn inus dał 17 lipca 180 ściąć dw unastu 
chrześcijan w m iasteczku Scili. Czyn ten  stał 
się pobudką prześladowania afrykańskich chrze
ścijan, k tóre w Afryce podobnie jak już gdzie 
indziej stało się nieledwie modnym sportem  
.pogańskiej ludności. Sami pogańscy sędziowie 
tak  przerazili się krwiożerczych ludzkich in
stynktów , że nieraz sami swoimi uwagam i pod
suwali podsądnym stosowne odpowiedzi, aby 
ich mogli uniewinnić. W roku 197 więzienia 
kartagińskie były przepełnione chrześcijanam i.
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Myśli laika na tematy religijne

CZYM JEST DLA MNIE BIBLIA?
(Z okazji uroczystości świQla Reformacji)

(dokończenie)
STANISŁAW  LIPIŃ SK I

Wszak rozum ienie Biblii idzie ręka w  rę 
kę nie ty le z 'bystrością i wnikliwością rozu
mu, ale z rozwojem  duchowym, uw arunkow a
nym  zaparciem  samego siebie i podporządko
waniem się coraz to większym pod praw a Du
cha. Człowiek więc, który  pragnie słyszeć 
w Biblii on „głos cichy i w olny” , m usi zawie
sić na kołku wszelkie zastrzeżenia in telek tual
ne, rozum zresztą jest przystosowany w pierw 
szym rzędzie do spraw  świata widzialnego — 
natom iast wysilić całą bystrość um ysłu, całą 
jasność logiki na wyłuskanie z poszczególnych 
ustępów czy w ierszy Słowa prawdy, tych m y
śli, i tego toku myśli, które przez oddanych 
m u ludzi-narzędzia łaski w  nie włożył. I tu  
muszę stwierdzić, że jest niewielu ludzi mówią
cych o Biblii, kiedy czytają Biblię dla siebie, 
to znaczy przy tak  zwanym  czytaniu „dewocyj- 
nym ”, które właściwie w  zastosowaniu do 
Biblii, ma jedyną rację by tu  — którzy by za
stosowali wobec biegu jej m yśli tę samą ści
słość i karność m yślenia. Tę zachowuje się 
niejednokrotnie raczej w  tym  celu, żeby pod
kopać jej au to ry te t”.

— „Wybacz, że jeszcze o coś zapytam. 
Nie rozumiem, jak można czytać Biblię go
dzinami, ba latami, przez 40, 60 lat swego ży 
cia. Przecież takiego czytania nie wytrzyma 
żadna książka, nawet ta najgłębsza, żeby się 
nie przejadła”.

— „Widzisz z Biblią jest podobnie jak 
z chlebem, a zwłaszcza razowym. Bułka, cia
stko, to rt szybko tracą swoją moc atrakcyjną, 
natom iast Chleb można jeść z przyjem nością 
i pożytkiem  codziennie. Z Biblią jest podobnie, 
tylko z jedną różnicą, że im dłużej czytam y 
Biblię, tym  staje się więcej pociągającą, coraz 
głośniej, coraz piękniej, coraz głębiej m ówią
cą, tak  że człowiek wobec niej po prostu nie
raz doznaje zawrotu głowy jak  astronom 
w patrzony w bezdenną przepaść wszechświata. 
Biblia po pew nym  czasie staje się książką je
dyną, sam ow ystarczalną, która usuwa w  cień 
wszelkie inne, nawet jej kom entarze”.

— „Ale nie odpowiedziałeś mi na pyta
nie, jak można po prostu bez przestanku czytać 
Biblię, ba przez jeden lub dwa wieki karmić 
się treścią jednej książki? C zy . to nie znak 
ubóstwa?”

— „Przede wszystkim  Biblię powinno 
właściwie nazywać się biblioteką, nie książką, 
ponieważ zawiera 66 ksiąg i to najróżniejszej 
treści, ksiąg historycznych, filozoficznych, 
poetycznych, prorockich, duszpasterskich, oso
bistych (listów) itp., i autorów  należących do 
najróżniejszych stanów  od pasterza do królów

i kapłanów. Co zaś do twego pytania to myślę, 
że nie masz racji. Bo z Biblią to tak  jak  z wo
dą źródlaną, choćbyś jej, nie wiem, ile pił, to 
ta ożywcza woda nie przestanie płynąć; nie 
wyczerpiesz jej, tak, jak  n ie można wyczerpać 
morza. Ale spróbuj czerpać z jakiejś beczki 
z wodą deszczową! Po jednej szklance splu
niesz i wyplujesz tę wodę z ust, jakkolw iek je 
steś spragniony i jakkolwiek i ona kiedyś była 
przejrzystą jak  kryształ. Dotknąwszy ziemi 
straciła czystość dziewiczą, utraciła cechy świe
żości. Woda źródlana jakkolw iek w ytryska 
z dołu jest czystsza od wody, która rzekomo 
spływa z gór, ale traci w  zetknięciu z ziemią 
cechy czystości i świeżości.

Przyznaję, że czasami i ja, kiedy m i nie 
zostanie z powodu mej niewierności i niepo
słuszeństwa udzielone natchnienie z góry, s ta 
ję przed słowami Biblii, jak  przed m urem  
skalnym . Trzeba dopiero uniżenia buntującego 
się rozumu, trzeba nowego powiewu z w ierz
chów górskich, aby można uderzyć laską w ia
ry  o skałę. A wtedy zamiast wody deszczowej 
znajdującej się w  kałuży u stóp skały, try ś- 
nie z owej przed chwilą jeszcze niemej jak  
skała strony Biblii zdrój żywej wody, mówią
cej lepsze rzeczy niż krew  Ab Iowa”.

Ale to już spraw a dalsza, jak  uzyskać ta 
kie „otwarte serce”, takie „otwarte oczy” na 
zrozumienie Pisma. Pan Jezus otw orzył po 
zm artw ychw staniu oczy uczniów, kiedy po du 
chowych potaczaniach się jak  pijany, uwierzyli 
w końcu w Jego powstanie od um arłych. „Te
dy im otworzył zmysł, żeby rozumieli Pisma”. 
Ewangelia Łukasza 24,45. Bez tego otwarcia 
oczu chcieć zrozumieć Pismo i oglądać „światło 
Ewangelii” „zaciemnionym rozum em ” jest za
rozumiałością i uzurpacją pysznego człowieka. 
„Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” — 
wołał Jezus — „żeś te rzeczy zakrył przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemo- 
wlątkom”. Bez wyznania bezsilności wobec 
wyższości Słowa Bożego nad naszym rozumem, 
Słowa Bożego pochodzącego od arcygenialnego 
Stwórcy wszechrzeczy i bez czarownej różdżki 
wiary, k tórą m iał Mojżesz uderzający o skałę 
na rozkaz Boży, nigdy nie odsłonią się nam 
„Słowa Życia” w  całej piękności, w  całym 
uroku, w  całej n iepojętej głębi, która ogarnia 
niebo, ziemię i piekło, a sięga od zamierzchłej 
przeszłości wszechświata przez czasy dzisiejsze 
aż do skończenia stworzenia i nowej ery rzą
dów Bożych, a co najważniejsze, nie nasycą 
duszy pokojem, przew yższająeym  wszelkie w y
obrażenia ludzkie, radością niewymowną, 
której wyrazem  może być tylko płacz szczęś
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cia oraz zwycięskiej mocy, której przyrzeczona 
jest złota korona we wieczności” .

— „Czy mógłbyś mi na razie przynajmniej 
polecić jakąś dobrą książkę o Biblii w języku 
polskim?”

— ,,Owszem, jest cudowna książeczka,
0 której wspom inałem  w  moim liście, Paula 
Claudela „Umiłowanie Pisma Świętego” Pax, 
1958. W ydawcy tej książeczki piszą: „Dzieło 
przeszło osiemdziesięcioletniego pisarza odzna
cza się młodzieńczą żarliwością, przejawia 
pasję i dynamizm, z jakim traktuje się tylko 
zagadnienia żywe i aktualne”.

Czytelnik ewangelik musi jednak unieza
leżnić się przy czytaniu tej książeczki od nie
ste ty  jednostronnego i niechrześcijańskiego s ta 
nowiska autora wobec „braci protestantów ” . 
Jeżeli ten wielki katolik  pisze: „W historii Ko
ścioła wydarzyła się przerażająca katastrofa — 
protestantyzm, który mogę porównać tylko 
z budzącym wstręt epizodem z Księgi Sędziów, 
epizodem lewity z Efraim. Lewita ten wracał 
z Betlejem ze swoją żoną i był zmuszony w y
dać ją na łup bestialskich żądz mieszkańców 
Gabaa na przeciąg całej nocy. Rankiem 
znalazł ją na swoim progu „sparsis ma- 
nibus”. Skonała z wyciągniętymi rękoma” — 
to istotnie budzi przerażający w stręt ta 
zdolność „chrześcijańskiego” pisarza do n ie
wybaczalnego fanatyzm u; przepojonego niena
wiścią. Jakkolw iek Claudel przyznaje, że to 
była Biblia protestancka, która dostała się do 
jego rąk  za pośrednictw em  protestantki: „Jak 
nie uznać interwencji Opatrzności w fakcie że 
jakaś protestancka przyjaciółka podarowała 
mojej siostrze Kamili Biblię, która znalazła się 
na moim stole?” — to jednak nie wzdryga się 
przed cytow anym  porównaniem  pro testan
tyzm u do najohydniejszego gw ałtu dokonane
go na biednej żonie lewity. A więc bez ofiar
nej usługi owej osoby należącej do w stręt —
1 to jaki parszywy w stręt — budzącego pro
testantyzm u, nie byłaby powstała ta skąd 
inąd przepiękna książka. W jakim  przeci
wieństw ie stoi stanowisko tego starca do s ta 
nowiska innego również starca, zdaje się jesz
cze więcej podeszłego wiekiem, k tóry  jako mło
dzieniaszek przeżyw ał niebo na ziemi „leżąc 
na piersi Jezusa”. O ileż cudowniejsze są sło
wa Jana, k tóry  akcentował z całą mocą swego 
płomiennego serca obowiązek miłości, miłości

staw ianej razem  z Pawłem za najwyższy cel, 
najbarw niejszy kw iat w  życiu wierzącego:

„Dziateczki moje! nie miłujmy słowem ani 
językiem, ale uczynkiem i prawdą”. Gdyby 
Claudel poznał całą, wszechstronną wspania
łość Ewangelii i nie był ograniczony w swoich 
pojęciach jednostronnością pola patrzenia, to 
zrozum iałby, że słowa Pana Jezusa, a chyba 
on także uznawał je za obowiązujące dla sie
bie: „Miłujcie nieprzyjacioly wasze” — należy 
także stosować do tych biednych, zwiedzionych 
błędem — a może też niezwiedzionych, ale 
natchnionych przez Ducha — nieprzyjaciół 
protestantów . My w 'każdym razie będziemy 
próbować zapomnieć o tym  „odstępstw ie” 
Claudela od linii jasnej wytyczonej przez na
szego Pana, a będziemy starać się miłować go 
jako naszego b rata , który  bardzo się zbliżył 
do prawdy, ale ,,w tym  jednym  upadł” .

Znacznie bliższym  praw dy był Blaise 
Pascal, z sekty katolickiej jansenistów, w yklę
tych przez kościół katolicki, a jednak gloryfi
kowanych, który  w swojej książce „Myśli” 
również zajm uje się Pismem Świętym, choć 
książka jego nie jest tak  przystępna jak  książ
ka Claudela. W ydawca francuski najnowszego 
ujęcia tego chef-d’eouvre Pascala, J. Chevalier 
tak  pisze o ich autorze: „Pascal około trzydzie
stego roku życia porzucił badania m atem atycz
ne, fizyczne i inne nauki świeckie i postano
wił zająć się spraw am i poważniejszymi, w yż
szymi i poświęcić się wyłącznie, o ile m u tylko 
pozwoli stan zdrowia, studiom  nad Pismem 
Świętym, pism ami Ojców Kościoła i m oral
nością chrześcijańską” .

I jego książka może dać pewną pomoc 
szczerze szukającem u praw dy. Ale najw aż
niejszą pomocą, to pomoc Autora Słowa Bo
żego, tego który  „pędził” w  natchnieniu róż
nych autorów  ksiąg biblijnych, poddawając 
im przy pomocy ich rozjaśnionego natchnie
niem ducha, m yśli Boga najwyższego. Ten 
chętnie wprowadza w  zrozumienie swego dzieła 
każdego, kto gotów jest podporządkować się 
pod au to ry tet Biblii, jako książki, w której 
Bóg powiedział człowiekowi, co o nim myśli 
i przez którą wskazał mu drogę do prawdziwej 
wolności w ew nętrznej i życia pełnego, hojne
go w niespodzianki — życia wiecznego. „Lecz 
gdy przyjdzie (do was) Duch prawdy, wprowa
dzi was we wszelką prawdę”.

„A że śmierć (konkretnie mówiąc) jest ostatecznym celem naszego życia, dlatego od 
szeregu lat zapoznałem się z tym  prawdziwym, najlepszym przyjacielem człowieka do tego 
stopnia, że obraz jej nie jest dla mnie nie tylko czymś strasznym, lecz wprost przeciwnie, czymś 
uspokajającym i pocieszającym.

I dziękuję mojemu Bogu, że mnie tym  szczęściem obdarzył, iż miałem okazję poznać 
ją jako klucz do naszej prawdziwej szczęśliwości.Kładąc się spać, nigdy nie zapominam po
myśleć o tym, że może (choć taki młody jeszcze jestem) następnego dnia już mnie nie będzie, 
a przecież żaden człowiek z tych, którzy mnie znają, nie może powiedzieć, że w obcowaniu 
z nimi jestem ponury i smutny, i za tę szczęśliwość dziękuję codziennie mojemu Stwórcy i ży 
czę jej z całego serca wszystkim moim bliźnim”.

Wolfgang Amadeusz Mozart
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C H R ZEŚ C IJA Ń S K A  K O H FER EH C IA  POKOJOW A

Orędzie do chrześcijan  
całego św iata

Trzecia Praska Chrześcijańska K onferencja 
Pokojowa zebrała się w  takiej sy tuacji św iato
wej, z k tórej powagi każdy realnie m yślący 
człowiek nie może sobie n ie  zdawać sprawy.

Po załam aniu się konferencji na szczycie, 
w k tórej dużo ludzi pokładało swe nadzieje, 
wzrosła jeszcze groźba samobójczej wojny a to 
mowej całej, ludzkości. N ikt z nas nie wie, ile 
nam  jeszcze pozostało czasu do zażegnania tego 
niebezpieczeństwa. Gorzej niż przedtem  za tru 
wa atm osferę zimna wojna, prowadząca do go
rącej wojny. A chrześcijaństwo, zam iast jedno
m yślnie wstawić się za zagrożoną i zastraszoną 
ludzkością, przedstaw ia obraz w ew nętrznego 
rozkładu, zwłaszcza z powodu fałszywych so
juszów z m ocarstwowym i system am i świata.

W tej sy tuacji oświadczamy w  imię służby, 
do której zobowiązała nas nasza w iara  w Ew an
gelię Jezusa Chrystusa, w jedności ducha i w 
związce pokoju, prosząc i przestrzegając:

Cała ludzkość powinna się złączyć w  ak
tyw nym  proteście przeciwko wszelkim środkom  
masowej zagłady, przez k tó re  zniesławiana by
wa dobroć Boża i zdradzany człowiek i wszel
kie stworzenie.

Żaden chrześcijanin nie powinien brać u- 
działu w  wojnie atomowej lub w  jej przygoto
w yw aniu.

Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani zro
bić wszystko co leży w ich mocy, aby potępić 
wszelką wojnę, gdyż potępienie to stało  się 
koniecznością życia ludzkości.

Usilnie prosim y odpowiedzialnych mężów 
stanu, aby w  interesie życia ludzkości i ,w peł
nej odpowiedzialności za pojednanie i porozu
m ienie między narodam i uczynili wszystko, co 
tylko możliwe, by konsekw entnie urzeczywist
nić zasady p rzyjęte j jednogłośnie na XIV Zgro
m adzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych 
rezolucji, zm ierzającej do ogólnego i całkow i
tego rozbrojenia, w ykluczenia na zawsze jako 
środka politycznego zimnej i gorącej, wojny, ro
związania dzięki układom  problem u niem ieckie
go i problemów pewnych obszarów w  Azji i 
Afryce i by przez to stworzyć podstawę do 
trwałego pokojowego współżycia ludzkości.

W spólnie z całą ludzkością, tęskniącą do 
pokoju, b raterstw a i współpracy oczekujemy 
w  napięciu Ogólnego Zgromadzenia Narodów 
Zjednoczonych. W szystkim mężom stanu, k im 
kolwiek by byli, towarzyszą nasze m odlitwy, 
aby Bóg pokoju pobłogosławił ich pokojowe 
dzieło.

Obowiązkiem naszym jest przeciw staw iać 
się zimnej wojnie, stw arzać wzajem ne zaufanie 
jako w arunek rzeczywistego pokoju i stać w  o- 
bronie człowieka wszędzie tam, gdzie się go na
dużywa dla celów mocarstwowych.

Wolno nam  jako chrześcijanom  w yśw iad
czyć ludziom również w  nowym  układzie społe-

Siedziba ONZ w  N ew  Yorku.

cznym przysługę, jaką zobowiązani jesteśm y 
wyświadczać naszym  bliźnim.

I m y uważam y za słuszne, by 650 milionów 
liczący naród chiński był pełnopraw nie repre
zentowany w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych.

W szczególności p*qjyołani jesteśm y do te
go, aby wstawić się za głodującym i i uciśnio
nym i w krajach  słabo rozw iniętych, tak  aby 
odczuły one pełne rów noupraw nienie w bra
terskiej społeczności.

Naszym obowiązkiem jest zwiastować 
wszystkim  ludziom  praw dę o żywym Bogu, 
którego św ięta miłość obejm uje bez różnicy za
równo chrześcijan jak i niechrześcijan.

Ponieważ wielu chrześcijan zajm uje tego 
rodzaju stanowisko, oświadczamy z całą powagą: 
K to  w iarę chrześcijańską identyfikuje  z anty- 
komunizmem, popiera ideologię w ypraw  k rzy 
żowych, które nie m ają nic wspólnego z k rzy 
żem Tego, k tó ry  został za wszystkich ludzi 
ukrzyżow any i zm artw ychw stał.

Nie osiągniemy pokoju, jeśli nie będziemy 
m ieli odwagi spotykać się, by ze sobą rozm a
wiać i by jako ludzie w zajem nie się szanować 
i miłować, zamiast z góry potępiać się w zajem 
nie jako przedstaw iciele przeciw staw nych św ia
topoglądów i systemów m ocarstwowych.

Ponieważ obietnica Boża jest nam  dana 
wszystkim  w  naszych wspólnych potrzebach, 
apelujem y do wszystkich ichrześcijan w  imię 
służby, jaka powierzona została ekum enii, aby 
na Ogólno-Chrześcijańskim Kongresie Pokojo
w ym  szukali razem  z nam i pokoju dla św iata 
i w ten sposób sławili Boga pokoju.

Tylko nie tak opieszale, drodzy Bracia, 
św iat woła o pokój!
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List do Ś w ia tow ej R ady  
Ekum enicznej w Genewie

Trzecia Sesja Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej w  Pradze poleciła nam  przesłać 
Światowej Radzie Ekumenicznej, tekst powzię
tej n a  p lenarnym  posiedzeniu, w  dniu 
9.9.1960 r. rezolucji i postanowień, k tóre zosta
ną przesłane Kościołom oraz podane do publicz
nej wiadomości.

Jednocześnie, d la lepszego zrozumienia za
łączonych dokum entów, pozwalamy sobie z po
lecenia Ogólnego Zgromadzenia przedstawić 
Radzie Ekum enicznej, co następuje:

1. Palące zagadnienie pokoju, k tóre stało się 
kw estią życia ludzkości, skłoniło nas do 
zwołania planow anej ogólnochrześcijańskiej 
konferencji pokojowej na czerwiec 1961 r. 
Na konferencję tę zapraszamy już teraz 
Radę Ekum eniczną w raz z wszystkim i Jej 
Kościołami. Prosim y Radę Ekumeniczną 
o poparcie tej K onferencji, która połączy 
chrześcijan i Kościoły należące do Rady 
Ekum enicznej jak  również i tych, którzy 
do niej nie należą. Z podziękowaniem 
przyjęliśm y do wiadomości przychylną po
stawę poszczególnych stowarzyszeń i oso
bistości Ekum eny w odniesieniu do naszych 
starań. Stw ierdziliśm y także, iż Rada Eku
meniczna podkreśliła odpowiedzialność 
chrześcijan za konkretne przedsięwzięcia 
zm ierzające do przełam ania zimnej wojny.

2. M niemamy, że ogólnochrześcijańska Kon
ferencja Pokojowa powinna te  starania 
w  decydujący sposób popierać. Na zapyta
nie, dlaczego wyznaczyliśm y to posiedzenie 
na kilka miesięcy przed term inem  Ogólne
go Zgromadzenia Ekum eny w New Delhi, 
odpowiadamy, że zasadniczym powodem 
jest niesłychana pilność kwestii pokoju. 
Niebezpieczeństwo znalezienia się pewnego 
dnia przed „za późno” rośnie z godziny na 
godzinę. Jesteśm y zdania, że różnorodnej 
pracy przygotowawczej dla New Delhi z jej 
specyficzną problem atyką nie przeszkodzi 
omówienie zagadnienia pokojowego na spe
cjalnej konferencji. Sądzimy, że tego ro
dzaju podział pracy leży w  interesie New 
Delhi.

3. III P lenarne Posiedzenie Chrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej próbowało rozpoz
nać potrzebne w dzisiejszej sytuacji kroki 
prowadzące do pokoju.
Z głębokim wzruszeniem  musieliśmy 

stwierdzić, że zimna wojna bardziej niż przy
puszczaliśmy, zmąciła międzynarodowe stosun
ki. Zauważyliśmy, że w grę wchodziło za dużo 
przeszkadzających tendencji tak  że mężowie 
stanu nie mieli możności ułożyć program u istot
nego rozbrojenia, stałego pokoju i rzeczywistej 
w spółpracy między narodam i bez względu na 
to, do jakiego społecznego system u należą. Mu
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sieliśmy stwierdzić, że w Kościołach chrześci
jańskich zimna wojna zaciemniła jasność i pro
stotę zwiastowania przykazań Jezusa C hrystu
sa o pokoju, m iłosierdziu i miłości, a winę za 
to ponosi nieudolność naszego zwiastowania. 
Jednocześnie pozwalamy sobie ponownie wzy
wać przez Ukrzyżowanego i Zm artw ychw stałe
go do służenia sprawie pokoju, pogodzenia się 
i pokojowego współistnienia. Zadaniem chrześci
jaństw a nie jest pozostawać w służbie jednego 
lub drugiego obozu politycznego: Ewangelia ja 
ko Słowo Boże głosi o miłości księcia pokoju 
Jezusa Chrystusa do człowieka tak  na zachodzie 
jak i na wschodzie i gdziekolwiekby to nie 
było. Toteż solidaryzujem y się ze wszystkim i 
wierzącymi i niewierzącym i, k tórym  grożą 
w rów nej mierze niebezpieczeństwo ew entual
nej katastrofy  światowej oraz skutki nienawiści 
i zimnej wojny.

Nie lekceważym y różnic istniejących m ię
dzy poszczególnymi system am i społecznymi 
i wiemy, że współzawodnictwo nie może się 
obyć bez napięcia, w strząsów i kryzysów. Lecz 
wiemy również, że przym ioty i wartości w al
czących ze sobą systemów społecznych poznać 
można jedynie po chęci ofiarnej pracy, wyższej 
wolności i socjalnego równoupraw nienia, po 
szczerej miłości ludzkiej i pokojowym wyścigu 
do zwalczania głodu i śmierci na świe-cie. W alka 
przeciwko głodowi, chorobom, niskiem u ku ltu 
ralnem u poziomowi, niskiej stopie życiowej 
i w ykorzystyw aniu powinna być hasłem  dnia 
dzisiejszego.

Ta sama odpowiedzialność za pokój zmusza 
nas patrzeć trzeźw o na niebezpieczne sytuacje 
w dzisiejszej polityce światowej i nazwać je po 
imieniu.

Z wdzięcznością przyjm ujem y do wiado
mości, że dużo głosów ostrzegawczych podnie
siono w różnych Kościołach przeciwko środkom 
masowej zagłady, lecz b rak  jeszcze jednom yśl
nego świadectwa chrześcijaństwa, że żaden 
chrześcijanin nie -powinien brać udziału w w oj
nie atomowej wzgl. przy jej przygotowywaniu. 
Słyszeliśmy o ostrzeganiu przez wierzących 
i niew ierzących przed nową wojną, lecz po
trzebne jest jeszcze jednom yślne świadectwo 
chrześcijaństwa, że w naszych czasach przygo
towanie wojny oznacza atak  na wszechświat 
Boski, na co każdy chrześcijanin może powie
dzieć jedynie N I E .

Widzimy również w  dziedzinie polityki, jak 
wierzący i niew ierzący mężowie stanu starają 
się przezwyciężyć napięcie, lecz nie widzimy 
zniszczenia decydujących ognisk i jesteśm y zda
nia, że do obowiązku chrześcijan należy wezwa
nie i zachęcenie mężów stanu, aby te  cieżkie 
zadania zaatakow ali z rozwagą i rozumem. 
M iędzynarodowe konferencje mogą być w tej 
mierze bardzo pomocne. Z podziękowaniem 
uznajem y staran ia Komisji do Spraw M iędzy
narodowych przy Radzie Ekumenicznej. Cieszy 
nas, że np. ostatnia Sesja K ierownictwa Rady 
Ekum enicznej poruszyła spraw ę dot. przyzna
nia Wszystkim bez różnicy narodom  równorzęd
nego m iejsca we wspólnocie narodów, przez co



i 650 m in liczący naród chiński będzie mógł 
brać udział w pracach dotyczących porozum ie
nia międzynarodowego i pokoju. Zdaje nam  się, 
że w  ten sam sposób należy żądać szybszych 
i zaradczych decyzji m iędzynarodowych stowa
rzyszeń politycznych, tak  aby doszło do p raw 
dziwego i całkowitego rozbrojenia, zlikwidowa
nia m ilitarnych baz na tery torium  obcych 
państw , uregulowania spraw y Niemiec i pro
blemów pewnych obszarów w Azji i Afryce. 
We w szystkich tych kwestiach proponujem y 
Radzie Ekumenicznej naszą współpracę.

Spodziewamy się, że te nasze wywody w y
jaśniły, w czym widzimy zadanie ogólnochrześ-

cijańskiej konferencji pokojowej, mianowicie 
spodziewamy się osiągnąć wyraźne wspólne sta
nowisko w stosunku do palących problemów 
ludzkości w  służbie pokoju i życia. Jesteśm y 
pewni, że .nasza walka o pokój (która to sprawa 
stała  też na czele ruchu ekumenicznego dla 
praktycznego chrześcijaństwa) przyczyni się do 
osiągnięcia prawdziwej jedności Kościoła.

Zwycięstwo Chrystusa nad złem, nienaw iś
cią <i śmiercią pozwala nam  mieć nadzieję że 
w ygram y walkę o pokój na świecie w imię 
Tego, k tóry jest pokojem świata.
(Pow yższy tekst listu  podajem y jako trzeci dokum ent 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej — Redakcja)

ŚMIERĆ JANA HUSA
w ed łu g  łacińskiej relacji Piotra z M ladenovic

...Gdy potem  (Jana Husa) już ukoronowa
nego (koronę stanow iła biała czapa, na k tórej 
były wymalowane trzy  diabły i napis: ,,to jest 
arcykacerz”, określający jogo winę) w yprow a
dzono z kościoła, na cm entarzu przykościelnym  
palono jego księgi. Gdy (Hus) przechodząc obok 
zobaczył, co robią, uśm iechnął się; idąc na 
śm ierć napominał przystających i prowadzą
cych go, aby nie w ierzyli, ze ma um ierać z po
wodu herezji, którą mu podstępnie zarzucano 
i która z w iny fałszyw ych świadków, nieprze
jednanych jego wrogów, była powodem osądze
nia go. Cała niem al ta gromada ludzi, prowa
dzących go na śmierć, była uzbrojona.

Gdy przyszedł na m iejsce egzekucji, padł 
na kolana a ręce i oczy wzniósłszy ku niebu, 
modlił się serdecznie słowami psalmów, szcze
gólnie zaś: „Zm iłu j się nade mną, Boże!” i „To
bie, Panie, ufałem ”; a powtarzając radośnie 
w iersz „W  ręce Tw oje, Panie” z uśmiechniętą 
twarzą się m odlił. — Słyszeli to stojący tu  jego 
rodacy. Miejsce egzekucji znajdowało się w 
ogrodach, na jakiejś łące między bram am i a fo
sami przedmieścia Konstancji, w k ierunku 
tw ierdzy Gotleben. Niektórzy świeccy, co tu  
stali, mówili: „Nie wiemy co i jak kiedyś czy
nił lub mówił; teraz jednak widzim y i słyszy
my, że św iętym i słowy modli się i przem aw ia”. 
A  inni powiadali: „Zaprawdę dobrze by było, 
gdyby m iał spowiednika, który by go w ysłu
chał” . Ksiądz zaś jakiś, siedzący na koniu, w 
zielonej sutannie, podszytej czerwonym jedwa
biem, rzekł: „Nie ma być w ysłuchany i nie bę
dzie m iał spowiednika, bo jest kacerzem ”. 
M istrz Jan  jednakże, jak sam  w yznaje w je
dnym  ze swoich listów, k tó re  wysłał do swoich 
z więzienia, jeszcze podczas pobytu w więzie
niu, wyspowiadał się pewnem u zakonnikowi, 
doktorowi, bogobojnie został przez niego w ysłu
chany i rozgrzeszony.

Gdy modlił się, jak to wyżej opisano, spa
dła m u z głowy owa korona potępienia, z w y

m alowanym i trzema diabłami, a on spojrzawszy 
na nią, uśmiechnął się. N iektórzy żołnierze, sto
jący wokół, mówili: „włóżcie mu ją z powrotem  
na głowę, aby został spalony razem  ze swoimi 
panami, z diabłami, k tórym  tu służył.” Wów
czas na rozkaz kata  w stał z miejsca, na którym  
się modlił i głosem wielkim, w yraźnie, tak że 
również przez swoich mógł być dobrze słyszany, 
zawołał: „Panie Jezu Chryste! D la  twej ewan
g e lii i głoszenia twego słowa tę straszną, ha
niebną i okrutną śmierć chcę cierpliw ie i z po
korą ponieść.” Potem  został podprowadzony do 
stojących wokół ludzi; a napom inając ich pro-
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W drodze na stos (ryc. z r. 1482)

sił, aby nie wierzyli, że poglądy przez fałszy
wych świadków jem u przypisyw ane w jakikol
wiek sposób wyznawał, głosił lub nauczał.

Gdy potem  zdjęli z niego sutannę, został 
przyw iązany z rękam i wykręconymi do tyłu. do 
jakiegoś słupa. A ponieważ obrócono go twarzą 
na wschód, n iektórzy ze stojących wokół po
wiedzieli: „niechaj on nie będzie obrócony ku 
wschodowi, to kacerz, odwróćcie go ku zachodo- 
wi!” I tak się stało. Gdy zaś został przyw iązany 
za szyję jakim ś okropnym  łańcuchem, spoj
rzawszy nań .uśmiechnął się i rzekł do katów: 
„Pan Jezus Chrystus, mój odkupiciel i zbawi
ciel twardszym i cięższym łańcuchem był spę
tany, więc ja, nędzny, związany dla Jego imie
nia, nie wstydzę się dźwigać ten łańcuch”. Słup, 
k tóry  wyglądał jak jakiś gruby pal, m iał bo
wiem dobre pół kroku szerokości, zao
strzyw szy na jednym  końcu, wbili do ziemi na 
tej łące a pod nogi M istrza podłożyli dwie wiązki 
drzewa; przyw iązany do słupa m iał jeszcze na 
nogach skórznie i więzy. W iązkami drzewa, po- 
przekładanym i słomą, obłożyli jego ciało dooko
ła, aż po brodę. Zużyli na to dwa wozy drzewa.

Zanim podpalili, podszedł do niego m arsza
łek Hoppe z Poppenheim u a z nim  syn tzw. 
Klema (Kłem tj. Clemens — przezwisko Ru- 
prechta Falckiego, k tóry  został w ybrany w  r. 
1400 królem  niemieckim), upom inając go, aby 
jeszcze ratow ał swoje życie i aby  nauki swojej 
i tęgo, co głosił, w yparł się i wszystko odwołał. 
On zaś, patrząc ku niebu, donośnym głosem od

powiedział: „Bóg mi jest świadkiem, że tych 
nauk, które są mi fałszywie przypisywane i 
dzięki fałszywym świadkom uznane za moje, 
nigdy nie uczyłem ani nie głosiłem, lecz zawsze 
miałem na celu przez moje kazania i pisma, a 
także przez całe moje postępowanie odwieść lu
dzi od grzechu; i w  tej pjrawdzie ewangelii, o 
której pisałem, uczyłem i którą głosiłem podług 
słów i wykładów świętych doktorów, dziś z ra
dością chcę umrzeć.” Usłyszawszy to wspom
niany m arszałek wraz z synem  K lem a natych
m iast klasnęli w  ręce i odeszli. I wówczas kaci 
podpalili a m istrz w  tej chwili donośnym gło
sem zaśpiewał najpierw : „Chryste, Synu Bo
ga żywego, zmiłuj się nad nami!”, za drugim 
razem: „Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj 
się nade mną”, a potem, gdy zaczął śpiewać: 
„...któory narodził się z Marii Panny”, nagle 
wiatr buchnął mu ogniem w  twarz i po chwili 
modląc się w duchu, wargami i głową porusza
jąc, skonał w Panu. Zanim um arł, gdy już m il
czał, przez krótką chwilę, która w ystarczyłaby 
na odmówienie zaledwie dwa a najw yżej 
trzy  razy „Ojcze nasz”, widać było jak jeszcze 
się poruszał.

Gdy drzewo w wiązkach spłonęło, a ciało 
jeszcze wisiało za szyję uwiązane na łańcuchu, 
kaci przewrócili słup z ciałem  na ziemię i pali
li je nadal, rozdm uchawszy ogień i drzew a z 
trzeciego wozu dodawszy, a kości kijam i rozbi
jali, aby prędzej spaliły się na popiół. Zna
lazłszy głowę, rozbili ją kijem  na kaw ałki i zno
wu do ognia wrzucili. Odszukawszy zaś serce 
m iędzy wnętrznościam i, nadziali ję na koniec 
zaostrzonego na kształt rożna kija, specjalnie 
je piekli i palili, obijając kijam i, aż w  końcu 
wszystko całkowicie spopielili.

Sutannę w raz ze skórzniam i kaci wrzucili 
do ognia. Uczynili to na rozkaz syna Klema i 
m arszałka, k tórzy powiedzieli do katów: „Nie
chaj Czesi nie uw ażają tego za świętość, wam  
zaś m y tę stra tę  w ynagrodzim y”. Następnie 
wszystkie resztki wraz z popiołem ze 9tosu, na
łożywszy na wózek, wrzucili do rzeki Ren, któ
ra tam  niedaleko przepływa...

To opowiadanie o przesław nej śmierci, o 
k tó re j pamięć również w przyszłości m a być za
chowana i czczona oraz o śm iertelnej walce 
sławnego M istrza Jana Husa, wybornego kazno
dziei praw dy ewangelicznej,, podałem  jak n a j
obszerniej. Położyłem nacisk oczywiście nie na 
to, aby powierzchownie samymi słowami, poz
bawionymi jądra czynów i w ydarzeń łechtał 
słuch tym, k tórzy  tak  bardzo pożądają tego, 
co zewnętrzne i powierzchowne. Lecz zwróci
łem uwagę raczej na to, aby nie zatajając nic 
wobec wszechwiedzącego świadka, naw et za ce
nę użycia nieudolnych słów, na podstawie tego 
co widziałem i słyszałem, zaświadczyć o pozna
nej prawdzie, dla zachowania żywej pamięci 
o tym  M istrzu i nieugiętym  bojowniku. A uczy
niłem to, opowiadając kolejno dobrze poznany 
przez mnie bieg spraw i istotę rzeczy.

Przełożył z języka czeskiego Z. T.
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Jeszcze jedna pom yłka
W lipcu br. zmarł w Karls

ruhe (NRF) „nadapostoł” spo
łeczności nowoapostolskiej Jan 
Bischoff, w wieku lat 90. Dla 
ńowoapostolczyków, liczących 
około pół miliona, z których 4/5 
zamieszkują Niemcy, jest to w y
darzenie wielkiej wagi.

Nie tylko dlatego, że Bischoff 
przez 30 lat piastował najwyż
szy urząd, lecz i dlatego, że cie
szył się bezgranicznym szacun
kiem i uwielbieniem u swoich 
wiernych. Dla nich śmierć ta 
jest ogromnym wstrząsem. Na 
Boże Narodzenie 1951 roku 
oświadczył on uroczyście, że 
otrzymał od samego Chrystusa 
„objawienie”, „że Pan przyjdzie 
za moich dni, aby swoich zabrać 
do siebie”.

To „objawienie”, że on 
„nadapostoł” nie umrze, „lecz 
wiernych swoich jako oblubie
nicę Chrystusową poprowadzi 
na spotkanie Pana”, było sta
łym tematem jego kazań. Wię
cej, nauka ta stała się obowią
zująca. Wszyscy duchowni oraz 
nowo wstępujący musieli złożyć 
wyznanie wiary, że Pan przyj
dzie za życia Bischoffa. Wszel
kie sprzeciwy i krytyka były ła
mane z wielką zaciętością.

A zastrzeżenia odezwały się 
nawet w ,,kolegium apostołów”. 
Niektórzy z „apostołów” zdawa
li sobie sprawę z konsekwencji 
w wypadku, gdyby zapowiedzi 
Bischoffa się nie spełniły. 
„Wszechwiedzący” Bischoff 
miał i na to radę. Pozbawił 
wszystkich wątpiących urzędu 
i wyłączył ze społeczności. Wie
lu wiernych poszło za tymi 
ostatnimi, choć większość dała

wiarę Bischoff owi. Wierzyli mu 
święcie, że przyjście Chrystusa 
na ziemię jest tuż.

Termin zapowiedzianego 
przyjścia Pana wydawał się 
o tyle krótszy, że Bischoff w 
chwili proklamacji swego „obja
wienia” liczył sobie już 81 lat. 
Czekano więc na to wielkie w y
darzenie niemal z dnia na dzień. 
Niestrudzenie, mimo swego po
deszłego wieku, objeżdżał całe 
Niemcy, a na mityngi przez nie
go urządzane trzeba było w y
najmować największe sale.

W swym zapale poleciał na
wet samolotem do USA i Kana
dy, aby zwolennikom swoim 
osobiście obwieścić o mającej 
niebawem nastąpić paruzji. A że 
się cieszył niespożytym zdro
wiem, zwolennicy coraz bardziej 
utwierdzali się w przekonaniu, 
że śmierć nad tym  „nadaposto- 
łem” władzy mieć nie będzie. 
A gdy po Wielkanocy b.r. ciężko 
zaniemógł i osobiście już nie 
mógł się poruszać, gorliwi jego 
poplecznicy z tym  większym fa
natyzmem zwiastowali jego 
„objawienie”. A oto stała się 
„straszna rzecz”. Ten, o którym  
głoszono: „Żadna moc nie jest 
w stanie zapobiec temu, co Bóg 
mu obiecał i zwiastował” ...po 
prostu umarł, jak każdy inny 
człowiek, wprawdzie w wieku 
lat 90, jak rzadko kto, ale umarł. 
Trzeba go było pochować, a 
oczekiwana paruzja nie nastą
piła. Można sobie wyobrazić roz
czarowanie i ciężki zawód.

Społeczność nowoapostol- 
czyków powstała w r. 1863. Za
kłada ona, że posiada prawo ery
gowania urzędu apostołów, bę

dących w posiadaniu tych sa
mych uprawnień, co apostoło
wie Jezusa. W nieco później
szym czasie powołano do życia 
„nadapostoła” (po niem. Stamm- 
apostel), który rzekomo po
siada nadzwyczajne plenipoten
cje. Jest on „reprezentantem 
Pana na ziemi” (coś w rodzaju 
papieża), to znów „mówiącymi 
ustami żywego Boga”. Otrzymu
je on bezpośrednie „objawie
nia”, jest więc „aktualnym Sło
wem Bożym”. Posiada moc od
puszczenia grzechów żywym i 
umarłym, sam jest dawcą Ducha 
Świętego, jedynym pośredni
kiem i gwarantem zbawienia.

I tenże „nadapostoł”, który 
z emfazą głosił urbi et orbi: 
„Jam jest ostatni nadapostoł, po 
mnie nie będzie już innego”, 
umarł.

Nasuwa się pytanie, czy 
zawiedzeni wyciągną odpowied
nie konsekwencje? Sądząc po 
podobnych „pomyłkach” w 
przeszłości, nie należy się tego 
spodziewać. Oszukani popełnią 
na pewno nowe oszustwo i za
pewnią naiwnych, że Pan Bóg 
widocznie w ostatniej chwili 
zmienił swoją decyzję.

Kiedyż nareszcie ludzie ską
dinąd dobrzy i poczciwi prze
staną się hazardować oblicza
niem „dnia i godziny” w obliczu 
słowa Pańskiego: „A o onym 
dniu i godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie niebiescy, tylko sam 
Ojciec” (Mat. 24,36)? Kiedyż na
reszcie ci niepoprawni marzy
ciele zrozumieją, że istotą rze
czy nie jest znać dzień i godzinę, 
natomiast ważnym jest to, abyś
my tak żyli, jak gdyby Pan dziś 
miał przyjść. „Czuwajcie i mó
dlcie się” (Mat. 26,41).

Zet

Drogi Czytelniku!
Czy odnowiłeś już prenum eratę „ Jed n o ty "

na  rok 1961?
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K s. Jan  N iew ieczerzał

P O K Ó J  W A M
Garść uwag o cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

Jest już jesień. Opadają 
z drzew  liście, pustoszeją pola 
a ziemia układa się do snu zi
mowego. W krótce .spadnie śnieg 
i wszystko pokryje się białym 
całunem  ciszy. A potem  znów 
oczekiwanie zm artw ychw stania 
przyrody, wiosennego ciepła i 
radosnego w kw iatach dnia.

Tymczasem jednak jakiś 
sm utek w krada się do serca 
człowieczego. Mimo woli myśl 
nasza k ieru je  się w  stronę na
szych bliskich, którzy od nas 
odeszli i spoczywają w ciszy 
oczekiwania dnia zm artw ych
wstania. Myśli nasze zwracają 
się ku mogiłom cm entarnym , 
ku mogiłom rozsianym  w k raju  
i na obczyźnie, kryjącym  cieles
ne szczątki najbliższych, co po 
troskach i bojach życia śnią 
swój sen odpocznienia.

Każdy z mas ma jakiś swój 
cm entarz, z k tórym  związany 
jest uczuciem i wspomnieniem. 
Bywają cm entarze-świadkowie 
wielkich historii i tragedii, są 
ciche przystanie ludzkich doli 
i niedoli, królestw a spokoju 
i ukojenia.

Do jakich zaliczyć należy 
ów skrawek ziemi na w ar
szawskiej Woli, k tó ry  raczej 
ogrodem niż cm entarzem  na
zwać by można? I on k ry je  w

sobie wiele sm utku i bólu czło
wieczego, i on był świadkiem 
wielkich i m ałych tragedii, 
które cisza odpocznienia objęła 
w swe władanie. Szumiące ci
cho drzewa śpiew ają wszystkim 
spoczywającym pieśń pokoju, 
jednako w itając coraz to no
wych mieszkańców.

Nie wszyscy odwiedzający 
cmentarz ew angelicko-reform o
wany przy ul. Żytniej róg M ły
narskiej znają jego historię. 
Wiadomo, że aż do r. 1768 dzia
łalność zborów ewangelickich w 
Księstwie Mazowieckim była 
na mocy edyktu księcia Janusza 
Mazowieckiego z 1525 r. zabro
niona. Istnieją jednakże dane, 
że ewangelicy obojga wyznań 
zbierali się w  W arszawie na na- 
bożeństwa oraz, że na teranie 
posesji dawnego szpitala ew an
gelickiego przy ul. K arm elic
kiej, jak również na części po
sesji reform owanej przy ul 
Leszno, znajdował się cmentarz 
pod wspólnym zarządem.

Rozrost m iasta i względy 
sanitarne spowodowały likw i
dację tego cm entarza i w te r 
sposób zostały założone w koń
cu XVIII w. dwa osobne cm en
tarze ewangelickie za rogatkami 
wolskimi, w  miejscu, gdzie dzti 
się znajdują. Plac pod cm en

tarz reform ow any zakupiony 
został w 1792 r. i odtąd stał się 
miejscem grzebania zmarłych 
członków zboru, k tóry  form al
nie istnieje od 1776 r. przy daw 
nej ul. Leszno. Z czasem wznie
siono i m ury  cm entarne od uli
cy W olskiej i M łynarskiej, a na 
prawym  słupie głównej bram y 
wjazdowej umieszczona została 
tablica m arm urow a z napisem : 
„Stanislao Augusto alma afulsit 
luce innoxio tumulo nunc ossa 
tecuntur nostrorum. Lego 
obediens Coetus Reformatae 
Confesionis Anno Dom. 
M D C C X C II.” W tłum aczeniu 
oznacza to: „Za Stanisław a 
Augusta ożywcze zajaśniało 
światło z zimnego grobu, w któ
rym  teraz m ilczące nasze kości. 
Praw u posłuszne Zgromadzenie 
W yznania Reformowanego Ro
ku Pańskiego 1792”.

Kronika cm entarna mówi 
o tym, że początkowe roboty 
ciesielskie wykonał m ajster 
H elw ig, zaś doprowadzenie te 
renu do odpowiedniego stanu 
zawdzięcza się w  dużej, m ierze 
ofiarności v. Dangiela z G ielko- 
wa i Karczew skiego z Kam pi- 
nosa.

Ciekawą Rzeczą jest prze
glądanie spisu nazwisk osób po
chowanych w  pierwszych la
tach istnienia nowego cm enta
rza. P raw ie na wprost bram y od 
ul. M łynarskiej znajduje się 
duży głaz z czerwonego grani
tu, pod k tórym  spoczywa ciało 
pierwszego pasterza zboru ks. 
Salomona Musoniusa (zm.
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1790 r.) i innych osób, przenie
sione tu ta j z dawnego cm enta
rza p rzy  ul. Karm elickiej.

Zbór ew ang.- reform o wany 
w W arszawie stanowił od po
czątku istną mozaikę nazwisk 
i narodowości. Obok nazwisk 
polskich spotykam y niemieckie, 
angielskie, francuskie, rosyjskie, 
włoskie i czeskie, których w ła
ściciele, pomimo swego różnego 
pochodzenia zapisali się w  dzie
jach jako dobrzy obyw atele i 
patriotycznie nastawieni Pola
cy. W ielu z nich związało się 
silnie ze w zrastającym  zborem 
stołecznym i dziejam i Kościoła.

Któż z nas n ie słyszał o 
wspom nianym  już ks. Janie Sa
lomonie Musoniusie, który 
przyszedł do W arszawy ze Sko
ków i Poznania jako potomek 
starej polskiej rodziny pastor
skiej,, kto nie zna włosko-szwaj- 
carskiego nazwiska Tosio, ro
dziny tak bardzo oddanej Koś
ciołowi, z k tórych pierwszy — 
cukiernik Jan Jakób —- figuru
je (w  spisie (cmentarnym pod 
datą  1808 r., czy też nazwisko 
znanego bankiera Piotra Fer- 
gussona Teppera? I tak w ciągu 
dziesiątków lat przybyw a na
zwisk mieszkańców królestw a 
um arłych. Obok robotnika z 
podwarszawskich dóbr pańskich 
układa się  do snu wiecznego 
dziedzic ziemskich posiadłości, 
generała a rty lerii poprzedza 
biołoskórnik sławnych w arszaw 
skich garbarni, pisarzowi i 
uczonemu towarzyszy finansi
sta, a lekarz i filozof spoczywa 
po boku wolskiego m łynarza. 
Śm ierć — ta pocieszycielka 
strudzonych wędrowców, zrów
nała wszystkich w  jednakiej 
ludzkiej doli.

Spójrzmy na chwilę choć
by na rejestr zmarłych w latach 
1814— 1831. Oto obywatel Ksa
wery Żychliński, oto podkomo
rzy królewski Samuel de 
Oppeln Bronikowski, dalej ge
nerał artylerii Karol Sierakow
ski, Fatnshaye Henryk — gene
rał piechoty, dalej w jednym 
rzędzie podpułkownik Justy
nian Dowgięłło, Fryderyk 
Woyde — intendent dóbr kró
lewskich i wielu, wielu innych. 
Poprzez la t ponad sto pięćdzie
siąt zapisana została tu ta j h i
storia, k tórą z kurzu  zapomnie
nia odkryć może tylko ktoś

rozm iłowany w  przeszłości 
W arszawy. Może by m u i dzisiaj 
powiedziały coś nazw iska takie 
jak: de Linde Ludwika-żona 
prezesa Konsystorza, Teichman 
Fr. Ludwik — pastor, hr. Gra
bowski Karol — prezes Konsy
storza, Loewe Gustaw — ban
kier, Rajski Jerzy — rzeczywi
sty radca stanu Brun Paulina 
z Elsnerów, Michał Arct, 
Simmler Łodzią — Kurnatow
ski — senator, Diehl A. K. — 
ksiądz, Drege, dr. Teodor Trip- 
plin — lekarz i pisarz, Foland 
itd. itd.

W spisie zmarłych w roku 
1860 znajduje się też nazwisko 
Katarzyny Sowińskiej, opiekun-

ki ubogich, wdowy po generale, 
bohaterskim obrońcy Woli, a 
później szeregi nazwisk zna
nych obywateli Warszawy, kup
ców, rzemieślników i duchow
nych, pośród których po dziś 
dzień żywe są nazwiska Kro- 
nenbergów, Spleszyńskich, Di- 
plów, Kadeczów, Marconich, 
Skierskich, Semadenich, Jele- 
nów, Gąsioirowskich, Wredów, 
Knauffów, Baumów, Burmaj- 
strów, Billerów i wielu, wielu 
innych. Są też pisarze, ucze
ni i artyści: Kaden-Ban- 
drowscy, Stefan Żeromski, 
Zan, Nencki, Wawrzeniec- 
ki, Niewska, wreszcie Bau- 
duin de Courtenay i Ułaszyn. 
I domownicy wiary i ci, którym 
niekiedy gdzie indziej ze wzglę
dów konfesyjnych odmówiono

prawa do odpoczynku doczes
nego, śpią pod miłosierną opieką 
Boga... Z prochu powstałeś i w  
proch się obrócisz...

O statnia wojna w gruzy 
obróciła szereg pomników i po
czyniła nie dające się opisać 
spustoszenie. Zanim jednak do 
tego doszło, wiele grobowców 
stało się bezpiecznym choć 
jakże strasznym  schronieniem 
dla wielu prześladowanych i za
szczutych ludzi. Tutaj, pod 
osłoną nocy z grobów wycho
dziły w ynędzniałe postacie by 
zaczerpnąć powietrza, by poroz
mawiać z narażającym i się rów 
nież pracownikami cmentarza, 
z krew nym i i znajomymi. Tu 
schodzili się działacze podzie
m ia i sztaby oddziałów pow-
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stańczych w lecie, pam iętnego 
roku 1944. Epilogiem półtora- 
wiecznej historii s ta ły  się na
siąknięte krw ią dni powstania, 
po k tórych z porządku obejścia 
i sytej zieleni zostały zgliszcza 
i ruiny, k iku ty  drzew i rozw ar
te pociskami mogiły. Straszna 
jest cisza cm entarna wokół i na 
cm entarzu... S traszne jest re 
quiem  żywych i um arłych...

Lecz — tak, jak po mroźnej 
zimie ciepły powiew rozgrzewa 
znów ziemię i budzi ją do ży
cia, tak i tu ta j nastała chwila 
przebudzenia. Powoli, powoli, 
z tobołkami w dłoniach w racają 
do W arszawy jej .mieszkańcy, 
a wielu z nich k ieru je  się n a j
pierw  do bliskich na cm entarzu. 
W ielu zborowników pam ięta 
owe dni, gdy wszyscy pospołu 
staw ali do pracy ze szpadlami, 
grabiam i i m otykam i, .nabożeń
stwa wśród grobów i pieśni na
bożne, niby przysięga na św iętą 
pam ięć żywych i um arłych.

Powoli goiły się rany  wo
jenne, wraz z odbudową boha
terskiej stolicy i kościół i cm en
tarz przybierać zaczęły nowy 
wygląd i znów dziś jak kiedyś 
i jak w  przyszłości otw ierać się 
będą bram y w itające słowem 
Pańskim : Pokój wam!

N iejednokrotnie w swych 
dziejach cm entarz przy Żytniej 
był św iadkiem  patriotycznych

m anifestacji z okazji zgonu ja
kiegoś zasłużonego obywatela, 
niejednokrotnie był świadkiem  
pożegnania i łez domowników 
wiary, .żegnających swych nau
czycieli, pasterzy i przew odni
ków. Już po wojnie w ponury, 
zimowy dzień 1948 r. smutny 
kondukt przeciągnął ruinami 
ulicy Łęczno z kościoła na Żyt
nią, gdzie do wiecznego odpo
czynku złożono strudzone ciało 
superintendenta ks. gtefana  
Skierskiego, a w cztery lata 
później tę samą drogę odbył Je
go następca ks. lic. Kazimierz

Ostaichiewicz. Poprzedzał ich 
szereg przewodników zboru 
i Kościoła, począwszy od ks. 
Musoniusa w 1790 r. poprzez 
ks. ks. A. K. Diehla, Teich- 
manna, Spleszyńskiego, K. 
Diehła, Jelena i Semadeniego.

Dwom pasterzom  zboru 
warszawskiego nie dane było 
spocząć pośród najbliższych 
i najbardziej kochanych. Na 
obczyźnie za d ru tam i obozów 
koncentracyjnych pożegnali się 
z tym  św iatem  ks. Ludwik 
Zaunar i ks. Jerzy Jeleń. Choć 
prochy ich rozsiane są daleko 
od miejsc rodzinnych, to jednak 
pamięć ich życia i p racy  żywa 
pozostanie pośród mas w szyst
kich.

Dobrze jest czasami pójść 
na cm entarz i zadum ać się nad 
mogiłami. Nie tylko po to, by 
serce sm utkiem  napełnić, lecz 
by uświadomić sobie na nowo, 
że i poprzez śmierć jesteśm y 
jednym  z ogniw łańcucha ży
cia, którego Panem  jest On — 
zm artw ychw stały Zbawiciel 
Jezus Chrystus. On też i dzisiaj 
pozwala nam  przezwyciężać 
klęski i upadki ducha, dodaje 
sił w  boju o wieczną Jego praw 
dę i pełnię życia człowieczego, 
a w ufności w zbawczą moc 
krzyża z w iarą przyjm ować 
słowa: Jam jest zmartwych
wstanie i żywot, kto wierzy 
choćby i umarł żyć będzie!

O cmentarzu ewangelicko-reformowanym
„W dniu 5 sierpnia br. nastąpiło poświęcenie nowej części cmentarza ewangelicko-refor

mowanego za rogatką wolską. Ks. sup. A. K. Diehl wypowiedział mowę na tekst Obj. 14,13, 
po czym ks. F. Jeleń odmówił modlitwę, a samego aktu poświęcenia dokonał ks. superinten
dent i udzielił błogosławieństwa. Parafianie zgromadzili się licznie na tę uroczystość. Pierw
szym dzieckiem, które spoczęło na nowo poświęcenej części cmentarza, była córka majstra fa
bryki w Markach Sybilla Hey, pierwsza dorosła osoba — Anna Markowska, żona konduktora 
kolei.

Cmentarz ewangelicko-reformowany istnieje od r. 1792 i już po raz trzeci powiększony 
zostaje. Poprzednie powiększenia! miały miejsce w latach 1867 i 1887. Zmarły w tym roku 
inżynier ś. p. Edmund Diehl, będąc nadzorcą cmentarza, ogłosił drukiem broszurę p.t. „Wia
domości historyczne o cmentarzu ewang.-reform. w Warszawie”, Warszawa 1893. Praca ta 
dokonana została na podstawie źródeł archiwalnych”.

(Zw iastun Ewangeliczny 1900 r.)
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Ks. Ryszard Trenkler

125 la t kaplicy Halpertów
„...odbędzie się z kaplicy Halpertów na 

cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. 
Młynarskiej 54”. Tak czytam y rzadziej lub czę
ściej w nekrologach, ogłaszających zgon ko
goś 'bliskiego, znajom ych lub obcych. I tak  się 
już przyjęło, że nikt tego nazwiska „H alpertów ” 
nie pomija, choć można by po prostu powiedzieć 
„z kaplicy cm entarnej”. Fundatorow ie zasłu
żyli na to, aby ich nazwisko raz po raz się po
jawiało, aby żyło w pamięci współwyznawców 
warszawskich. A są
dzę, że jeżeli ktoś 
kiedykolw iek zapra
gnął sobie wystawić 
trwały pom nik i to 
m u się udało, to  stało 
się to z wielkim  po
wodzeniem udziałem  
rodziny Halpertów.

Zbór ewangelic
ko-augsburski m iał 
wielu zasłużonych 
ludzi. Miał w ie
le insty tucji, s ta 
nowiących w całości 
lub częściowo daro
wiznę poszczególnych 
szlachetnych ludzi, 
i gdzieś tam  w kro
nikach, jeżeli nie za
ginęły, Napisane są 
ich nazwiska, a przy 
pew nych okolicznoś
ciach wym ienia się 
je  naw et publicznie; 
były hojne fundacje,
0 których praw ie 
n ik t nic już nie wie.
Wiele z tych rzeczy 
poszło w zapomnie
nie. Kaplica H alper
tów trw a na swoim 
stanowisku.

Tak się, dzięki 
Bogu, szczęśliwie zło
żyło, że izawierucha 
wojenna pozostawiła ją niem al n ietkniętą. 
Podczas powstania warszawskiego tu  wokoło
1 na cm entarzach były pozycje bojowe. Wiele 
pomników uległo poważnemu uszkodzeniu. 
W szystkie budynki cm entarne spłonęły, tylko 
kaplica H alpertów  ocalała z tej pożogi i tak  
bez przerw y od 125 la t p rzyjm uje „gościnnie” 
um arłych członków zboru. Stąd jedna jest 
tylko droga... do , grobu.

Wiek świątyni, m iejsca kultowego, liczy się 
właściwie od chwili jej poświęcenia. Stosując 
ten zwyczaj, dochodzimy do wniosku, że w  tym  
roku kaplica H alpertów  obchodziła swój jub i

leusz. Nie było żadnych uroczystości, jak  p rzy
stało na kaplicę cm entarną, gdzie wszelki zgiełk 
i ruch nie powinien mieć miejsca. U m arłym  
poświęcona jest ta kaplica, a um arłym  należy 
się spokój, cisza.

Oto garść danych historycznych. In ic jator
ką i fundatorką okazałej kaplicy cm entarnej 
była Maria ze Sluckich Halpertowa. Zam iar ten  
powzięła tuż po śmierci swego męża w r. 1832, 
dla uczczenia jego pamięci. Jest więc kaplica

H alpertów  w pew 
nym  sensie pom ni
kiem  miłości żony 
dla męża.

Niewielu ew an
gelików w arszaw 
skich wie o tym , że 
św iątynka ta została 
zaprojektowana przez 
znakomitego arch i
tek ta Antoniego Co- 
razziego, twórcę mo
num entalnej budowli 
T eatru W ielkiego, 
pałacu Staszica i inn. 
Kosztorys, sporządzo
ny  przez arch itek ta 
Schucha, opiew ał na 
sumę 45 858 złp. Dnia 
30 m aja 1833 r. po
łożony został kam ień 
węgielny. Budowa 
odbywała się w szyb
kim  tem pie, tak, że 
w następnym  roku 
była już właściwie 
ukończona.

Kaplica H alper
tów już ize względu 
na wielkiego pro jek
tan ta  jest dziełem  
architektonicznym  i 
zabytkiem  cennym . 
Fasadę, w spartą na 
kolum nach, zdobią 
piękne płaskorzeźby 

d łu ta Pawła Malińskiego. W nętrze jest raczej 
proste a całą ozdobę stanowi sufit, na k tó ry  
składają się kasetony, z pięknym i rozetam i.

Absydę stanow i niewielka nisza, przyozdo
biona w górnej swej części również rozetam i, 
lecz m niejszych rozmiarów. Tu ustaw iony jest 
ołtarz, na którym  znajduje się ponadnaturaD  
nej wielkości postać Chrystusa, w ykonana 
w gipsie. Tego pierw otnie nie było. Jest to mo
del pomnika, znajdującego się na grobie ro
dziny Wedlów, k tóra ofiarowała ten  model 
w czasie przedw ojennym  parafii św. Trójcy.
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Postać Chrystusa jest tu  bardzo na m iej
scu. W yciągniętymi dłońmi zaprasza tych, 
którzy odeszli, do siebie. Osobiście mam 
pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o wyraz 
tw arzy tej rzeźby. Dla m nie jest ona stanow 
czo za ponura, za mało ujm ująca, w odróżnie
niu od podobnej rzeźby Thorwaldsena. W moim 
odczuciu w yw ołuje grozę, a z postaci Chrystusa 
powinno się raczej wyczuć to, czym przem a
wiają do nas słowa Zbawicielowe: ,,Pójdźcie 
do m nie wszyscy, którzyście spracowani i ob
ciążeni a ja wam  spraw ię odpocznienie”.

Mimo ukończenia budowy już w r. 1834, 
która to da ta  w ypisana jest na frontonie kapli
cy, poświęcenie jej odbyło się dopiero w na
stępnym  roku 27 marca 1835, a to  z tego po
wodu, że fundatorka była przez dłuższy czas 
nieobecna w WarszaWie. Poświęcenie odbyło się 
niezwykle uroczyście. Poza członkami rodziny 
H alpertów  i ogromnych rzesz parafian, wziął 
w  nim udział Konsystorz i Kolegium Kościelne 
w  pełnym  składzie. A ktu poświęcenia, po w y
głoszeniu przemówień, dokonali dwaj duszpas
terze parafialni: ks . Lauber i ks. Tetzner. W arto 
też zaznaczyć, że podczas tej uroczystości w y
konano kan ta tę  do słów Henryka Spiessa, człon
ka Kolegium i K om itetu Budowy, skompono
waną specjalnie na tę okoliczność przez dyrek
tora konserw atorium  warszawskiego Józefa El
snera, nauczyciela Chopina.

Zgodnie z wolą fundatorki, podziemia służą 
jako m iejsce wiecznego spoczynku dla członków 
rodziny Halpertów , sama zaś kaplica jest m iej
scem obrzędu pogrzebowego dla osób w yzna
nia ewangelicko-augsburskiego. W podziemiach 
znajduje się 14 trum ien, które, jak  wiele in
nych, w okresie między powstaniem  a zakoń
czeniem w ojny w  r. 1945, zostały uszkodzone 
przez „hieny cm entarne”.

Rodzina H alpertów  jest zasłużona dla k ra 
ju. W ymienię tu  chociażby Borysa Halperta, 
zmarłego 7 lutego 1861 r., k tó ry  był wybitnym  
znawcą sztuki dramatycznej i jako członek dy 
rekcji teatrów  warszaw skich oddał wielkie usłu
gi scenie polskiej przez dobieranie odpowiednie
go rep ertu a ru  i przekład wielu sztuk tea tra l
nych z języka francuskiego i niemieckiego. Je 
go żona zaś, Eleonora Leontyna z Żuczków- 
skich Halpertowa, była niezwykle utalentowaną 
artystką dramatyczną Teatru Narodowego w la
tach 1821— 1850 a później, jako ceniony peda
gog, położyła wielkie zasługi wokoło kształce

nia nowych sił aktorskich. Zajm uje ona po
czesne miejsce w  historii teatrów  warszawskich.

Przedstaw icieli rodziny H alpertów  ani 
w W arszawie, ani w k ra ju  już nie ma. Ale żyją 
za granicą. W ostatnim  czasie bawili w  stolicy 
i interesow ali się kaplicą, ufundowaną przez 
przodków. Zwiedzili podziemia, porobili zdję
cia.

Cm entarz przy ul. M łynarskiej 54 jest dla 
ewangelików w yznania augsburskiego m iejscem 
uświęconym. Tu przecież złożone są prochy 
wielu pokoleń. A lwia część zmarłych, niekie
dy wielce zasłużonych dla Ojczyzny i Kościoła, 
przeszła przez Kaplicę Halpertów, zanim  spo-r 
częli w  uświęconej ziemi cm entarnej. Toteż 
Kaplica Halpertów była, jest i pozostanie Arką 
Przymierza pomiędzy minionymi a przyszłymi 
pokoleniami ewangelików warszawskich i przy
pominać będzie o wielkiej prawdzie, że 
życie i wszelka chwałą człowieka przemija. 
„Sic transit gloria mundif\  Napis ten znajduje 
się na ty lnej ścianie kaplicy.

W szystkich Drogich Czytelników „JEDNOTY” uprzejm ie zawiadam iam y, że num er 
grudniow y (świąteczny) ukaże się w term in ie  nieco spóźnionym tj. około 15 g rud
nia. Będzie on zawierał, obok ciekawego m ateriału  świątecznego, kalendarz na rok 
1961.

Redakcja
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Ze świata muzy hi

„Missa pro defunclis" Romana Maciejewskiego 
na ile „Warszawskiej Jesieni"

Tak się składa, że od kilku lat sezon m u
zyczny Filharm onii Narodowej inaugurują im
prezy festiw alu m uzyki współczesnej pod naz
wą „W arszawska Jesień”.

Celem ich jest zaprezentow anie słuchaczom 
dzieł, możliwie wszechstronnie, odzwierciedla
jących różne kierunki oraz idee muzyczne, w y
stępujące współcześnie w Polsce i za granicą, 
aż do przesłuchań eksperym entalnej m uzyki 
elektronow ej, konkretnej itp. włącznie.

Również i w tym  roku realizow any był 
program  ten  z dużym  rozmachem, zaproszono 
bowiem dla wykonania utw orów  po kilka zes
połów operowo-baletowych, symfoniczno-chó- 
ralnych i kam eralnych oraz solistów i k ry ty 
ków z k ra ju  i zagranicy. W ykonano kilka zna
kom itych i ciekawych utw orów  jak: wspom
niana w ty tu le  msza R. Maciejewskiego, kon
cert na orkiestrę Bartoka, Egzorta Bairda, 
„Król Edyp” Strawińskiego, „Stworzenie Św ia
ta ” D. M ilhaud, K oncert fortepianow y W eber- 
na, Symfonię fantastyczną M artinu, Rapsodię 
japońską, „H arnasie” Szymanowskiego.

Zachodzi tylko pytanie, czy Polskę stać 
rokrocznie na ponoszenie kosztów organiza
cyjnych festiwalu, tym  bardziej, że przew aż
nie ma się do czynienia z m uzyką b. trudną 
do zrozumienia, nierzadko mało treściw ą i ko
m unikatyw ną, obchodzącą przeważnie węższe 
grono specjalistów , znawców oraz... snobów, zaś 
wiosenne festiw ale m uzyczne w Pradze, inspi
rujące organizowanie „W arszawskiej Jesien i”, 
zaw ierają w program ie nie tylko m uzykę współ
czesną, lecz również rom antyczną i klasyczną. 
Poza tym  Polska organizuje co pewien czas 
tak olbrzymie imprezy, jak  m iędzynarodowy 
konkurs chopinowski oraz skrzypcowy im.
H. W ieniawskiego. Dlatego w ydaje się, że w y
starczyłoby urządzanie w W arszawie festiw ali 
m uzyki współczesnej co dwa lata, co w  niczym 
nie um niejsza aktualności odgrywanych utw o
rów.

Natom iast dobrze się stało, że tegoroczny 
festiw al ukazał nam  dzieło po części napisane 
w sty lu  m uzyki kościelnej, przepojone żarli
wością wręcz religijną, a mianowicie „Mszę za 
poległych” Romana Maciejewskiego. Twórca 
jego, pięćdziesięcioletni kompozytor, urodzony 
w Berlinie, kształcił się po I wojnie światowej 
w Poznaniu i w Akadem ii M uzycznej w W ar
szawie u K. Sikorskiego. Jako 16-letni mło
dzieniec dyrygował już dużym  chórem. N astęp
nie przebyw ał we Francji, Włoszech, Anglii 
i Szwajcarii, tworząc kompozycje kam eralne, 
chóralne i fortepianowe. Będąc przyjacielem  
i towarzyszem  ostatnich dni Karola Szym anow
skiego — przywiózł jego zwłoki w r. 1937 z Lo

zanny do Polski. W okresie II w ojny światowej 
M aciejewski znajdował się w Szwecji, zaś póź
niej osiedlił się w Kalifornii. W ubiegłym  roku 
powrócił na stałe do kraju, przywożąc ze sobą 
wspaniałe wiano artystyczne — mszę, owoc pię
tnastoletniej pracy.

„Missa pro defunctis” została wykonana 
z wielkim  poświęceniem i wręcz znakomicie 
pod batu tą samego kom pozytora przez wielką 
orkiestrę symfoniczną i chór m ieszany radiofo
nii krakow skiej. Solistami byli: Stefania Woy- 
towicz — sopran, K rystyna Szostek-Radkowa 
— alt, K. Pustelak — tenor, B ernard Ładysz — 
bas. Z wykonawców jedynie Pustelak wydaw ał 
się być mniej dysponowanym  od innych.

Dla zorientowania się w  rozm iarach kon
strukcji przedstaw iam  program  dzieła:

CZĘŚĆ 1

Oratio — chór
In troduktio  — orkiestra
Introitus: R equiem  aeternam  — chór 

Psalm us (Te decet 
H ym nus) — bas solo
Requiem  aeternam  — chór 

K yrie eleison (Fuga) — chór
Christe eleison — sopran, alt,

tenor
K yrie eleison. Christe eleison
(Fuga trip lex) — bas, chór,

orkiestra
Graduate — bas solo, chór
Tractus  — tenor solo

CZĘŚĆ 11 — DIES 1RAE:

Dies irae, dies ilia 
Quantes trem ur  
Tuba m irum  
Mors stupebit 
Liber scriptus
Quid sum  m iser (Lam entatio 1) 
R ex trem endae

— chór
— chór
— chór
— chór
— chór
— tenor
— chór, tenor solo

CZĘŚĆ 111
Dies irae (ciąg dalszy)

Recordare (Lam entatio II) 
Dies irae
lngemisco (Lam entatio 111) 
In ter oves (Coelum) 
C onfutatis (In fem um )
Oro supplex (Lam entatio IV) 
Lacrimosa

Judicandum
Pie Jesu (Oratio)
A m en

— alt solo
— chór
— bas solo
— sopran solo
— chór
— sopran solo
— sopran, alt 

solo soprany, 
alty, chór

— chór
— chór
— chór
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Jak  widzimy, jest to dzieło olbrzymie, p ra
wie bez precedensu w historii naszej muzyki. 
W ykonanie zajm uje trzy  godziny czasu. P rzy
tłaczające i w zruszające zarazem. Poświęcone 
ofiarom niewiedzy ludzkiej i wojen wszech
czasów, jest wkładem twórcy w naczelną ideę 
i hasło naszych czasów — walkę o pokój pow
szechny.

Dzieło ukazuje się nam  jako trójczłonowy 
ołtarz, którego częścią środkową jest wizja Sądu 
Ostatecznego — przejm ujące malowidło tonów
0 napaw ającym  słuchacza lękiem, narastają
cym napięciu, przewyższającym  jeszcze słyn
ny ryk  potępieńców w Symfonii Liturgicznej 
A. Honeggera, zaś skrzydłami: część I — bła
ganie do S tw órcy o wieczne odpoczywanie
1 światłość w iekuistą oraz część III — poprzez 
ukazanie nieba i piekła, zakończenie pokojo
wym  Amen.

Role chóru i o rk iestry  równoważą się wza
jem nie, natom iast w finale rolę orkiestry  przej
m ują organy. Na tym  tle stosownie do akcji 
w ystępują soliści, k tórych partie  staw iają ich 
organom głosowym wielkie wym agania i tra k 
tow ane są nierzadko po wagnerowsku. Kom 
pozytor operuje syntetycznym  stylem  muzycz
nym, możliwie kom unikatyw nym , jednoczącym 
zdobycze m uzyki staroklasycznej, neorom an- 
tycznej i częściowo m odernistycznej.

Szczytem  możliwości kompozytorskich 
tw órcy jest potrójna Fuga w I części, napisana 
na dwa chóry i orkiestrę. Całość dzieła cechuje 
wielkie skupienie i koncentracja środków w y
razu muzycznego. Imponująca jest celowość 
użycia instrum entów  w poszczególnych gru
pach, zwłaszcza w  drzewie, jak  i um iar w stoso
w aniu perkusji, pełniącej funkcję ilustracyjną. 
Chociaż napisana w formie kościelnej, Msza- 
-Reąuiem Maciejewskiego rozsądza swą monu
mentalnością ramy kościoła, stając się ogólno
ludzkim misterium estradowym, usiłującym  jed
noczyć m uzykę w sensie program owym  i abso
lutnym .

W sumie należy się kompozytorowi uzna
nie i podziw za dzieło, treścią nabrzm iałe, peł
ne napięcia twórczego, nie pozwalające na słu
chanie jedynie ze snobistycznego obowiązku, 
a napisane Wbrew niektórym  tendencjom  
w sztuce współczesnej. Jak  sam otna turn ia 
góruje ono nad pustym i esejam i dodekafoni- 
stów, błyskotliw ym i paradoksam i Straw ińskie
go, czy zaskakującym  eklektycyzm em  Szosta
kowicza. Tym  dziełem wysunął się M aciejew
ski na czoło żyjących muzyków.

*  *  *

Na spotkaniu z k ry tykam i i dziennikarza
mi, urządzonym  nazaju trz po koncercie, kie
rownictwo ork iestry  radia krakowskiego m ówi
ło o zam ierzeniach na przyszłość, zaś kompozy
tor opowiadał o genezie i celu swego dzieła 
oraz odpowiadał na staw iane m u obiekcje.

Zadaniem  zespołu krakowskiego jest w ystę
powanie w radiu  i nagryw anie szeregu kompo
zycji. Na „Jesień” w  przyszłym  roku orkiestra 
przygotuje estradow e wykonanie opery Szym a

nowskiego „Król Roger”, zaś za dwa lata o ra
torium  Schön'berga „Mojżesz i A aron”.

O genezie mszy wg słów tw órcy zadecydo
wały okropności dwóch w ojen światowych. 
Dzieło powstawało powoli, przez 15 lat, w róż
nych okolicznościach i krajach, pisane zarów
no w m iastach jak  i w ciszy natury , w chatach 
ludzi ubogich i w pałacach bogaczy. Celem jego 
jest nie tylko wywalczenie trw ałego pokoju, 
lecz również danie ukojenia słuchaczowi, zda
nemu na pastw ę coraz bardziej szalonego tem pa 
dzisiejszych dni. Stąd taki „szeroki oddech” 
poszczególnych części — antidotum  na nerw o
wość w naszym  życiu.

Kom pozytor nie tylko przeciwstawia się 
wszelkim skrótom, lecz zamierza dopisać jesz
cze dalsze części. Osobiście jest zwolennikiem 
pow rotu człowieka do n a tu ry  i zwolnienia 
tem pa w rażeń i osiągnięć życiowych, którego 
powiększanie grozi wręcz zagładzie rodzaju 
ludzkiego i bez kataklizm u wojennego.

Odnośnie przygotowania mszy nie szczę
dził on uznania orkiestrze i chórowi, ich odda
niu i przejęciu się spraw ą. Próby trw ały  od 
połowy czerwca br., podczas k tórych tw órca 
czuł się jak  w  rodzinie. Jeśli chodzi o sty l 
dzieła, można mówić o pewnych w pływ ach 
szkoły niderlandzkiej, Palestriny, Bacha, W ag
nera i Straw ińskiego. Jednakże konieczność 
znalezienia języka muzycznego, zrozumiałego 
dla przeciętnego słuchacza, spraw iła, że dzieło 
to nie mogło być ujęte m odernistycznie i aw an
gardowo. Roman M aciejewski planuje dalsze 
podróże po krajach  zachodnich, jest też w kon
takcie z ONZ. Praw ykonanie utw oru zbiegło 
się akura t z dniem  rozpoczęcia obecnej tak  waż
nej sesji ONZ. To miało symboliczne znacze
nie.

Dla lepszego wniknięcia w opisywany utw ór 
i osobę kom pozytora poprosiłem m istrza, o nie
codziennym wyglądzie arty sty , jak  gdyby 
z okresu „Młodej Polski”, o odpowiedź na kilka 
pytań. Oto one:

1. Jakie utwory ;skomponował Pan po
przednio? Z ujm ującą skromnością m istrz Ma
ciejewski tw ierdzi, że w szystkie jego poprzed
nie kom pozycje to jedynie próby dla uzyska
nia doświadczenia i techniki, potrzebnych do 
napisania obecnej mszy.

2. Co może Pan powiedzieć w związku z ak
cją muzyczną dzieła? Założeniem utw oru jest 
jak  najw ierniejsza in terp retacja  muzyczna sło
wa i zgłębienie treści pojęć, zaw artych w tekst- 
cie liturgicznym . Chodziło o znalezienie odpo
wiedniego w yrazu i środków technicznych w  tej 
muzyce, która, będąc odzwierciedleniem  tekstu, 
żyje w łasnym , specyficznie m uzycznym  ży
ciem. Np. „K yrie eleison” znajduje w yraz 
w potrójnej fudze, k tóra należy do najbardziej 
rozbudowanej form y polifonicznej. K yrie jest 
typow ym  przykładem  m uzyki czystej, podczas 
gdy „Dies irae” przedstaw ia programowo d ra 
m at muzyczny, zainspirow any przez „Sąd 
O stateczny” M ichała Anioła w kaplicy sykstyń- 
skiej.

258



M uzyka liturgiczna ma swoje m iejsce 
w  utworze, jako jeden z elem entów, ponieważ 
dzieło w swej całości nie jest przeznaczone dla 
celów liturgicznych. Scena „Sądu Ostatecznego” 
została przygotowana muzycznie opisem, po
wracania do życia wszelkiego stw orzenia i w iel
kim narastającym  pochodem ku  tronowi Bo
żemu. Poza sceną „Sądu Ostatecznego” znaj
dują się w  „Dies Irae” podrzędniejszego zna
czenia obrazy muzyczne: piekła i nieba, przy 
czym o środkach muzycznych, użytych w tych 
obrazach, zadecydowała teologiczna koncepcja 
piekła i nieba. Piekło dzieli się na dwie części: 

I — jako koncepcja piekła wieczystej 
monotonii i nudy beznadziejności,

II — jest wyrazem  piekącego bólu ognia.
Różne elem enty tekstu  liturgicznego m ają 

stałe odpowiedniki w yrazu muzycznego, co na
suwa na m yśl zastosowanie tzw. m otyw ów prze
wodnich. Np. kiedy mowa o wieczystej św iat
łości — są użyte te sam e środki w yrazu m u
zycznego.

Jednolitość muzyczna całego dzieła w y
pływa z faktu, że wszystkie tem aty  różnych 
części dzieła zbudowane są na odcinkach pra- 
tem atu, eksponowanego na początku mszy.

3. Czy i kogo uosabiają głosy solowe? 
O form ie M szy-Requiem w pewnej m ierze za
decydowała zasada powierzenia solistom od
cinków tekstu, użytego w I osobie liczby poje
dynczej (ja), stąd partie  chóralne m ają charak
ter dram atyczno- epiczny, a w  partiach solo
wych przeważa w ątek liryczny. Czterech soli
stów  personifikuje cztery  różne typy ludzi,

stojących w imieniu żyjącej ludzkości przed 
Sędzią-Stwórcą.

4. Jakie będą założenia ideowe dalszego 
ciągu mszy? W dalszym ciągu dzieła przew a
żać będzie elem ent liturgiczny np. planowana 
część „Benedictus”, zaś końcowy psalm „Libe
ra m e” będzie syntezą wszystkich elem entów. 
Niewykluczony jest projekt zastosowania sztu
ki filmowej, jako jednego z elem entów  konty
nuacji utw oru.

5. Jaka jest Pańska ocena protestanckiej 
muzyki kościelnej? Moja ocena w tym  wzglę
dzie wyraża się w  uznaniu olbrzymiego w kła
du Jana Sebastiana Bacha do m uzyki św iato
wej.

6. Jakie jest stanowisko Pana wobec idei 
połączenia Kościołów chrześcijańskich? Ludz
kość w  przyszłości będzie ludzkością, połączo
ną we wszystkich dziedzinach życia, z których 
religia jest jedną z najważniejszych.

Być może utw orzy się religia światowa.
7. Jakie są Pańskie zainteresowania od

nośnie innych sztuk? Zajm uję się również m a
larstw em  i posiadam kilka płócien. Jeśli chodzi 
o literaturę , to odkąd zajm uję się buddyzmem , 
mój związek z litera tu rą  Zachodu osłabł, nato
m iast zbliżyłem się do litera tu ry  i filozofii in
dyjskiej.

Na tym  rozmowę zakończyłem i w  im ie
niu redakcji „JEDNOTY” życzyłem m istrzowi 
urzeczywistnienia jego gigantycznych zamie
rzeń.

Napisał i rozmowę przeprowadzi!
Wiesław RÜGER

100 lat nabożeństw
Parafia  ewangelicko- augs

burska w Radomiu, której po
czątki sięgają roku 1827, była 
jak większa część parafii owych 
czasów niemiecką. Jednakże e- 
lem ent polski przybierał szybko 
na znaczeniu, głównie dzięki 
patriotycznem u charakterow i 
pracy pierwszego proboszcza 
ks. Juliusza Krauzego, autora 
książeczki p.t. „Modlitwy wier
szem, czyli pieśni nabożne dla 
chrześcijan”, dedykowanej ka
sztelanowi Adamowi Broni
kowskiemu.

25 listopada 1860 roku w sta
rym, bo sięgającym  czasów Bo
lesława Wstydliwego-, kościółku 
Ks. O tton W istehube, później
szy superintendent diecezji 
warszawskiej, odpraw ił „wobec 
licznie zebranej parafii nabo
żeństwo w języku polskim; by
ło to pierwsze nabożeństwo 
polskie w kościele radomskim”.

Ten jeden fak t wystarczy, a- 
by nazwisko ks. W Istehubego

w Radomiu

Ks. Otton Wüstehube

trw ałym i zgłoskami zapisało się 
w historii zboru radomskiego. 
Ale n ie była to jedyna jego za
sługa. „K ronika” zborowa pod 
datą 6 m aja  1890 roku tak pi
sze o wielce zasłużonym dusz
pasterzu: „Blisko od trzydzie
stu lat, bo od roku 1860, czci
godny nasz pastor ks. Otton 
Wistehube przewodniczy ser

cem i duszą naszej parafii, a 
jednakże dotychczas nikt nie 
upamiętnił zasług jego, jego ci
chej i samodzielnej pracy... 
Każdy, który sięgnąć może pa
mięcią w odległą epokę, zau
waży tu wielkie zmiany, jakie 
zaszły w naszej świątyni, a 
wszyscy wiedzą, że inicjatorem 
tego zawsze był nasz szanowny 
pastor, który nie tylko słowem, 
ale i przykładem i hojną dłonią 
wszystkiemu dobremu począ
tkował. Jego to przykład zachę
cał i zagrzewał parafian do o- 
fiarności tak, że się bez w iel
kich ciężarów dużo dobrego 
zrobiło. Lecz nie tylko te czyny 
prawdziwie obywatelskie ce
chują działalność czcigodnego 
naszego pasterza, jest on zara
zem naszym nieporównanym  
duchowym przewodnikiem i 
prawdziwym wzorem wszyst
kich cnót obywatelskich i do
mowych, jako światły kazno
dzieja, mąż zacny, prawy i bo
gobojny”. (r)
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Z ż a ł o b n e j  k a r i y

Ś .P . Ks. S en ior  F e lik s G loeh
Po kilka la t trw ające j ciężkiej 

chorobie zm arł dnia 6 października 
br. w W arszawie ś.p. Ks. Senior 
Feliks GLOEH. w  75 roku życia, po
zostaw iając w głębokim sm utku żo
nę (córkę ś.p. Ks A ngersteina), 
dw ie córki, siostrę, b ra ta  i liczną 
dalszą rodzinę. Jedynego syna s tra 
cił Zm arły w pow staniu  w arszaw 
skim.

Ks. Senior Feliks GLOEH u ro 
dzony w  W arszawie, gdzie też koń
czył szkołę średnią, studiow ał teo 
logię w  Dorpacie. O rdynow any był 
21.9.1913 <r. Szerokiem u ogółowi e- 
w angelików  znany był Ks. Gloeh 
przede w szystkim  jako długoletni 
Naczelny K apelan W. P., wydaw ca 
i redak to r „Głosu Ewangelickiego” 
i p refek t stołecznych szkół ogólno
kształcących. Z jego nazwiskiem  
zw iązana jest pow ojenna odbudowa 
b. gimn. zborowego im. M ikołaja 
Reja, w  którym  kilka la t piastow ał 
stanow isko dyrektora.

Pogrzeb odbył się dnia 11 p a 
ździernika b.r. o godz. 15 z kościo
ła św. Trójcy. Posługę relig ijną 
pełnili księża parafia ln i: Ks. O.

Przem ówienie Ks. O. Krenza, wygłoszone 
na nabożeństwie żałobnym  odprawionym  
w kościele ewang.-augsburskim  św. Trójcy

Psalm  130, 1—4

Śm ierć kładzie kres życiu i pracy człowie
ka. Toteż dopiero po śmierci człowieka zwy
kliśm y podsumować wszystko to, co wypełniało 
jego życie, i wyprowadzać stąd wnioski i w ska
zówki dla żyjących. W prawdzie nie m y jesteś
m y sędziami człowieka i każdy z nas podlega 
słowu psalm isty: „Panie, będzieszli nieprawości 
upatryw ał, któż się ostoi?” A jednak pragniem y 
dla siebie i dla potom nych zachować w pamięci 
i w  sercu obraz zmarłego, zwłaszcza gdy tym  
zm arłym  jest osoba nam  bliska lub towarzysz 
życiowy, współpracownik, przyjaciel.

Różne są drogi i sposoby podejmowania 
trudu  życiowego dla swoich bliźnich. Jedni 
w swojej pracy przypom inają nam  cichego, 
niepozornego siewcę, k tó ry  najpierw  głęboko 
przeoryw a i oczyszcza swoją rolę, częstokroć 
kam ienistą i zachwaszczoną, potem sieje nie
zmordowanie aż do końca zdrowe i szlachet
ne ziarno. Pracow nicy Boży innego rodzaju, 
zgoła odmiennego charakteru , podobni są do 
szumiącego, rwącego potoku górskiego, k tó re
go w ezbrane wody hucząc i pieniąc się w ystę
pują niekiedy z brzegów i zalewają okolicę, na
tom iast gdy powrócą do normalnego łożyska 
są pożyteczne dla otoczenia jako źródło siły 
i dobrobytu.

Sądzę, że śp. ks. senior Gloeh swoją p ra
cą życiową i działalnością przypom ina nam  ra-

K reńz (przemówienie w  kościele na 
tekst Ps. 130, k tóre poniżej zam ie
szczamy), Ks. R. T renk ler (liturgia 
w kościele), Ks. Z. M ichelis (prze
m ów ienie n a  cm entarzu  na  tek st 1 
Kor. 4,1—5 i funeralia) i Ks. M. 
R ueger (przem ówienie do rodziny).

Nad grobem przem aw iali poza 
tym : generał Rómmel, prezes Ron- 
dio (w im ieniu II parafii) i mec. 
R o tter (w im ieniu rejaków).

Ogółem wzięło udział w  pogrze
bie 8 duchownych, poza w spom 
nianym i: Ks. bp  K otula, Ks. sup. 
Nie wieczerzał, Ks. R ektor N iem 
czyk i Ks. prób. Gloc z Łodzi. P o
grzeb ś. p. Ks. Seniora Gloeha, w 
którym  uczestniczyły tłum y w ier
nych i przyjaciół, zam ienił się w 
m anifestację hołdu i uznania dla 
Zmarłego.

Odszedł człowiek niew ątpliw ie 
wielce utalentow any, energiczny, 
ruchliwy, k tóry  pozostawił w h i
sto rii ewangelicyzm u polskiego 
trw a łe  ślady, zasługujące na to, aby 
je  w przyszłości wydobyć, opraco
wać i ocenić. Ks. S enior Feliks 
Gloeh był osobistością nieprzeciętną, 
lecz w yraźnie kontrow ersy jną i 
dlatego m usi upłynąć trochę czasu, 
aby m ożna było spojrzeć na dzieło 
jego życia z pełnym  obiektyw izm em

X. R. T.

czej tę drugą grupę pracowników na niw ie Bo
żej, także pożytecznych i niezbędnych zarówno 
w Kościele, jak  i w Ojczyźnie. Ogarniając cało
kształt jego prac i trudów, niech m i wolno 
będzie wskazać na trzy kręgi działalności, 
w których obracała się jego żywa, energiczna, 
pełna młodzieńczego zapału natura.

N ajpierw  jego praca wśród młodzieży szkol
nej na stanow isku przedwojennego etatowego 
prefekta państw owych szkół średnich i gim na
zjum  zborowegeo im. M. Reya w W arszawie. 
Był niezw ykle łubiany przez młodzież szkol
ną, nie ty le dla swoich wykładów i nauczania 
religijnego, ile dla swojej przychylności i sym 
patii, jaką darzył młodzież. Kochał młodzież, 
a młodzież jego naw zajem  kochała. Swobodne, 
niczym nieskrępow ane obcowanie z młodzie
żą, charakterystyczne dla jego pracy wycho
wawczej, zwykle bardziej pociąga młodzież ku 
wychowawcy niż żądanie bezwzględnej subor- 
dynacji i surow e karanie za najm niejsze uchy
bienie. Jako prefekt szkoły średniej zorgani
zował ks. Gloeh przy zborze dla dorosłych 
zbór młodzieży szkolnej, która gromadziła się 
na niedzielnych nabożeństwach szkolnych w sa
li konfirm acyjnej i zapraw iała się do przyszłej 
pracy zborowej.

Drugim, szerszym  polem pracy duszpaster
skiej i obyw atelskiej ks. Gloeha była jego służ
ba w wojsku polskim w charakterze Naczel
nego Kapelana Ewangelickiego W. P. i Senio
ra Wojskowego. Pow ołany na to stanow isko 
w roku 1930, zorganizował należytą obsługę 
duchowną i staranną opiekę nad żołnierzem  
ewangelikiem  w W ojsku Polskim, zwłaszcza na 
terenie m. W arszawy. W tym  celu przebudo
wał przekazany m u przez władze państw owe



b. kościół praw osław ny przy ul. Puław skiej 
nr 4 na św iątynię ewangelicką, dostępną nie 
tylko dla wojska, ale także dla ludności cywil
nej. W tę przebudowę kościoła garnizonowego, 
jedynego w Polsce przedw ojennej, wkładał 
swoje serce, poświęcał wszystkie sw oje siły 
i zdolności. W tej garnizonowej św iątyni przy 
ul. Puławskiej odpraw iała swoje nabożeństwa 
w czasie okupacji niemieckiej także parafia św. 
Trójcy, nie m ająca wówczas własnej św iątyni, 
spalonej przez okupanta. Do tej swojej świą
tyni zm arły ks. senior Gloeh sercem  i duszą 
tak  był przywiązany, że natychm iast, po klę
sce powstania warszawskiego i po zakończe
niu działań wojennych, ponownie przystąpił 
do odbudowy uszkodzonego kościoła i dopro
wadzenia go do tego stanu, w jakim  się obec
nie znajduje.

Pom ijając różne inne prace społeczne śp. 
ks. Gloeha, nie możemy nie wymienić trzeciego 
kręgu jego działalności, działalności redaktor
skiej i piśmienniczej na łam ach wydawanego 
przez niego „GŁOSU EW ANGELICKIEGO”. 
Było to do czasu wznowienia pierwotnego 
„Zwiastuna Ewangelicznego” pierwsze tygod
niowe pismo polsko-ewangelickie na terenie 
b. Kongresówki. Pism o to założył w łasnym  
sum ptem  i wydaw ał przez 20 lat, walcząc w  nim 
— zgodnie ze swoją bojową natu rą  i obyw a
telską postawą — z wszelkimi przejaw am i sek
ciarstw a religijnego i narodowego szowinizmu

niemieckiego. Nadto dla podniesienia ubogiego 
piśm iennictw a polsko-ewangelickiego druko
wał bezinteresownie rozpraw y naukowe, rocz
niki teologiczne, powieści i broszury zarówno 
księży, jak  profesorów uniw ersytetu  w arszaw 
skiego.

Zasługom ks. Gloeha, położonym na polu 
pracy społeczno-patriotycznej, dały  wyraz 
przedw ojenne władze państw a polskiego nada
jąc m u Złoty Krzyż Zasługi.

Kreśląc tym i krótkim i słowami obraz ży
cia i pracy Zmarłego, jesteśm y pomni krucho
ści i przem ijalności każdego dzieła ludzkiego. 
Toteż kładziem y pod jego Obrazem słowa na
szego psalmu: „Panie, będzieszli nieprawości 
upatryw ał, któż się przed Tobą ostoi?”

O statnie lata życia śp. ks. Gloeha były 
jakby w ypełnieniem  się prośby psalmowej: 
„Z głębokości wołam do Ciebie, o Panie!” Były 
nagłym  i niespodziewanym  zapadaniem  się 
w głębię niemocy i bezwładu starczego. Z tej 
niemocy fizycznej i umysłowej, w  której rap 
townie pogrążył się ten zawsze pełen niespoży
tej energii człowiek, wyzwolił go teraz miło
sierny Bóg.

Przeto dziękujem y Panu i chw alm y święte 
imię Jego, że mu odpuścił wszystkie n iepra
wości jego, że uzdrowił wszystkie choroby, je
go, że wybawił od śmierci żywot jego, że go ko
ronował miłosierdziem i wielką litością (Psalm 
103).

400 LAT ISTNIENIA ZBORU BIELSKIEGO
■J. FILIPEK

W dniu 4 września br. obchodził zbór* w 
Bielsku rzadki jubileusz: 400-lecie istnienia. 
Porankiem  pieśni chórów kościelnych roz
poczęto uroczystość. Kazania okolicznościowe 
wygłosili Ks. Dr P rof. Andrzej WANTUŁA - Bi
skup i Ks. Paul Hansen z Genewy. Liczne rze
sze zborowników zjechały się z okolicy, tak  że 
kościół nie by ł w  stanie ich pomieścić. A teraz 
kró tk i zarys dziejów tego zboru.

Już w XV wieku, jak  notuje kronika m iasta 
Żywca, około roku 1424, m ieszkańcy m iasta 
Bielska i okolicy przyjęli naukę czeskiego re 
form atora Jana  Husa. Przybysze ze Słowacji, 
k tórży szerzyli tę naukę, osiedlili się w  K am ie
nicy koło Bielska trudniąc się wyrębem  lasów, 
gdzie zbudowali kościółek z drzew a cisowego w 
roku 1550. Parę  la t później dotarła  do Bielska 
nauka Dr. M arcina LUTRA. Gorliwym  w y
znawcą był sam  .książę Wacław, objąwszy w ro
ku 1544 rządy nad Śląskiem  stał się opiekunem  
bielskich „nowowierców”.

W prawdzie n ie  notują kroniki dokładnej 
da ty  utworzenia pierwszego zboru ew an
gelickiego w  Bielsku, jednak biorąc pod uwagę 
zdarzenia, k tó re  m iały miejsce w  Bielsku, na
leży przypuszczać, że pierwszy zbór powstał w 
roku 1540. Jednym  z takich zdarzeń świadczą
cych za tą datą, jest fak t powołania pierwszego 
pastora w Bielsku. Był nim  ks. Maciej RICH-

TER były pedagog i pisarz m iejski, k tó ry  po 
odbyciu studiów  teologicznych na W ydziale Te
ologii U niw ersytetu w  W ittenberdze, został o r
dynowany w  dniu  13 września 1553 roku w  ko
ściele św. M ikołaja w Bielsku (obecnie katolicki 
kościół parafialny pod tym  sam ym  wezwaniem).

Jak  w ykazują kroniki, w  5 la t później lu 
dność całego Slaska odpadła od w iary katolic
kiej. W roku 1587 m agnat śląski, szlachcic, 
Adam Schoff-Gottsch udzielił ewangelikom 
bielskim przyw ileju wyznaniowego. Parę lat 
później {1592) sprzedał Bielsko i w szystkie po
siadłości szlachcicowi słowackiemu Janow i 
Sunnegh pochodzącemu z B udatynia koło Ży
liny na Słowaczyźnie. Nowy dziedzic był ew an
gelikiem i łączność m iasta Bielska ze Spiszem 
i Orawą uzyskała nowe wzmocnione podstawy. 
K iedy w  roku 1599 nawiedziła m iasto i okolice 
okropna dżuma, dziesiątkuiaca mieszkańców, 
ewangelicy zbudowali kościółek św. Trójcy 
na cm entarzu podmiejskim jako pom nik tego 
wielkiego- nieszczęścia. Poświęcenie odbyło sie 
dnia 24 czerwca 1608 roku. W miedzvcziasie 
um iera Sunnegh. Rodzina wybudowała kaoliee 
przy kościele św. Mikołaja, przeznaczając ją na 
grobowiec rodzinny Sunneghów.

W vbucha wojna 30-letnia 1618— 1648. 
Slask Cieszyński został zajęty przez wojska hr. 
Mansfelda. Zaczyna się prześladowanie, pocza-
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tek kontrreform acji. Ewangelikom odebrano 
kościół św. M ikołaja, co spowodowało opuszcze
nie m iasta przez niedawno powołanego na
dwornego kaznodzieję-pieśniarza ks. Jerzego 
TRZANOWSKIEGO zwanego „Lutrem -Sło- 
w ian”. Uchodzi na Słowaczyznę, by szukać 
schronienia u krew nych Sunnegha.

W dniu 15 kw ietnia 1654 roku zabroniono 
ewangelikom używ ania kościoła św. Trójcy, ze
zwalając tylko na grzebanie zmarłych na wspól
nym  cm entarzu koło kościoła. Prześladowanie 
potęguje się. Nabożeństwa odbyw ają się na 
zamku, a później w  lasach koło Bielska. Po w y
budowaniu kościoła Jezusowego w Cieszynie w 
roku 1709 zborownicy spragnieni Słowa Boże
go udają się do Cieszyna piechotą. Podróż taka 
trw ała  8 godzin w  jedną stronę, gdyż wiodła 
przez lasy ścieżkami i polami z braku odpowied
nich dróg.

Aż w  roku 1766 cesarz Józef II odwiedził 
m iasto Bielsko. Skorzystawszy z tej obecności, 
wręczono m u prośbę o zezwolenie wybudowania 
szkoły ewangelickiej. Długo jednak czekano na 
spełnienie przyrzeczenia. Gdy ponownie w roku 
1777 zatrzym ał się cesarz w  Bielsku będąc w 
podróży do Rosji, oddano m u znowu prośbę o 
zezwolenie budowy szkoły ewangelickiej. 
W krótkim  czasie, bo w roku 1781 dnia 13 pa
ździernika ogłoszony został edyk t tolerancyjny, 
zezw alający ewangelikom  na budowę Domu 
m odlitw y i szkoły wyznaniowej. Zaraz też po
wołano pastora Polaka, ks. Jerzego NOWAKA 
z Kozakowic koło Skoczowa, k tó ry  został ordy
nowany w październiku 1782 roku i służył w 
Bielsku 37 lat.

W ojny napoleońskie dały  się również we 
znaki m iastu Bielsku. W roku 1798 przemasze
rowała przez m iasto praw ie 60-tysięczna ar
m ia ,rosyjska. K iedy wracała w  roku 1805 zara
ziła miasto tyfusem  i w ielu m ieszkańców zm ar
ło'. Między innymii zm arł także ks. FISCHER. 
W jego m iejsce powołano ks. Jerzego SCHMIT- 
ZA de SCHMETZEN ze Spiszą, słynnego k ra 
somówcę. W krótce został m ianowany przez ce
sarza seniorem, a w  roku 1810 superintendentem  
zborów ewangelickich na Śląsku, M orawach 
i Małopolsce. Bielsko stało się przez to siedzibą 
arcypasterza ewangelickiego.

W roku 1808 dnia 6 czerwca nawiedził m ia
sto Bielsko ogromny pożar. Pastw ą jego padł 
kościół św. M ikołaja, zamek, Dom m odlitwy, 
szkoła ewangelicka i kościółek św. Trójcy. Je 
dnak dzięki rozw iniętem u przem ysłowi tkackie
mu, a w  związku z tym  zamożności mieszkańców 
i w ielkiej ofiarności właścicieli fabryk i robot
ników, miasto zostało wkrótce odbudowane. 
N iestety w  roku 1832 w ybuchła w  mieście cho
lera. Na skutek tego nieszczęścia o trzym uje zbór 
zezwolenie na założenie cm entarza w  pobliżu 
Domu m odlitw y (obecny stary  cmentarz).

W roku 1848 zwanym  „Wiosną ludów ” zo
sta je  w ybrany posłem do> Rady Państw a pastor 
ks. K arol SCHNEIDER spomiędzy trzech 
ubiegających się kandydatów . Dzięki tem u uzy

skał zezwolenie od cesarza na wybudowanie 
wieży z dzwonami przy  Domu modlitwy, któ
rą  18 sierpnia 1852 roku. M ianowany moraw- 
sko-śląskim superintendentem  powołał na wi
kariusza kandydata teologii Franciszka MI
CHEJDĘ pochodzącego z Olbrachcie koło 
Cieszyna. Po nagłej śmierci ks. seniora SCHIM- 
KO, powołano kandydata teologii Teodora 
HASSEGO ze Lwowa, k tóry objął urzędowanie 
dnia 9 kw ietnia 1859 r., jednak po 17 latach 
przeniósł się do Cieszyna w czerwcu 1876 r. 
Na jego miejsce przyszedł ks. SCHUR, który 
przebudow ał kościół na styl gotycki w edług 
planu arch. bar. Ferstela.

Sędziw y superin tendent ks. SCHNEIDER 
zm arł 27 lip-ca 1882 r. Zbór bielski zwany wów
czas „Syonem pro testan tyzm u” powołał na  pa
stora ks. H. FRITSCHEGO, a gdy ten odszedł 
do zboru w Białej został pastorem  ks. M arcin 
MÓDL razem  z ks. SCHUREM. Po odejściu 
ostatniego do Naczelnej Rady Kościelnej w 
W iedniu stanow isko jego objął ks. D r A rtu r 
SCHMIDT.

Dzięki in icjatyw ie ob. H enryka Foerstera 
postawiono na placu kościelnym  pomnik Dr. 
M arcina LUTRA. W ykonany został przez art. 
rzeźbiarza akadem . Fr. Vogla z Wiednia. Uro
czystość odsłonięcia odbyła się dnia 8 września 
1900 roku i w  roku bieżącym upływ a 60 la t 
istnienia tego pełnego powagi pomnika jedyne
go w Polsce.

W roku 1911 wybudowano kaplicę na no
wym  cm entarzu poza miastem, w k tórej znaj
duje się cenna rzeźba w ołtarzu przedstaw iają
ca Zbawiciela ukrzyżowanego. Rzeźba ta go
dna podziwu, wykonana jest w  drzewie, dzieło 
przedwcześnie zmarłego artysty  Bormana, na
grodzonego za tę pracę na w ystaw ie w  Rzymie.

Z początkiem  roku 1914 zmarł ks. MÓDL 
znany i zasłużony opiekun biednych, złotousty 
kaznodzieja. Po nim objął zbór ks. Dr. Ry
szard WAGNER urodzony w Skoczowie powiat 
Cieszyn, utalentow any historyk i pisarz. W 
ostatnich latach m iędzywojennych służyło zbo
row i bielskiem u 3 pastorów oprócz proboszcza 
ks. Dr. R. WAGNERA a mianowicie:

Ks. Paweł KARZEŁ jako wikariusz, pó
źniej II proboszcz i dwóch księży prefektów: 
Ks. Jerzy KUBACZKA od roku 1931 i Ks. 
Adam WEGERT od roku 1935.

Po wyzwoleniu Bielska, zbór został zupeł
nie osierocony. Ks. P refek t Je rzy  KUBACZKA 
zaginął bez wieści w zawierusze wojennej. Ks. 
Paw eł KARZEŁ wyemigrował do A ustrii w  ro 
ku 1944. Ks. Dr. Ryszard WAGNER zmarł w 
roku 1945.

W m aju 1945 roku wraca do' Bielska ks. 
Adam WEGERT, obejm uje zbór i rozpoczyna 
nowy jego okres.

2ródla: Zbigniew Perzanowski — Bielsko-Biała. 
Wyd. Uni w. Jag. Kraków 1958.

Jan Zahradnik — Zarys dziejów miasta Bielska. 
Wyd. 1936.

Ks. Dr Ryszard Wagner — Der Bielitzer Zioń. Wyd. 
1921.
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z KRAI U izg ŚWIATA
Protestanci 

a katolicki kandydat 
na prezydenta

Zanim  „JEDNOTA” dotrze do rąk  
naszych czytelników, spraw a, kto 
w ybrany zostanie prezydentem  USA 
na następne cztery lata, będzie z 
pewnością już rozstrzygnięta. Z do
tychczasowej kam pan ii p rzedw y
borczej w ynika, że po obu stronach, 
to  znaczy katolickiej i p ro testan 
ckiej, w yznanie kandydatów  nie od
gryw a zbyt w ielkiej roli. T radycja 
każe A m erykanom  nie mieszać 
spraw  w yznaniow ych z polityką.

Nie znaczy to, aby tu  lub  tam  te 
go argum entu  nie podnoszono. I tak  
150 duchownych i laików  z Kościo
łów protestanckich  utw orzyło orga
nizację pod nazw ą „O byw atele za 
wolnością re lig ijną”, k tó ra  postaw i
ła sobie za cel zwalczanie kandy 
datu ry  J. K ennedy’ego z powodu je 
go przynależności do Kościoła rzym 
sko-katolickiego.

Duchowym ojcem tej organizacji 
jest znany d r Daniel Poling, w y
dawca m iesięcznika „C hristian H e
ra ld ”. W jednej z rezolucji w yraża 
się obawy, że katolicki prezydent 
będzie prow adził politykę zagran i
czną, uzgodnioną z W atykanem  i że 
z pewnością u tw orzona zostanie w 
W atykanie am basada am erykańska. 
Należy się też spodziewać, że k a to 
licki prezydent będzie dążył do u- 
chw alenia państw ow ych subsydiów 
dla szkół i insty tucji katolickich, 
co równałoby się naruszeniu  kon
sty tu c ji am erykańskiej.

Silniejsze są jednakowoż w am e
rykańskim  protestantyzm ie tenden
cje, zwalczające wszelkiego rodzaju 
dyskrym inację wyznaniową, w  da
nym  w ypadku jeśli chodzi o wybory 
prezydenta. Większość p ro testan 
tów  jest zdania, że wyznanie rzym 
sko-katolickie kandydata  w  żadnym  
w ypadku nie może go dyskw a
lifikować. P rofesor T illich np. o- 
świadczył: „Jestem  przekonany,
że m usi przyjść czas, kiedy Am e
ryka weźmie na siebie ryzyko k a 
tolickiego kandydata  na prezydenta. 
Każdy w ybór (prezydenta) jest ry 
zykiem. Nixon jest ryzykiem  z in 
nych powodów. B iskup Kościoła E- 
piskopalnego d r P ike oświadczył: 
„Każdy argum ent, w ykluczający k a 
tolickiego kandyda ta  z powodu jego 
przynależności w yznaniow ej, jest 
biogoterią i naruszeniem  w  konsty
tu c ji zagw arantow anej zasady, że 
kandydat na publiczne stanowisko 
nie potrzebuje przedstaw iać zaśw iad
czenia do którego Kościoła należy”.

S enator K ennedy wypowiedział 
się niedw uznacznie, że w razie w y
b ran ia  go prezydentem , będzie się 
kierow ał w yłącznie am erykańską 
rac ją  stanu. „W ierzę w jedną A m e
rykę — pow iedział — w k tórej roz
dział pomiędzy Kościołem a  P a ń 
stwem  jest absolutny. W spraw ach 
publicznych nie m ówię w i- 
m ieniu m ojego Kościoła, a  mój Ko
ściół nie m ów i w  im ieniu m oim ”.

Także w iceprezydent Nixon w 
w ywiadzie telew izyjnym  dał w yraz 
przekonaniu, że senator Kennedy, 
w w ypadku w yboru na prezydenta, 
będzie uw ażał K onstytucję za jedy
ną norm ę rządzenia krajem . * i

Nowe akty  nietole
rancji w Kolumbii

K atolicka H iszpania i K olum bia są 
jedynym i k rajam i n a  świecie, gdzie 
m etodam i średniow iecza prześladu
je  się inaczej w ierzących. Jak  już 
donosiliśmy w  Kolum bii od r. 1948 
zostało zabitych za w iarę 116 pro
testantów , spalono lub zniszczono 
dynam item  66 kościołów i kaplic 
ewangelickich, zam knięto ponad 200 
szkół ewangelickich, w trącono do 
więzienia 53 pastorów. Na konferen
cji duchownych w M edellin pewien 
sem inarzysta ewangelicki powiado
m ił zebranych, że jego ojciec, m atka, 
b racia i siostry zginęli śm iercią 
m ęczeńską za w iarę.

A gencja EPD donosi: 13 m aja 
uczestnicy procesji katolickiej zbu
rzyli ew angelicką kaplicę m isyjną w 
M edellin (D epartam ent Antioquita). 
A tak trw ał 45 m inut. Ofiar w lu 
dziach nie było. Procesję prow adzi
ło 2 księży w siedm iu grupach po 
100 do 200 dzieci szkolnych w  tow a
rzystw ie nauczycieli. Celem procesji 
było ustaw ienie statuy M atki Bos
kiej vis a vis ewangelickiej kaplicy. 
Śpiew ając katolickie pieśni nabożne
i antyew angelickie uczestnicy roz
poczęli a tak  na kaplicę. W ezwana 
policja odm ów iła interw encji.

30 kw ietn ia parafian ie katoliccy 
w  de Coello przynieśli proboszczowi 
swemu zdobyty na ew angelikach 
„m ateriał propagandow y” łącznie z 
Bibliami. Po niedzielnym  nabożeń
stwie, odpraw ionym  1 m aja, Biblie, 
Nowe Testam enty i inne książki re
ligijne spalono przed kościołem na 
stosie. Przy tej okazji proboszcz nie 
omieszkał powiadom ić swoich w ier
nych, że praw o czytania Biblii m a 
jedynie ksiądz. Kto się do tego nie 
stosuje popełnia grzech śm iertelny 
i będzie ekskom unikowany.

Chrześcijanie
japońscy

a rozruchy czerwcowe

G rupa 26 znanych japońskich 
chrześcijan opublikow ała list o tw ar
ty w związku z burzliw ym i zajścia
m i w Tokio. Zaprzeczają oni k a te 
gorycznie, jakoby m asow e dem on
stracje zorganizowane były przez 
kom unistów japońskich. W myśl 
listu  były one raczej dem onstracją  
niezadowolenia ogółu ludu japoń 
skiego z tra k ta tu  o w zajem nej po
mocy japońsko-am erykańskie j i 
zw iązanej z tym  obaw ą przed odro
dzeniem m ilitaryzm u. „W obaw ie 
przed zniszczeniam i atom owym i — 
piszą japońscy duchow ni i profeso
rowie uniw ersyteccy — drżą m atk i 
i synowie przed zagrażającą rem ili- 
taryzacją i możliwością w prow adze
nia przym usow ej służby w ojskowej. 
S trach ten  wzmaga się jeszcze b a r
dziej z powodu oznak odradzania 
się m ilitaryzm u i tendencji faszy
stow skich”.

Dalej czytam y w otw artym  liście: 
„Rozczarowanie z powodu załam a
nia się konferencji na szczycie, nie 
ufność, w yw ołana przez incydent 
z samolotem U-2 jako  też w ynikłe 
stąd  napięcie m iędzynarodow e 
wzbudziły w  narodzie japońskim  
obawy, że może on być w plątany  
w wojnę atom ow ą”.

W związku „z licznym i doniesie
niami, rozpowszechnionym i na  Z a
chodzie o udziale chrześcijańskich 
studentów , pastorów  i p a ra fian  w 
dem onstracjach” japońscy teologo
wie podkreślają, że ci dem onstran 
ci nie są ani kom unistam i an i przez 
kom unistów  inspirow ani i że w de
m onstracjach nie b ra li udziału  jako 
przedstaw iciele Kościołów lub szkół, 
do k tórych należą, lecz jedynie z 
w ew nętrznego przekonania. To co 
ich z innym i dem onstrantam i łączy
ło, była opozycja przeciw ko w ojnie 
i rem ilitaryzacji i przeciw ko temu, 
co uw ażali za niedem okratyczne 
postępow anie rządu”.

W zakończeniu listu  autorzy  jego 
oświadczają: „Modlimy się o to, aby 
nasi chrześcijańscy bracia za granicą 
ofiarow ali naszemu k rajow i ich 
modlitwy, cierpliwość i zrozum ie
nie. Modlimy się w ytrw ale o w y
tyczną radę dla naszego k ra ju , aże
by nie popadł w ten  sam despotycz
ny antykom unizm , k tóry  niedaw no 
dał znać o sobie w K orei”.
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INTRODUKCJA SENIORA

W ybrany w ubiegłym roku przez zgromadzenie diecezjalne 
senior diecezji pomorsko-wielkopolskiej, Ks. Edw ard Dietz, zo
stał w dniu 18 września br. uroczyście wprowadzony w urząd 
przez NPW  Ks. Biskupa d r A ndrzeja W antułę w  kościele para
fialnym  w  Sopocie.

Ks. Edw ard Dietz urodził się w  W arszawie. Jest absolwen
tem  gim nazjum  im. M ikołaja Reja a następnie W ydziału Teo
logii Ewangelickiej U niw ersytetu W arszawskiego. O rdynowany 
został 25 października 1936 r. w  kościele św. Trójcy w  W arsza
wie na w ikariusza parafii ewangelicko-augsburskiej w Żyrardo
wie.

Po w ikariacie władze szkolne m ianowały go prefektem  na 
Górnym  Śląsku, k tó re  to  stanow isko piastował do w ybuchu woj
ny. W czasie w ojny nie pełnił żadnego urzędu kościelnego. Po 
wojnie w r. 1945 objął stanowisko adm inistratora parafii Gdy- 
nia-Sopot-G dańsk. Obecnie jest jej proboszczem. Od r. 1951 był 
Konseniorem  diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Redakcja „Jednoty” życzy nowemu Księdzu Seniorowi bło
gosławieństwa Bożego w dalszej pracy.

KATOLICYZM NA KUBIE

Wiadomości, napływ ające w ostatnich czasach z Kuby, w ska
zują, że elem enty  anty rew olucyjne stara ją  się wciągnąć h ierar
chię katolicką w akcję, zwróconą przeciwko Fidel Castro. 85®/o 
mieszkańców K uby {6,7 min) należy do Kościoła rzym sko-kato
lickiego. % 1

Liczba duchownych wynosi 770, oznacza to, że 1 ksiądz przy
pada na 8 000 w iernych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 
1 ksiądz przypada na 760 katolików.

Zaznaczyć jeszcze w ypada, że 400 księży katolickich jest 
pochodzenia hiszpańskiego, jednakże w większości wrogo na
staw ionych do gen. Franco. W edług danych zamieszczonych 
w „Time M agazine”, z którego czerpiemy powyższe dane, praca 
kościelna jest raczej zaniedbana. Do kościoła uczęszczają prze
ważnie kobiety i dzieci.

W YSIEDLENIE ANGLIKAŃSKIEGO BISKUPA

Jednym  z najzaciętszych wrogów polityki apartheidu w Unii 
Południow o-A frykańskiej jest biskup anglikański Johannesburga, 
Dr. Ambrose Reeves. N atychm iast po powrocie jego do k ra ju  — 
po pięciomiesięcznym pobycie w  Anglii — został on przez urząd 
Unii wysiedlony. Fakt ten  wywołał w  kołach kościelnych i eku
m enicznych jak  najgorsze wrażenie. Z różnych stron  napływ ają 
protesty.

Rada Chrześcijańska Południowej Afryki, do k tórej należy 27 
Kościołów i misji, wysłała specjalną delegację do m inistra  spraw  
w ew nętrznych z żądaniem natychm iastow ej zm iany stanowiska 
rządu w  tej spraw ie. A rcybiskup C anterbury Dr Fisher w yraził 
głębokie ubolew anie z powodu decyzji, pozostającej bez prece
densu. Inni biskupi anglikańscy stw ierdzili, że wysiedlenie bis
kupa Reeves stanow i dowód, że Unia jest „państw em  policyj
nym ”, bojącym  się praw dy. K anonik L. John Collins przy kate
drze św. Paw ła w Londynie określił postępowanie rządu jako 
„atak  na Kościół Anglikański w  ogólności, a w  rzeczywistości 
przeciwko Ewangelii C hrystusow ej”.

W ysiedlony biskup Reeves oświadczył na konferencji praso
wej w  Londynie co następuje: „Nie jestem  przeciw nikiem  tej 
polityki z powodów politycznych czy gospodarczych. Na pod
staw ie własnych doświadczeń doszedłem do wniosku, że apartheid 
jest złem, k tóre się sprzeciwia wierze chrześcijańskiej” .

W  k i l k u
w i e r s z a c h

— W zw iązku  z proklam acją n ie 
podległości najw iększego państw a  
afrykańskiego N IG ERII (35 m in) 
odbyło się w  stolicy Lagos eku m e
niczne nabożeństwo dziękczynne.

*
— W szystk ie  szko ły, należące do 

kościołów chrześcijańskich na C ej
lonie, zostały upaństw owione. B ę
dący w  opracowaniu projekt ustaw y  
przew idu je, że kościoły będzie m oż
na budować ty lko  za specjalnym  ze 
zw oleniem  rządu i to w  w ypadku , 
jeżeli w  obrębie pół m ili m ieszka  
co na jm niej 1 000 w yznaw ców  danego 
Kościoła.

*
— D yrektorem  lu terańskiej radio

stacji w  Addis Abebie został 46-let- 
ni Norweg Dr Sigurd Aske.

*

— 2,5 m iliona członków liczący 
N iezależny Kościół K atolicki na F i
lipinach w yraził życzenie naw iąza
nia pełnej in terkom unii z Protestan
ck im  Kościołem  E piskopalnym  w  
U SA, k tóry  posiada historyczną su k 
cesję apostolską i którem u N ieza
leżny Kościół K atolicki na F ili
pinach zaw dzięcza pow stały w  
r. 1948 episkopat.

*
— Pew ne am erykańskie T ow arzy

stw o Ubezpieczeniowe przekazało  
Św ia tow ej Federacji L u terańskie j 
ofiarę w  w ysokości 5 000 dolarów, 
przeznaczoną na będącą w  opraco
w aniu Encyklopedię Luteranizm u. 
Jest to pierwsza rata ofiary zadekla
rowanej, która ma w ynosić 10 000 
doi.

*

— W szechortodoksyjna K on feren
cja, która miała się odbyć tego roku  
na w yspie Rodos, dojdzie do sku tku  
prawdopodobnie pod koniec 1961 r.

*

— W iele tysięcy gości zagranicz
nych  zw iedziło latem  br. miejsca, 
zw iązane z życiem  i działalnością  
Dr M. L utra  w  NRD, w  szczegól
ności W artburg. Zw iedzający dali 
w yraz sw em u zadowoleniu, że pa
m ią tk i po Reform atorze są z tak  
w ielk im  p ie tyzm em  konserw owane  
przez władze NRD.

*
— W stolicy Indonezji Dżakarcie 

ukazała  się pierw sza gazeta chrześ
cijańska „Maranatha”.
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K R O N I K A  S T O Ł E C Z N A
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ew angelicko-A ugsb. św . Trójcy Parafia Ew angelicko-R eform ow ana
Plac M ałachow skiego uL Św ierczew skiego

13.XI.60. (22 niedz. po Trójcy św j
godz. 11 — naboż. z Kom. św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Ryszard Trenkler 
20.XI.60. (23 niedz. po Trójcy św)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Zygmunt Michelis
27.XI.60. (I niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Ryszard Trenkler
4.XII.60. (II niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Zygmunt Michelis
11.XII.60. (III niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Ryszard Trenkler

Uwaga. W każdy piątek o  godz. 18 odbywają się 
w  kościele nabożeństwa nieszporne. W czasie Adwen
tu, zamiast nieszpornych, odprawiane będą liturgiczne 
nabożeństwa adwentowe, w  tym samym terminie.

Dnia 6 listopada o godz. 16,30 odbędzie się w 
sali parafii św. Trójcy (K redytow a 4)

AKADEMIA REFORMACYJNA

na którą złożą się: prelekcja Ks. R. Trenklera. 
w ystępy chóru parafialnego i recytacje.

60 LAT TEMU
„Pozłocenie krzyża na kościele naszym na

stąpi jeszcze w tym  miesiącu: niezadługo jaśnieć 
on będzie złotym blaskiem nad naszą świątynią. 
Roboty powierzone zGstały p. Twardemu. Zło
to, potrzebne do pozłocenia krzyża, w ilości 
ośmiu paczek podwójnej grubości, ofiarowane 
nam zostało przez p. LUDWIKA BAUERA, 
któremu i na tym  miejscu serdeczne składamy 
podziękowanie” .

(Zw iastun E w angeliczny 1900 r.)

13.XI.60. (22 niedz. po Trójcy św )
godz. 11 — nabożeństwo

—  Ks. Zdzisław  Grzybek

20.XI.60. (23 niedz. po Trójcy św )
godz. 11 — nabożeństwo

—  Ks. Z dzisław  Grzybek

27.XI.60. (I niedz. A dw entu)
godz. 11 — nabożeństwo z Kom. św.

—  Ks. Jan N iew ieczerzał

4.XII.60. (U  niedz. A dw entu)
godz. 11 — nabożeństwo

— Ks. Zdzisław  Grzybek

11.XII.60 (III niedz. A dw entu)
godz. 11 — nabożeństwo

— Ks. Jan  N iew ieczerzał

Komunikat
Polskiej Rady Ekumenicznej

Uchwałą Prezydium  Polskiej Rady Eku

menicznej z dn. 21 października br. posta

nowiono w  niedzielę dn. 13 listopada br. 

odprawić w  całym  k ra ju  w  świątyniach 

kościołów zrzeszonych w  P.R.E. nabożeń

stwa, poświęcone spraw ie pokoju.

W związku z powyższym postanowie

niem  — w  tym  samym  dniu  tj. 13 listopa

da o godz. 17-tej w  kościele Ewang. Re

form owanym  w  W -wie przy ul. Św ier

czewskiego 74 odbędzie się nabożeństwo 

Ekumeniczne, w  czasie którego kazania 

wygłoszą: Ks. Sen. Ryszard Trenkler 

(Kościół Ewang. Augsb.) i Ks. dr. Antoni 
Naumczyk (Kościół Polsko-Katolicki).

Prezydium  Polsk iej Rady Ekum enicznej




