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MKSI UI HI K R E LI G IJ N 0 -5 POtt CIN Y

Nikt z nas sobie nie żyje...
A lbow iem  n ik t z nas sobie nie 
ży je  i n ik t sobie nie umiera.
Bo choć ży je m y , Panu ży je m y , choć 
um ieram y,
Panu um ieram y, przetoż choć i ż y 
jem y, choć i um ieram y, Pańscy 
jesteśm y.

Rzym . 14,7— 8

Najdziw niejszą zapewne rzeczywistością na
szego życia jest to, że znamy tylko jego teraź
niejszość, w żadnym  zaś przypadku jego prze
szłość ani też przyszłość. Jeśli mowa o teraź
niejszości, to my chrześcijanie rozum iem y pod 
tym  słowem całą historię ludzkości. Chociaż 
więc historia ta  obejm uje la t kilka lub naw et 
kilkaset tysięcy, to jest to tylko teraźniejszość 
w porównaniu z czasem, k tóry  jest poza nami. 
Historyczny okres ludzkości jest tylko zniko
mym  wycinkiem  czasu, kroplą w  m orzu wiecz
ności.

A przecież wielu ludziom w  zupełności w y
starcza przyjęcie do wiadomości tylko obecnej 
rzeczywistości, obecnej chwili, żyć z dnia na 
dzień, troszczyć się o przebrnięcie tygodnia za 
tygodniem  i nie pytać się, czego właściwie na 
tym  świecie szukamy.

Co było na początku? Co będzie na końcu? 
Te pytania mało kogo w zruszają i przew ażają
ca część ludzi spokojnie podąża udeptaną ście
żyną za kawałkiem  chleba codziennego.

Są jednakże i inni, m niej liczni, k tórym  py
tanie, co było na początku? ■— nie daje spo
koju. Naukowcy konstruu ją  i udow adniają 
swoje hipotezy o powstaniu świata. Jedni 
twierdzą, że świat istnieje sto tysięcy lat, inni, 
że milion, inni zaś że w iele tysięcy milionów. 
Również co do poglądów na  poszczególne etapy

rzowoju świata istnieją zasadnicze różnice. 
Lecz — pozostawmy fachowcom czas i swobo
dę badań i być może kiedyś w  przyszłości po
glądy ich się zbliżą i będą nam mogli powie
dzieć coś bliższego na ten  tem at.

Jednakże — i gdyby ta  zagadka została roz
wiązana, stale jeszcze pytanie: co było na po
czątku, nurtow ać będzie ludzki um ysł.

Na pytanie powyższe odpowiada nam , chrze
ścijanom, biblia następująco: Na początku 
stw orzył Bóg niebo i ziemią. Tym  stw ierdze
niem biblia nie chce się przeciwstawić nauko
wemu badaniu ani też je zastępować, lecz 
pragnie wypowiedzieć prawdę, której nie moż
na naukowym i badaniam i ani udowodnić, ani 
jej obalić praw dę, k tó rą  można przyjąć wiarą, 
tzn., że przyczyną, spiritus m ovens naszego 
życia i istnienia jest nadziemska istota, k tóra 
swoją wolną i nieprzymuszoną wolą i decyzją 
stw orzyła świat i powołała kosmos do życia.

Teza ta nie tylko, że odpowiada na nasze py
tanie, jak  to  było na początku, lecz przede 
wszystkim  nadaje naszemu całemu istnieniu 
pewną określoną treść i kierunek. Jeśli Bóg 
n i e  j e s t  stwórcą nieba i ziemi, to i cały 
świat jest niczym innym, jak  tylko dziełem 
przypadku.

Jeśli jest praw dą, że na początku Bóg stwo- 
i najlepsza, istota w k tórej jest porządek rozum 
rzył niebo i ziemię, Bóg-istota najm ądrzejsza 
i cel, to i ten nasz św iat ma swe określone po
słannictw o i zdąża do spełnienia określonego 
p lanu. W konsekwencji i każdy z nas ma w tym  
wielkim  celu swój określony osobisty dział, 
swój sens i swe zadanie. W tedy już n ik t z nas 
nie żyje na próżno, lecz nasze życie, jest częścią, 
cząstką owego wielkiego planu, jaki m iał na 
m yśli Bóg-Stwórca, kiedy nasz św iat powoły
w ał do bytu  i życia.



Apostoł Paw eł w łaśnie tę  w iarę ujm uje w 
słowach: N ikt z nas sobie nie żyje i sobie nie . 
um iera. Bo choć żyjem y, Panu żyjemy, choć 
um ieram y, Panu um .eram y, przetoż choć i ży
jem y, choć i um ieram y, Pańscy jesteśm y.

W iara w  stworzenie jest wielkim  bodźcem i 
pociechą naszego życia. N ajtragiczniejszym  po
znaniem  dla człowieka jest świadomość, że 
życie jego jest bez wartości, że ono nie ma 
żadnego sensu. Myśl taka i podobne przekona
nie prowadzi niejednokrotnie do rozpaczy. I 
na odwrót: jeśli widzimy przed sobą życiowe
go desperata, staram y się napełnić go przeko
naniem , że i on jest pożyteczną jednostką, że 
i jego może ktoś potrzebować, że komuś i na 
nim  zależy. W iara w  stw orzenie stale nam  
przyDom na: Bóg ciebie stworzył i dlatego je 
steś tu ta j do czegoś powołany. Bóg się tobą in
teresuje, pragnie się tobą posłużyć i dlatego 
powołał cię do życia i posłał na ten świat. Bóg 
pragnie przy pomocy naszego świata spełnić 
określony cel, a ty  jesteś również cząstką owe
go Bożego planu. Czy żyjesz, na tym  świecie 
długo czy krótko, czy zajm ujesz w oczach ludz
kich niskie lub wysokie stanowisko, czy jesteś 
bogaczem czy biedakiem , uczonym czy też pro- / 
stym  człowiekiem — masz w  świecie i w bos
kim  p ia n e  spełnić swe określone zaóanie 
i posłannictwo. W ykonuj więc z w iarą i ufno
ścią swe zadanie a na pewno cel osiągniesz. .

W iara ta  utw ierdza również człowieka i w 
pewności, że nad nim stale czuwa niewidzialne 
oko silnego obrońcy i Pana. Bóg bowiem który 
św iat nasz stw orzył, światem  tym  stale się 
opiekuje. Jest więc nie tylko Stwórcą ale i 
opiekunem  wszechświata i wszystkiego, co się 
na nim  znajduje. Ileż to troski przysparzają 
nam  dni naszego życia!

A jak  zarazem  pięknie mówi Pismo św. 
o opiece ojcowskiej Boga! On troszczy się 
o ptactwo, które nie sieje ani żn:e, odziewa 
kw iat polny szatam i królewskimi. On zna los 
każdego poszczególnego człowieka, zna jego 
bóle i troski, jak  również jego słabości i prze
winienia. Wie o trudach  z którym i walczymy, 
o niebezpieczeństwach jakie nam  grożą, o po- 
kuszeniach na czas przychodzących, o naszych 
upadkach, którym  podlegam y — a On jest 
zawsze bliski w swej pomocy. Bóg nie ma upo
dobania w naszym  cierpieniu, ale pragnie stale 
naszego dobra.

Praw dą jest, że m y sami często upatrujem y 
dobre w czym innym  niż w  tym , co daje nam  
Bóg. Lecz On patrzy  dalej niż my. On wie, 
co jest dla naszego dobra, a co przynosi nam  
szkodę. Pięknie wypowiada tę m yśl angielski 
poeta Newmanm w swej pieśni:

„K ieruj, o Panie me kroki, nie proszę o to, 
bym w dal spoglądał, gdy widzę na krok ty l
ko. Inaczej m yślałem  kiedyś i nie prosiłem, 
byś wiódł m nie w  dal. Ja  sam  pragnąłem  okre

ślać drogę mą — lecz teraz prowadź sam. Pro
m ienny dzień tworzyć sam chciałem i wolę 
spełniać swoją: lecz proszę — m inionych lat 
błądzenie wybaczyć chciej!”.

W iara w  stworzenie m a jeszcze inny aspekt: 
nie tylko świadomość określonego sensu życia 
i Boskiej opieki, lecz i przekonanie, że Bóg, 
k tó ry  świat stw orzył, jest zarazem i jego n a j
wyższym Panem  i dlatego chrześcijanin i jego 
życie jest Jem u podporządkowany. Świat, w e
dług naszej w iary należy do Boga. On go 
stworzył i On ma doń największe prawo. L u
dzie tej ziemi to pracownicy, narzędzia Jego 
woli i Jem u są w życiu podporządkowani. Nie 
zależy więc na tym, co m y chcemy na tym  
świecie, lecz czego chce Bóg. Każdy z nas, kto 
nie dba o Jego wolę, w ystępuje przeciwko Je 
go panowaniu. Jak ie jednak nadzieje na zwy
cięstwo ma człowiek, jeśli stanie przeciwko 
Temu, k tó ry  w  swym ręku ma życie wszelkie
go stworzenia? Nic dz.wnego, że starotesta- 
m entow y poeta pyta: Przeczże się poganie bun
tu ją  a narody przem yślają próżne rzeczy? 
Schodzą się królowie ziemscy a książęta radz2| 
społem przeciwko Panu i przeciw Pom azańco
wi jego?

Bóg jest Panem  naszego świata i wszelki 
nasz bunt przeciwko Niemu jest bezcelowy 
Jesteśm y całkowicie zdani na jego łaskę, a 
każdy puls naszego serca, każdy oddech n a 
szych płuc jest darem  Jego miłości.

Szukajm y więc Jego oblicza, szukajm y Jego 
pomocy, szukajm y w Nim życia i zbawienia.

Na początku stw orzył Bóg niebo i ziemię. W 
końcu wieków będzie ich Panem  rów nie jak  
był na początku. Nie zależy zupełnie od nasze
go ustosunkowania się do tej prawdy. Boskie
go planu nie zmienimy. Jesteśm y w  Jego mo
cy, żyjem y z Jego woli, a żyć i ostać się na po
wierzchni możemy tylko przy Jego pomocy.

Bóg zsyła światło xlnia na spraw iedliw ych i 
niesprawiedliw ych. Lecz to nie jest oznaka Je 
go słabości — to świadectwo Jego ku nam Mi
łości. On pozwala nam  stale jeszcze szukać 
okazji do całkowitego powierzenia życia J e 
mu samemu. M usimy się więc decydować: z 
Bogiem czy bez Boga? Tak, jak  decydowali się 
wielcy Boży ludzie, apostołowie, jak  Paweł 
święty, jak  tysiące naśladowców Chrystusa.

M usimy zastanowić się nad całym naszym 
życiem, jego sensem i celem, by w  C hrystu
sie ujrzeć Boga zbawienia naszego, by wyznać 
kom ie za Ojcem kościoła: Serce moje nie za
zna spokoju, dopóki nie spocznie w  Bogu. Do
póki nie uznam  za Boga Pana mego życia, a 
Chrystusa za jasną gwiazdę zbawienia. Dopó
ki nie dojdziemy do głębokiego przekonania, 
że praw dą są słowa: N ikt z nas sobie nie żyje 
i sobie n ie u m era , albowiem choć żyjemy, 
choć i um ieram y, Pańscy jesteśm y,

(J.)
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KS. RYSZARD TRENKLER

C hrystianizacja Japonii
Nieudana katolicyzacja w X V I w.

Gdy w dobie Re
form acji katoli
cyzm tracił rrok w 
rok całe prowincje 
i kraje, w ładze 
kościelne uświado
m iły sobie, że s tra 
ty , poniesione w 
Europie, trzeba so
bie powetować 
gdzie indziej.
Zwrócono więc 
uwagę na dziewi
cze k raje  Afryki, 
Azji i Am eryki. 
Z tych  dążnoś
ci, świadczących 
o ogromnej pręż

ności katolicyzmu, zrodził się śm iały jak  na 
owe czasy pro jek t pozyskania odległego o tysią
ce mil i właściwie zupełnie nieznanego k ra ju  — 
Japonii. Śm iałkiem  tym  był jezuita Franciszek 
Ksawery, k tóry  z pewną liczbą w spółpracowni
ków wylądował u w ybrzeży k ra ju  wschodzące
go słońca dokładnie 15 sierpnia 1549 r. z zamia
rem  nawrócenia całej Japonii na katolicyzm .

A jak  przystało na jezuitę, nie przebierał w 
środkach. W ystępuje więc raz jako buddy- 
styczny mnich, to znów jako uczony lub sam u
raj, potrafił w stosunkowo szybkim  czasie 
uzyskać poważne wpływy. Pow stają liczne 
szkoły katolickie, szpitale i ponad 200 kościo
łów. Po zaledwie 15-letniej działalności nali
czono już około 20*0 000 kom unikantów , co 

w tedy stanowiło l°/o ludności Japonii (dziś 
katolicy razem  z liczniejszymi od nich prote
stantam i stanowią niew iele ponad 1,5%).

Najwpływow-sza osobistość w  kraju , Shogun 
Hideyoshi w Kyoto był przyjacielem  portugal
skiego jezuity. Gdy wieść o tych sukcesach do
tarła  do Europy, w ybrali się czym prędzej do 
Japonii także franciszkanie i dom inikanie, co 
zresztą nie wyszło na dobre katolicyzmowi ja 
pońskiemu z powodu ciągłych sporów i w alk 
w ew nętrznych pomiędzy współzawodniczącymi 
ze sobą zakonami, Z niew yjaśnionych dosta
tecznie powodów tenże sam Shogun Hideyoshi 
w nocy z 23 na 24 lipca 1587 r. wydaje nakaz, 
zabraniający jakiejkolw iek pracy m isyjnej i 
w ydalający z kraju  wszystkich obcych m isjo- 
.narzy. Do wydania tego edyktu przyczynili się 
zapewne Anglicy i Holendrzy, rozsiewający w 
Japonii wieści, jakoby jezuici pragnęli dopro

wadzić kraj do zależności od ówczesnego kolo
nialnego m ocarstwa, jakim  była Portugalia. 
Poza tym  jezuici, zachęceni powodzeniami, za
częli postępować zbyt ostro w burzeniu świą
tyń  buddystycznych. Rozpoczęły się niezwykle 
krw aw e prześladowania: deportacje, śmierć 
krzyżowa, palenie żywcem, strącanie do gorą
cych źródeł, przypiekanie na rożnie. Ukrzyżo
wanie 26 „świętych” Japończyków (kanonizo
wani w  -r. 1862) było początkiem  końca kato
licyzmu japońskiego. Około 1640 r. katolicyzm  
był właściwie wytępiony. W yznawanie tej w ia
ry  było pod karą śmierci zabronione.

Ew angelizacja Japonii.

Ponad 200 la t nie pojawił się na w yspach 
japońskich żaden m isjonarz chrześcijański. J a 
ponia była zam knięta dla wszelkich obcokra
jowców. Przełom owy stał się dopiero 1853 rok, 
kiedy to „czarne ok ręty” adm iiała P erry s’a 
„ostrożną przemocą” otworzyły sobie drogę 
do odciętego , od świata państw a „boskiego” m i- 
kada.

Tego samego roku w m aju wylądowało 
dwóch m isjonarzy protestanckich w mieście 
Nagasaki, k tóre w XVI w. m iało tu  kw itnący 
kościół katolicki. Za nimi idą też m isjonarze 
katoliccy, którzy, o dziwo, znajdują niedaleko 
tego m iasta około 25 000 Japończyków, przy
znających się jeszcze do katolicyzmu. N iestety 
od 1887 — 73 r. zostali oni poddani nowym 
prześladowaniom. Znów więzienia, deportacje. 
N iektórzy ugięli się, większość w ytrw ała.

W r. 1872 m isjonarze katoliccy m ogli się 
pochwalić liczbą 1220 ochrzczonych nowych 
wyznawców. Misja katolicka ucierpiała w iele 
z powodu podejrzeń, sięgających jeszcze w. 
XVI, że miesza się ona do polityki. Poza tym  
zewnętrzne podobieństwo ku ltu  katolickiego 
do buddystycznego nie czyni katolicyzm u w 
Japonii atrakcyjnym .

Ale wróćmy do misji ewangelickiej, k tóra  w  
końcu ubiegłego roku obchodziła 100-lecie 
swojej p rac /. Jak  już wspomn;ano w 1859 r. 
lądują w Nagasaki pierw si protestanccy m i
sjonarze Liggins i W iliams z am erykańskiej 
misji ępiskopalnej. Tuż za nimi przedstawiciele 
am erykańsko-holenderskiej misji, w  1860 r. 
misja baptystyczna. Wciąż jeszcze wyznawanie 
chrystianizm u jest zakazane pod groźbą kary  
śmierci i dlatego też m sjonarze zrazu zajm ują 
się nauką języka angielskiego, nawiązując w 
ten sposób kontakty osobiste z Japończykam i. 
Na razie wolno im było przebywać w kilku 
m iastach portowych, dopiero w  1862 r. mogli 
od czasu do czasu zapuszczać się w głąb k raju .

Toyohiko Kagawa
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W listopadzie 1864 r. zostaje ochrzczony na 
łożu śmierci pierwszy Japończyk Yano Riu. W 
r. 1872 powstaje w Jokoham ie pierwszy zbór 
ewangelicki na ziemi japońskiej, liczący aż... 
9 osób. Pod naciskiem  obcych dyplom atów i 
za radą Japończyków, w ysyłanych zagranicę 
rząd  chcąc się zrównać z innymi cywilizowa
nym i narodam i zabronił wszelkich aktów 
gw ałtu  przeciwko chrześcijanom  1873 r.,
jednakże form alnie zakaz wyznawania chiry- 
stianizm u zostaje usunięty ' dopiero w 1876 r.

Odtąd mogą m isjonarze rozw ijać swobodnie 
swoją działalność, choć od czasu do czasu w y
buchają lokalne prześladowania. Zrazu postępy 
m isji protestanckich są dość wielkie, a tłum a
czą się m.i. nastrojam i, panującym i w spo
łeczeństwie japońskim , zgodnie z którym i 
wszystko, co pochodzi z Zachodu jest dobre i 
godne naśladowania, a więc i religia chrześ
cijańska, jako należąca do istoty ku ltury  za
chodniej. Głębszych przyczyn przyjm owania 
chrystianizm u właściwie nie było. Liczba 

ewangelików jest zrazu niewielka.
Podczas gdv Kościół katolicki w 1873 r. li

czył już 15 000 w iernych, ewangelicki mógł się 
pochwalić zaledwie dziesiątą częścią tego. Tem
po rozwoju staje  się jednak coraz szybsze. Zna
ny  uczony, wyznawca Konfucjusza, M akamu- 
ra  przyjm uje chrzest i w ystępuje publicznie z 
wnioskiem, aby cesarz z rodziną przyjął chry- 
stianizm.

Twierdził on, że jeżeli ku ltu ra  zachodnia jest 
dobra, nie można nie przyjąć tego, co stanowi 
podstaw ę tej ku ltu ry  — religię chrześcijańską. 
A rgum entacja powyższa trafia  w sedno rzeczy. 
„Cesarstwo japońskie nie jest instytucją, lecz 
m item  i reprezentu je  odwieczny początek J a 
ponii, jako k raju  bogów. Dopóki Ewangelia te 
go m itu nie złamie, dopóty chrześcijaństwo bę
dzie w Japonii religią obcą” . Nawrócony uczo
ny Nisima zakłada w  Kyoto chrześcijański 
uniw ersytet Doshisha.

W 1887 r. ewangelickie m isje mogły się w y
kazać następującym i wynikami: 301 obcych 
(misjonarzy, '477 japońskich, 249 zboirówą a  
k tórych  92 już się same utrzym yw ały, doro
słych w iernych 25 000, 101 szkół do których 
uczęszcza 9.671 dzieci, 14 szkół teologicznych 
z 287 studentam i.

W 1892 r. przybyw a do Japonii pierwszy mi
sjonarz lu terański z Am eryki, a w 1895 r. roz
wija szeroką działalność m isja lu terańska z 
Finlandii.

Po czasie dość żywiołowego rozwoju chrześ
cijaństw a następuje  przebudzenie starych sił 
duchowych Japonii, reprezentow anych przez 
szintoizm i konfucjonizm, do których po szyb
kiej industrializacji k raju  dochodzi jeszcze 
praktyczny m aterializm  ze swoją negacją 
wszelkiej religii. Chrystianizm  przyjm uje w y
zwanie i w alka toczy się przeważnie na terenie 
uniw ersytetów  chrześcijańskich i szkół, które 
jednak zam iast stworzyć jednolity front prze
ciwko tam tym  ideologiom, prowadzą często 
w ew nętrzne spory wyznaniowe, co w  oczach 
Japończyków niezw ykle dyskredytu je religię

chrześcijańską. W raz ze w zrostem  nacjonaliz
mu coraz częściej oskarża się m isje chrześci
jańskie, że są narzędziem  obcych m ocarstw . 
W ielu Japończyków, skłaniających się dotąd 
ku chrystianizm owi, zaczyna się wycofywać, 
widząc w  nim  niebezpieczeństwo dla jedności 
i niezawisłości kraju .

Co św iatłejsi Japończycy — chrześcijanie — 
dochodzą do przekonania, że przyszłość religii 
Chrystusa w  Japonii leży w uniezależnieniu 
się od m isji zagranicznych. I tak  Kanzo Uchi- 
m ura (+  1930 r.) idąc po tej linii tworzy reli
gijną organizację laków t.zw. „Mu-Kyokai”, co 
znaczy „Nie — Kościół”. Je st to najp ierw  pro
test przeciwko wyobcowanem u Kościołowi ja 
pońskiem u z w ielką ilością grup i grupeczek, a 
potem  także ak t obrony pczeciwko klerykali- 
zacji.

Z biegiem coraz szybciej rozw ijającego się 
uprzem ysłowienia k raju , Kościół ewangelicki 
siłą rzeczy m usi się ustosunkować do w ielu 

spraw  społecznych, obchodzących przede wszy
stkim  klasę robotniczą. Taki Toyohiko Kaga- 
wa, w spaniała postać chrześcijanina, idzie do 
więzienia jako organizator stra jku  robotników 
portowych. Inny chrześcijanin Motojiro Sugi- 
yama tworzy związek zawodowy robotników 
rolnych, a Tetsu Katayama, późniejszy pre
m ier, zakłada socjalistyczną partię ludową. Le
aderam i w ielu związków zawodowych są ew an
gelicy.

Już od czasu pow stania pierwszego ewange
lickiego zboru w 1873 r. naczelnym  zadaniem 
protestantyzm u pozostaje połączenie tych n a j
przeróżniejszych denom inacji w  jeden silny 
Kościół japoński. Pierw szą próbę w  tym  kie
runku  podjęto już w 1887 r. W ysiłki były 
czynione także później.

Okazało się jednak, że różne denominacje 
ewang. i Kościoły staw iały swój separatystycz
ny in teres wyżej, niż zwycięstwo Ewangelii 
Chrystusowej jako takiej. I tak  już bywa, że 
to, czego Kościoły same nie potrafią czy nie 
chcą zrobić, w ykonuje Bóg sam, tak  często rę
kam i ludzi niewierzących. Tak też było w  J a 
ponii. Gdy rząd  odmówił pertrak tacji z po
szczególnymi Kościołami i sektami, ewangelicy 
zostali po prostu zmuszeni do utw orzenia w 
1941 r. tzw. Kyodan czyli Zjednoczonego Koś
cioła Chrystusowego Japonii. Jedność ta trw a
ła jednak tak  długo, jak  w arunki wojenne do 
tego zmuszały i poszczególne denominacje od
czuwały na w łasnej skórze mocną rękę nastę
pujących po sobie rządów wojskowych i szinto- 
istycznych. Z chwilą zakończenia w ojny po
szczególne grupy znów się odłączają, tak, że 
obecnie pracuje w  Japonii około 80 różnych 
Kościołów. Pocieszające jest przynajm niej to, 
że one wszystkie znajdują się pod dachem Naro
dowej Rady Chrześcijańskiej Japonii.

Jednakże każdy z tych Kościołów m a swoją 
w łasną organizację. Największy Kościół, 
wspom niany już Kyodan liczy dzi/ś 175 000 
dusz, około 1 500 kościołów i 2 600 pastorów. 
Dogmatycznie należy on do reformowanego 
Kościoła, kultow o raczej nie.
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Ogółem liczy dziś Japonia 375 000 zareje
strow anych chrześcijan ewangelików, którzy 
posiadają 5 400 kościołów i kaplic, około 5 000 
ordynowanych pastorów, 2 500 ewangelistów  i 
misjonarzy. Rzymskich katolików  jest znacz
nie mniej niż protestantów . S tatystyki podają 
cyfrę 240 000. Praw osław nych jest 35 000 
dusz. Ogólna liczba chrześcijan zarejestrow a
nych zamyka się cyfrą 650 000 dusz. Je s t rze
czą więcej niż pewną, że dość duża liczba 
chrześcijan inie jest zarejestrow ana w żadnym  
Kościele. Liczba tych ma wynosić od 50 do 
500 000. Sprawdzić tego nie można.

Głos Japończyka 
o chrześcijaństw ie 

japońskim

Jeden ze s ty 
pendystów Heksu, 
studiujący w
Szwajcarii, k tóry 
obecnie jest pro
fesorem  teologii 
na uniw ersytecie 
Doshisha w J a 
ponii, a mianowi
cie Mineharu Ii, 
tak  pisze o swoim 
Kościele:

,,W r. 1859 przy
był pierwszy m i
sjonarz protestanc

ki do Japonii. Chrześcijaństwo było w te
dy jeszcze zabronione jako religia Zacho
du, za co większość Japończyków jeszcze dziś
ją  uważa. Choć w r. 1889 przyznana została 
całkowita wolność wyznaniowa, musieli prze
cie chrześcijanie znieść nie jedno prześlado
wanie, znieść okres nacjonalizm u i m ilitaryz- 
mu aż do r. 1945 a więc do końca w ojny świa
towej. Chrześcijanie stanow ią wciąż jeszcze, 
łącznie z katolikam i zaledwie 0,65% ogółu 
ludności, t.zn. 1 chrześcijan na 144 Japończy
ków.

Wiedząc to, sytuacja Kościołów japońskich 
nie jest jeszcze jasna. W śród ludności m iejs
kiej przypada 1 chrześcijan na 40 osób, pod
czas gdy na wsi na  10 000 osób. Są wsie japoń
skie, gdzie nie znajdziesz ani jednego chrześ
cijanina.

Nawrócenie się na w iarę chrześcijańską nie 
jest rzeczą prostą. Tirzeba się w tedy zdecydo
wać na fakt, że będzie się wykluczonym  ze 
społeczności gminy. W Europie wszędzie można 
znaleźć okazję do słuchania radosnej nowiny 
Chrystusowej.

Chodzi tylko o to, czy się taką okazję w yko
rzysta. Gdy u nas młodzieniec wiejski, k tóry  
pracował w  mieście i tam  się stał chrześcija
ninem, wraca na wieś, nie znajduje zboru 
chrześcijańskiego. Znam osobiście chłopaka w

górskiej wsi mieszkającego, k tó ry  3 godzimy 
idzie piechotą i jedzie autobusem, ażeby zdążyć 
na nabożeństwo niedzielne. Ale m y nie traci
my nadziei. Potrzebujem y jeszcze 100 lat.

Kościół Koydan — Zjednoczony Kościół 
Chrystusowy w  Japonii zjednoczył w  r. 1940 
prezbiterian, metodystów, kongregacjonalistów 
i innych. Jest on największym Kościołem ewam- 
gelikeim w  Japonii. Posiada on dziś około 500 
studentów teologii. Gdy tę liczbę porównamy 
z liczbą pastorów i wikairiuszów, możemy z uf
nością patrzeć w  przyszłość Kościoła japoń
skiego.

Poważnym  problem em  dla Kościoła jest 
amerykanizacja. O ogólnej am erykanizacji po 
wojnie mówi się wiele w  Europie, lecz Kościo
ły japońskie były od samego początku am ery- 
kanizowane. Nie chcę ich tu  krytykow ać. Jest 
tylko źle z tym, że się u nas o tym  nie m a po
jęcia. Uważa się, że Kościół musi być taki, a za
pomina się, że dla Japonii możliwa też jest 
inna form a Kościoła. Nie można tego zauważyć 
dopóki się zostaje w  m ałym  kręgu. J a  sam  to 
przeżyłem. Byłem zdumiony, że w  Kościele 
szwajcarskim  wszystko jest zupełnie inne. 
Oczywiście nie chodzi nam  także o europeiza
cję japońskiego Kościoła, lecz o to, aby ze 
starych ram  się wyłam ać i zbudować własną, 
nową formę. Prosilibyśm y o dalsze zaprasza
nie docentów teologii do Szwajcarii. Jeszcze 
ważniejsze dla nas byłoby to, gdyby teolodzy 
o światowej sławie przybyli od was do J a 
ponii.

Pozwoli Pan, że napiszę coś specjalnego o 
bombie atomowej. Owe 2 bomby atomowe, 
zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki zabiły w ię
cej niż 200 000 ludzi. Ze 110 000 ocalonych po
winno się było poddać zbadaniu 38 000. W 
rzeczywistości zbadano zaledwie 7700. Z tych 

T439 miano poddać leczeniu, lecz z b raku  środ
ków zajęto się tylko 732 osobami. Je s t rzeczą 
straszną, że około 30 osób jeszcze wciąż co ro
ku um iera z powodu białaczki, wywołanej r a 
dioaktywnością. Rozumie Pan — pisze prof. Ii 
do dr Hellstenna — dlaczego my Japończycy 
raz po raz, choć wygląda to w prost nie rozsąd
nie, uchwalamy rezolucje przeciwko testom  
atomowym.

Nasze protesty nie są spowodowane sen ty
m entalną emocją lub polityczną strategią^ 
Skierowane są one zarówno do Rosji jak  i do 
Am eryki i Anglii. Jeżeli się nie mylę, to my 
Japończycy nie żywimy nienawiści do A m ery
ki za Hiroshimę, lecz spowodowana doświad
czeniami atomowymi coraz większa radioak
tywność w atm osferze i produkcja broni nukle
arnych, napełniają nas wielką trwogą. Chciał
bym tylko powiedzieć, że należy tu  myśleć 
nie nacjonalistycznonrealistycznie, lecz chrześ- 
cijańskorealistycznie. Teraz prosim y nade

Profesor Mineharu Ii
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wszystko o m odlitw ę przyczynną, aby Kościół 
japoński zdrowo się rozwijał. My czynimy to 
samo dla Pana i Jego zadania” — kończy swój 
list prof. Ii.

Europejczyk o Japonii
Ks. W erner Kohler, obywatel szwajcarski, 

przebyw ający w Japonii, uzupełnia relacje 
prof. Ii w  następujący sposób:

„Sytuacja Japonii jest pod każdym wzglę
dem bardzo nie pewna. Nie ma chyba drugiego 
k ra ju  i nigdy takiego w  historii narodów nie 
było, w którym  by sprzeczności przeszłych cza
sów i teraźniejszości tak  się ścierały i były do- • 
tąd  niepokonane, jak  w  Japonii. Jeżeli dobrze 
rozróżniam, to widzę dziś dwa mocne przeciw 
staw ne sobie prądy: jeden skłania się ku p ra 
wicy, drugi ku  lewicy. 51% ludności to wieś
niacy. Obecny rząd opiera się na konserw atyw 
nych w arstw ach społecznych.

Z drugiej strony robotnicy i intelektualiści 
walczą pod znakiem  m arksizm u przeciwko 
wszystkiemu, co rząd obecny podejm uje. Ten 
podział nie jest tylko politycznej natury. Stare 
azjatyckie ku ltu ry  Indii, Chin, Japonii stykają 
się z nowoczesną tradycyjną ku ltu rą  europej
ską. W ielki jest w pływ  Am eryki i Chin Ludo
wych na  Japonię.

W dziedzinie społecznej toczy się w alka po
między tradycyjnym  koniucjańskim  system em  
rodzinnym , zachodnim rozkładem  rodziny, ko
m unistycznym  atakiem  na drobnomieszczański 
system  rodziny a reakcyjnym i tendencjam i, 
które zm ierzają do tego, aby wszystkim i spra
wam i kierować z góry i to mocną ręką. Życie 
jest tu ta j bardzo nie pewne, ale jakoś n ik t nie 
ogląda się za jakim ś zabezpieczeniem. Ludzie 
są na  ogół szczęśliwi mimo różnych nie do 
przezwyciężenia trudności, przed którym i stoją.

Jak  Pan  wie — pisze ks. Kohler — Kościół 
nie robi tu w  Japonii widocznych postępów. 
W inę za to ponoszą ludzie z Zachodu. Setki 
najrozm aitszych tow arzystw  m isyjnych eks
portowały w m inionych stuleciach setki róż
nych rodzajów  chrześcijaństwa, setki w zajem 
nie sobie przeczących nauk o Bogu, człowieku 
i świecie, setki różnych rodzajów form  kościel
nych i nabożeństw. Łączy te wszystkie Koś
cioły, denom inacje i sekty  spewnością wspól
ne zmierzanie ku Chrystusowi. Ale niezwykle 
ciężko jest tym , k tórzy nic o takim  Chrystusie 
nie słyszeli. Bo m y chrześcijanie nosimy w y
raźnie szaty zachodniego chrześcijaństwa. My 
pod wielu względam i jesteśm y bardziej euro
pejscy czy am erykańscy niż chrześcijańscy. 
Stąd też japońskim  chrześcijanom  z trudnością 
przychodzi być japończykiem  tam , gdzie ja 
pończykami być powinni i trudno być chrzęś
ci janinam i tam , gdzie chrześcijaninam i być 
powinni.

Kazanie japońskie m a nie rzadko form ę od
czytu. Największą biedą — patrząc z zew
nątrz  — jest to, że Kościół ten  świadomie nie 
stoi w  świecie. Chrzest oznacza tu odłączenie 
się od otoczenia i włączenie się do aktyw u ko
ścielnego. Jest zupełnie jasne, że m y zachodni 
chrześcijanie ponosimy w inę za brak i Japonii 
i Kościoła japońskiego. Tu rozum uje się tak, 
że i nacjonalizm  i kom unizm  są artykułam i 
exportowym i Zachodu. Nawet w chwili sła
bości żadną m iarą  nie m ógłbym za to obciążyć 
winą narody i chrześcijan azjatyckich.

Każdy Szw ajcar wie, jak  biedną jes t Azja, 
wie o przeludnieniu Japonii. Dziś cierpi naw et 
szwajcarski przem ysł teksty lny  z powodu nę
dzy w  Japonii. Pozostaje zagadnienie, jak  na
sze Kościoły mogą najlepiej pomóc. Narody 
Azji też chcą żyć.

KS. BOGDAN TRANDA

Szwajcarskie Notatki
Kto po raz  pierwszy w ybiera się do Szwaj

carii, 'przeżywa zrozum iałą emocję. Jeżeli zaś 
w  dodatku po raz pierwszy m a przekroczyć 
granicę swej ojczyzny, fak t posiadania w  kie
szeni paszportu czyni go człowiekiem szczęśli
wym. Przy zetknięciu z Zachodem w wydaniu 
szwajcarskim  będzie się m usiał zdobyć na cały 
krytycyzm  przy ocenie tego, co zobaczy, aby 
nie powziąć zbyt pochopnych sądów na nieko
rzyść własnego kraju .

Szwajcaria należy przecież do najbogat
szych k rajów  Europy. Przez ile to la t jej oby
w atele nie doznali bezpośrednio działań w ojen
nych? Szwajcarzy są znani ze swej mrówczej 
pracy, zabiegliwości, solidności i dem okratyz- 
mu, ale jakoś trudno  sobie przypomnieć wielkie

•nazwiska pochodzące z tego kraju. Czyżby to 
przeczyło zdaniu, że „inter arm a silent m usae” 
(wśród szczęku broni milczą myzy)?

Szwajcaria jest krajem , k tóry  niem al nie 
schodzi z ust ludzi współczesnych, a jednak 
okazuje się, że m ało m am y o nim wiadomości 
praktycznych. J a k  się na przykład ubrać, w y
jeżdżając tam  w  listopadzie? Ludzie „bywali” 
radzili — zabrać futro, przecież to nie Zako
pane, tylko Alpy.

Ładnie by wyglądał, kto  by posłuchał. Ale 
czy to tak  łatw o sobie wyobrazić, że będzie 
można w dniu Nowego Roku siedzieć w  m ary 
narce na kam iennym  m urze nad Lem anem  i 
przyglądać się łabędziom, m ajestatycznie że
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glującym  po iskrzącej tysiącem  odblasków 
słańca ta ili wody? Rzeczywistość jes t praw ie 
zawsze inna od naszych wyobrażeń. Muszę jed
nak przyznać, że nie było mi przyjem nie, gdy 
opierając głowę o palto  bez gram a w atoliny, 
obserwowałem przez okno mknącego pociągu, 
zasypane śniegiem osady tyrolskie i później al
pejskie, zalane potokam i zimnej poświaty księ
życowej. Co ja najlepszego zrobiłem?

Pierwsze tchnienie Szwajcarii, jeszcze na 
ziemi m aleńkiego księstwa L ichtenstein, w y
wiera na  Polaku raczej m iłe wrażenie, gdy sty 
ka się z celnikam i (tak!). I nie chodzi tu  o ich 
uprzejmość (polscy celnicy wcale im  w  tym  nie 
ustępują), ale o ubiór, a zwłaszcza o charak te
rystyczną, francuską czapkę z płaskim  dasz
kiem. Może to wrażenie jest spotęgowane ra 
czej niem iłym  wspomnieniem z granicy Au
strii — „Krim inalpolizei”, czapki o głęboko w y
giętych denkach, gotyckie napisy — w  pierw 
szej chwili wyw ołują -nieprzyjemny dreszcz. 
Zbyt jeszcze żywe i gorzkie wspomnienia.

Ale to nie może zatrzeć faktu, że W iedeń ' 
jest piękny, że w  podrzędnej restauracyjce, 
gdzie skromni ludzie przychodzą na piwo, moż
na zjeść coś niedrogiego i co ważniejsze, smacz
nie przyrządzonego, że wiedeńczycy są bardzo 
uprzejmi. Choć się nie um ie po niem iecku, po
za paroma zwrotami, które pozostały w rem a
nencie po okresie okupacji, s ta ra ją  się pomóc 
jak  tylko mogą i zrobić naw et więcej, niż się 
od nich oczekuje.

Wróćmy jednak do Szwajcarii.
Przeczytałam  w  jakim ś piśmie, że Szwaj

carzy są raczej zamknięci i niechętnie dopusz
czają obcych ludzi do swego środowiska i do 
swych domów. Być może. Zbyt mało m iałem  
kontaktów  z samymi Szwajcarami, aby snuć 
ogólne wnioski. Ci jednak, z którym i się ze
tknąłem , zdają się przeczyć tem u tw ierdzeniu. 
Zwłaszcza w  domu państw a Du P asąu ier n a j
pierw  w  Genewie, a potem w  ich nowym  dom- 
ku na wsi w  Satigny, dokąd wówczas się prze
nieśli, oraz w  domu prof. H enri M eylan prze
żyłem wiele m iłych chwil. Ze szczerym zainte
resowaniem słuchali o Polsce, o tym  cośmy 
przeszli w  ubiegłych latach, o tragediach oku
pacji i zniszczeniu naszego kraju .

Okazywali przy tym  pewne zażenowanie 
z racji swego dobrobytu i towarzyszącego mu 
przesytu. Brzmi to jak  paradoks, ale jest fak
tem  — dzieci szwajcarskie m ają wszystko, cze
go dziecko potrzebuje i czego może pragnąć, 
ale przy tym... nie są chyba szczęliwe; jak  
trudno im zrobić radość jakim  prezentem . M u
si to być już coś nadzwyczajnego. Dotyczy to 
zresztą nie tylko dzieci. Opowiadano mi rzecz 
dla nas śmieszną, że ktoś w  czasie w ojny był 
nieszczęśliwy, bo nie mógł mieć... samochodu.

Mówi się o tym, że destruktyw ny w pływ  
dobrobytu odbija się również na życiu reli
gijnym . K atedry  św. P iotra, w  czasie jedynego 
nabożeństwa niedzielnego, nie potrafią genew- 
czyey wypełnić. Do kościoła w  Cóligny pod 
Genewą przychodzi zaledwie kilkadziesiąt 
osób. Jako uczestnik szeregu nabożeństw w róż

nych kościołach i w  różnych częściach Szw aj
carii, mogę stwierdzić, że nie dobrobyt, a raczej 
nie tylko on jest przyczyną tego stanu rzeczy. 
W łaśnie państwo Du Pasąuier zwrócili mi uw a
gę na fakt, że kościół i nabożeństwo nie dają 
im tego czego oczekują. Nie dziwię im się. 
Zwłaszcza nabożeństwo w  katedrze św. P io tra  
zrobiło na mnie przykre wrażenie. W yszedłem 
jak  po suchym, zimnym, akadem ickim  w yk ła
dzie.

Kościół to nie uniw ersytet, a nabożeństwo 
to nie wykład. Czy jest to kw estia form y, ba r
dzo prostej, przy której udział zboru w  nabo
żeństwie ogranicza się tylko do śpiewania pieś
ni? Jestem  przekonany, że nie; form a nie m a 
większego wpływu, jako czynnik w tórny. P rzy
kład parafii św. Gerwazego dał mi dużo do 
m yślenia. Kościół pełen, przed samym  nabo
żeństwem  trudno już znaleźć miejsce. Czy ja 
kiś słynny kaznodzieja wywołał to zaintereso
wanie? Nie. Chwile po nabożeństwie dają w y
jaśnienie. Tutaj się liczą ludzie. Nie rozchodzą 
się. od razu, jak  to było w katedrze, ale zatrzy
m ują się, m ają sobie coś do powiedzenia. To
warzysząca nam  piracowniczka Światowej Ra
dy Kościołów, Vóronique Laufer, k tó ra  była 
w tej w łaśnie parafii wikariuszem , zanim obję
ła stanowisko na Malagnou, przeprosiła nas na 
chwilę i zniknęła w  tłum ie. Choć się spieszyła, 
nie mogła nie odbyć kilku krótkich  rozmów, 
temu i owemu nie uścisnąć dłoni. Ci ludzie są 
sobie bliscy. Forma nabożeństwa jest ta sama, 
wyznanie to samo, ludność ta sama, a jednak 
jest tu  wiele innego. Pracuje się nowymi m e
todami, zryw a się z liberalizm em  teologicz
nym, k tóry  tyle szkody przyniósł życiu Koś
cioła, tu już nie ma akademii, a zaczyna być 
Kościół. Nie bez wpływu ina zachodzące prze
m iany jest teologia Karola Bartha.

Skoro już jesteśm y przy kościołach, chciał
bym  podzielić się wrażeniam i na tem at szw aj
carskich katedr. W idziałem ich cztery — w 
Genewie, w Lozannie w Neuohatel i w Bazy
lei. W szystkie pięknie położone, w wysokim  
punkcie, otoczone starym i, zabytkowymi dziel
nicami. Piękna, stara, gotycka arch itek tura. Z 
każdą z n ich  jest związana jakaś postać refor
macji. W katedrze genewskiej św. P io tra  ka
zał Jan  Kalwin, przed kated rą  w  Neuohatel 
stoi pomnik Farela, w ystawiony m u  przez 
wdzięcznych współobywateli, a w  Bazylei, przy 
najpiękniejszej chyba z ka ted r stoi pom nik 
Oekolampada. W nętrza zupełnie skrom ne. Cen
tra lnym  punktem  jest kazalnica, m niej więcej 
w połowie długości nawy, ku  niej zwrócone są 
wszystkie ławki, w nawie głównej, bocznych i 
w prezbiterium . Pod kazalnicą stoi m ały stół z 
Biblią i krzyżem. Przed ławkami prezbiterium  
stoi długi, wąski stół do W ieczerzy Pańskiej, na 
nim  również krzyż. Z ty łu  na chórze organy. 
Mimo wspaniałej architektury, podkreślonej 
jeszcze nagością kam ienia, ka ted ry  nie w yw ar
ły na m nie większego wrażenia. Z początku nie 
zorientowałem  się dlaczego, ale potem uprzy
tom niłem  sobie, że b rak  im tu  ołtarzy, obra
zów, rzeźb i złoceń, słowem tego wszystkiego, 
czym katolicyzm  w ypełnia swoje katedry. Te
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budowie są kościołami pokatolickimi i pozba
wione wyposażenia, tracą swój charakter.

Były jednak kościoły, które wspominam z 
przyjemnością. Należy do inich kościół w  Lo- 
carno, nie zwracający na siebie uwagi, poło
żony na  zboczu górskim. W ygląd zewnętrzny 
zupełnie nie zapowiada tego co się znajduje w 
środku, jakkolw iek całe w nętrze jest bardzo 
proste. Okna (rzucają dużo światła, co potęgują 
jeszcze jasne ściany, na froncie duży krzyż, 
przed nim  Stół Pański z o tw artą biblią, po jed
nej stronie kazalnica, po drugiej chrzcielnica. 
Porównanie z katedram i nie pozostawia mi 
wątpliwości co do tego, w  jakim  kierunku po
w inna iść arch itek tura  kościelna.

K tóregoś wieczoru szedłem z kolegami uli
cami Bazylei. Odprowadzaliśmy właśnie kogoś 
z naszego grona na nocleg i zamiast wracać 
tram w ajem , postanowiliśm y skorzystać z pięk
nego, styczniowego wieczoru i odetchnąć świe
żym powietrzem. W pewnej chwili zatrzym a
liśmy się przed nowocześnie wyglądającym  ko
ściołem.

Nowa architektura jest tak  samo interesu
jąca, jak  zabytki, nic więc dziwnego, że natych- 
mias weszliśmy do środka. Rozwiązanie w nę
trza było dość oryginalne. Tylna ściana stano
wiła wielki łuk, boczne zaś biegły ku sobie, 
przechodząc w  prezbiterium  i w  ten  sposób 
podkreślały jego centralne położenie. Ale za
raz — jaki to kościół? Reformowany nie, bo 
nad stołem  wisi krucyfiks, katolicki chyba też 
nie, bo nie m a charakterystycznego wyposa
żenia; może luterański, ale przecież w  tym  k ra 
ju istnieje zaledwie kilka i to niewielkich zbo
rów tego wyznania; więc jaki? Przed kościołem 
stoją tablice, a na inich, za szkłem jakieś ogło
szenia i napisy. Jest ciemno, trudno coś doj
rzeć, ale w pewnym  miejscu czytamy przy
świetle zapałki — .... Ojciec Sw. Pius XII.... no
tak, teraz jest jasne.

Ten niew iele sam w sobie znaczący przypa
dek nasuwa dość daleko idące refleksje. Wiek 
XX to w iek ekumenii. Całe chrześcijaństwo 
charakteryzuje się silnym  dążeniem  do jedności 
Kościoła. W różnych środowiskach dom inują 
różne poglądy na tę sprawę, nierzadko w zajem 
nie się one wykluczają. W ydaje się, że dążenie 
do jedności jest utopią, naw et, że jest to jeden 
więcej powód do rozdziału między chrześcija
nami. Ale oto tu  kościół katolicki, zupełnie po-* 
zbawiony tego co przyw ykliśm y uważać za „ka
tolickie”, ba niem al reform ow any w swojej 
prostocie. Myśli płyną dalej... Do niedaw na 
rzadkością było, żeby katolik czytał Biblię, zda
wało się to specjalnym  i niem al wyłącznym  
przyw ilejem  protestantów ; dziś spraw a przed
stawia się zupełnie inaczej — w  naszym  kraju  
na przykład w tym  roku wydano m i l i o n o 
w y  egzem plarz Nowego Testam entu w  tłum a
czeniu ks. E. Dąbrowskiego.

Z drugiej strony, zakony i bractw a były uw a
żane za specyficzny typ  pobożności katolickiej. 
Dlatego w ielu zaskoczył fak t istnienia czegoś w 
rodzaju zakonów protestanckich i to na  gruncie

Kościoła Reformowanego, jak  na przykład 
Gommunautć de Taizóe we Francji, k tóra to spo
łeczność jest zresztą charakteru  m iędzywyzna
niowego. Teolog katolicki zwraca się do teologa 
reformowanego Karola Bartha, z prośbą o na
pisanie przedmowy do swej pracy na tem at na
uki Kościoła Katolickiego o łasce.

To w szystko wskazuje na to, że wbrew pe
symizmowi dzieje się coś, co stopniowo zbliża 
ku sobie różne, czasem naw et najbardziej k rań 
cowe kierunki chrześcijaństwa. Chociaż dziś 
nam  trudno wyobrazić sobie przyszłą jedność 
Kościoła i chociaż istnieją na ten  tem at najróż
niejsze zdania, to rozwiązanie zdaje się coraz 
bliższe, choćby ono nastąpiło w sposób przez 
nas najm niej oczekiwany.

Szwajcarzy są narodem  niewielkim , ziemia 
tam  niewdzięczna kam ienista, bogactw na tu 
ralnych niewiele. W dodatku dzielą ich granice 
kantonów, odrębne zwyczaje i prawa, a przede 
wszystkim  trzy  różne języki. Potrafili jednak 
stworzyć jednolite państwo i wydobyć z tej 
ziemi tyle złota, ile się tylko da, zwiezionego z 
różnych stron świata. Węgiel jest tam  biały i 
dzięki niemu wszystkie linie kolejowe są zelek
tryfikow ane. Poczciwy parowóz widziałem  tylko 
raz na jakiejś bocznej linii koło Locairno. Dzię
ki tem u podróżuje się szybko i, co ważniejsze, 
czysto.

Pracowitość i sumienność Szwajcarów stwo
rzyła potężny przem ysł, zwłaszcza precyzyjny 
i w ykorzystała w arunki w  sposób najbardziej 
dla tego k raju  odpowiedni. Stąd powstał w iel
ki i powszechny dobrobyt. Prawda, kraj ten 
om ijały wojny. W łaśnie dlatego więc widać, 
czym jest w ojna i jak  wiele możnaby zrobić 
gdyby dało się jej uniknąć na szerszą, nie tylko 
szwajcarską skalę.

Podobno w  czasie ostatniej wojny Niemcy 
zamierzali naruszyć granice Szwajcarii koło 
Bazylei w  ataku na Francję. M aleńki ten  k raj 
zdołał zmobilizować znaczne siły dobrze w ypo
sażonego wojska, zbudować fortyfikacje i był 
gotowy do odparcia ewentualnej agresji. Szczę
ściem dla Szwajcarii do takiej ostateczności 
nie doszło. Trzeba jednak przyznać, że żołnie
rze szwajcarscy nie w yw ierają imponującego 
wrażenia, ogromne hełmy, jakby nieco za duże 
m undury o szerokich nogawkach u spodni i de
likatne półbuciki — stw arzają postać cokolwiek 
groteskową.

W roku 1553 na polach Champel, które 
dziś stanow ią dzielnicę Genewy o tej samej 
nazwie, spłonął na stosie Michał Serwet. Spra
wa Serw eta jest czarną plam ą na dziejach re
form acji genewskiej, a śmierć jego na  zawsze 
została związana z imieniem Kalwina. Chociaż 
nie K alw in był bezpośrednim  sprawcą śmierci 
tego człowieka, naw et nie należał on do grona 
jego sędziów, to jednak przyczynił się w  w iel
kiej mierze do takiego wyroku (por. Ks. E. 
Jelinek  „Sylwetka Kalwina na tle refo rm acji” 
str, 84—85). Wielu w ybitnych współczesnych, 
do których należał naw et Filip M elanchton, 
pochwalało skazanie Serw eta na śmierć. Po-

(dokończenia na s tr . 34)
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KS. RYSZARD TRENKLER

G dy ludzie um ierają z g łodu

Jestem  głodny...

Mieszkańcy Europy na 
ogół wiedzą o tym, że różnie 
się powodzi różnym  narodom 
na świecie. Jedne m ają wyższą, 
drugie niższą stopę życiową. 
Ale nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z przykrego faktu, że 
codziennie, gdzieś na kuli ziem 
skiej, ludzie um ierają z głodu.

Mały Kim, chłopczyk h in 
duskich rodziców, budząc się 
rano, nie znajduje nikogo w do
mu, poszli szukać jakiejś pracy, 
o którą niezwykle trudno, nie 
pozostawili m u też ani kaw ałka 
suchego chleba czy trochę 
mleka. Ma dopiero 8 lat, ale 
sam musi zadbać o swoje u trzy 

manie. Ubiera się więc w swoje 
łachm any i wychodzi na ulicę, 
wypaltrując przygodnego gościa 
zagranicznego, k tóryby mu rzu 
cił rupię, bo ludność miejscowa 
małego m iasteczka, w którym  
mieszka, sama nie ma co jeść.

Do szkoły Kim nie chodzi, 
w Indiach bowiem na 100 osób 
w wieku ponad 10 lat, 82 nie 
potrafi ani czytać ani pisać.

Państwo, zaniedbane przez 
długoletnie panowanie kolonia
lizmu, nie jest dziś w stanie 
wybudować odpowiedniej ilości 
szkół dla m ilionów dzieci, ani 
wykształcić w krótkim  czasie 
potrzebnych nauczycieli. Zresz

tą tak jest nie tylko w Indiach. 
Takich m ałych Kimów są m i
liony w różnych k rajach  św ia
ta.

Wprost nie do wiary, gdy 
się czyta, że ponad 2/3 żyjących 
na świecie 900 milionów dzieci 
poniżej lat 15 jest niedożywio
nych i po prostu głoduje. 60% 
mieszkańców ziemi przyjmuje 
dziennie mniej niż 2200 kalorii, 
która to ilość stanowi mini
mum, potrzebne do życia i pra
cy.

W zachodniej Afryce są 
okolice, gdzie ludzie przyjmu
ją po 1 posiłku co drugi dzień. 
Dla większości mieszkańców 
Indii takie artykuły żywnościo
we jak mleko, jaja, mięso, ry
by są nieosiągalne. Jedna 
czwarta mieszkańców ni^d^ nie 
pije mleka, c*dvż nie stać ich na 
to. Umierające na ulicy z głodu 
dziecko lub dorosły człowiek — 
oto wcale nierzadki wypadek 
w różnych krajach naszego glo
bu. A tam gdzie głód panuje, 
śmierć zbiera obfite żniwo po
przez choroby i zarazy. 10 mi
lionów trędowatych, pozosta
wionych mniej lub więcej włas
nemu tragicznemu losowi, 5 
milionów umiera rocznie na 
gruźlicę, 3 miliony z powodu 
malarii. Choroby oczu, śpiącz
ka, krzywica, szkorbut, beri- 
-beri — oto dodatkowe utrapie
nia głodujących.

Na szczęście Europa, poza 
Hiszpanią, południową Italią i 
częściowo Grecją, nie zna gło
du, ale za to w Indiach, w  
Hong-Kongu, Japonii, Indonezji 
i innych krajach Azji i Afryki 
śmierć głodowa pochłania rok 
rocznie dziesiątki tysięcy ist
nień ludzkich. Poza Europą nie 
znają w zasadzie głodu takie 
kraje, jak Północna Ameryka, 
Australia, Nowa Zelandia, ale 
one wszystkie razem stanowią 
zaledwie 1/3 ludzkości, wśród 
reszty głód jest codziennym 
gościem.

Z tego co tu powiedzieliś
my wynika, że do tych szczę
śliwców z grubsza biorąc nale
żą narody chrześcijańskie i 
właśnie z tego tytułu spoczywa 
na nich wielki i święty obo
wiązek przyjścia z pomocą nie
szczęśliwym. Owszem, potrzeba 
tym narodom również misjona-
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rzy chrześcijańskich, m ówią
cych dużo i wzniosie o miłości, 
ale to ich mówienie będzie tak 
długo pustym  dźwiękiem, do
póki dotknięte głodem narody 
naocznie i nam acalnie nie p rze
konają się, że narody chrześci
jańskie naw et kosztem  swego 
własnego dobrobytu chcą im 
dopomóc do normalnego ludz
kiego życia. Chodzi tu o pomoc 
i dobroczynność nie dla celów 
politycznych, n ie dla rozszerze
nia swojej sfery wpływów, nie 
d la zdobycia nowych rynków  
zbytu, lecz o pomoc i dobro
czynność w  imię miłości, gło
szonej przez Chrystusa. Taka 
szczera, bezinteresowna akcja 
może się stać najpow ażniejszym  
argum entem  m isyjnym .

W iemy o tym, że wiele 
organizacji chrzęści j ańskich 
niesie w ydatną pomoc nieszczę
śliwym  i głodnym. Czyni to 
dziś i Światowa Rada Kościo
łów i Federacja Luterańska 
i A lians Reform owany i wiele 
innych organizacji kościelnych. 
Trzeba bezstronnie uznać, że 
obraz nędzy i głodu w takim  
Hong-Kongu, wśród uchodź
ców arabskich Palestyny, Al- 
gerii i gdzie indziej byłby 
znacznie ciemniejszy, gdyby nie 
pomoc w spom nianych organi
zacji, k tóre rzeczywiście, bez 
względu na kolor skóry czy 
wyznanie, łagodzą cierpienia, a 
w  szczególności głód. Nieraz 
słyszy się z u st naszych współ
wyznawców: .„Nie rozumiem,
dlaczego Światowa Federacja 
L uterańska rozdaje żywność i 
odzież Arabom, którzy przecież 
są m ahom etanam i, a nam  by się 
pomoc też p rzydała” . Otóż ca
ła rzecz polega na tym, że nam  
by się taka  pomoc tylko przy
dała, zaś uchodźcy arabscy bez 
tej pomocy um arliby z głodu.

Doceniając w  pełni zna- 
trzeba sobie zdać sprawę, że 
akcja chary tatyw na, k tórą roz
w ijają organizacje chrześcijań
skie, aczkolwiek niezw ykle 
wzniosła i pożyteczna, nie roz
wiąże kw estii głodu w zapóź- 
nionych gospodarczo k ra jach . 
Tu trzeba dobrze przem yślanej 
i skoordynowanej pomocy na 
wielką skalę i  daleką metę, 
k tóra by stw orzyła w arunki i 
podstaw y do samodzielnego 
dźwignięcia się w zwyż,

Czy istnieją możliwości ta 
kiej pomocy? Oczywiście, że 
istnieją. Tylko narody i państ
wa musza mnie i egoistycznie 
podchodzić do spraw y własnego 
dobrobytu. Rozpiętość stopy ży
ciowe i różnych krajów  jest 
ogromna. Jedna trzecia ludnoś
ci św iata dysponuje 85°/o do
chodu w skali św iatowej — tu 
znaj du i a si^ praw ie wszyscy 
chrześcijanie — jedna trzecia 
dysponuje ty lko  10% dochodu, 
a reszta zaledwie 5°/o-tami. Do
chód narodowy Stanów  Z jed
noczonych jest dziś pięciokrot
nie wyższy, niż wszystkich za- 
późnionyeh w  rozw oju gospo
darczym  krajów  tfazem wzię
tych. Przeciętny dochód Ame
rykanina i H indusa wyraża się 
stosunkiem  liczbowym 35 : 1.

Celem wszelkich akcji po
mocowych w  skali m iędzynaro
dowej m usi być postawienie 
tych nieszczęśliwych, głód cier
piących narodów, na własnych 
nogach. Postęp techniczny jest 
w  stanie zapewnić wszystkim  
ludziom kuli ziemskiej względ
ny  dobrobyt. Gdyby państw a 
bogate zrezygnowały z gigan
tycznych zbrojeń, pochłaniają
cych astronom iczne sumy, zna
lazłyby się bez specjalnych 
wyrzeczeń w ystarczające środ
k i do ustanow ienia takiego po
rządku społecznego n a  całym  
świecie, k tóryby raz na zawsze 
uwolnił ludzkość od zmory 
śm ierci głodowej. A  że społe
czeństwa chrześcijańskie, obok 
narodów  Związku Radzieckie
go, należą do najzam ożniej
szych, należy wyciągnąć w nio
sek, że głos Kościołów i ludzi 
wierzących na całym  świecie 
może odegrać wielką, jeśli nie 
decydującą rolę, w  rozw iązaniu 
tych niezw ykle palących prob
lemów.

Oby się spełniły słowa h i
storyka angielskiego Toyn- 
bee’ego: „Będzie się w spom ina
ło nasz wiek nie z powodu jego 
strasznych zbrodni, lub jego 
zdum iewających wynalazków, 
lecz dlatego, że jest on p ierw 
szą epoką od zarania dziejów, 
w  k tó re j ludzkość m iała odw a
gę uznać za możliwe do zreali
zowania to, aby błogosławień
stw a cywilizacji stały się 
udziałem  całej ludzkości.”

(dokończenie ze str. 32)
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tomni jednak nie podzielili tego zdania. Dziś, przy ulicy Che- 
m in de Roseraie, na miejscu, gdzie płonął stos, stoi pomnik 
wzniesiony Serwetowi, a na nim  można przeczytać następujący 
napis:

„My synowie Kalwina, naszego wielkiego Reform atora, peł
n i szacunku i wdzięczności, lecz potępiający błąd, k tó ry  po
dzielał ze swoimi czasy, a silnie przyw iązani do wolności su
mienia, w edług praw dziw ych zasad Reform acji i Ewangelii, 
wznieśliśmy ten  ekspiacyjny pom nik w dniu 27 października 
1905 roku” .

Fakt w ystaw ienia takiego pom nika mówi sam za siebie. „Sy
nowie K alw ina” uczynili to bez poczucia fałszywego w stydu i 
w  głębokim poczuciu sprawiedliwości umieli spojrzeć prawdzie 
w oczy, by nie cofnąć się przed gorzkim w ytknięciem  błędu 
naw et osobie, zajm ującej tak  w yjątkow e miejsce w Kościele 
Reformowanym, jak  Jan Kalwin.
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KS. DR EMIL JELINEK

Jan Łaski
W czierechsetnq rocznicę śmierci

(dokończenie)

Na gruncie londyńskim  Łaski cieszył się duży
m i w pływam i, i n ie tylko w śród działaczy kościel
nych, ale naw et na dworze królew skim . Jego w pływ  
zaważył na dalszym rozwoju pro testan tyzm u angiel
skiego, a naw et — ogólnoświatowego. O rganizacja 
życia zborowego w Londynie, duszpasterstw o, opieka 
nad dziećmi i młodzieżą, surow a karność i p rosto
ta porządku nabożeństw a — wszystko to w yw arło 
niezaprzeczalny wpływ  na s tru k tu rę  Kościoła ewang.- 
reform owanego.

W lipcu 1553 roku zm arł król Edw ard, w szesna
stym  roku życia. T yran ia krw aw ej M arii T udor i re 
akc ja  kato licka położyły kres działalności Łaskiego 
w Anglii. 17 w rześnia 1553 roku 175 osób spośród 
zboru londyńskiego odbiło od brzegów angielskich na 
dwóch duńskich szalupach. Po długich u trapieniach, 
jak ie im  zgotowali zacietrzew ieni lu te ran ie  duńscy 
i niemieccy, uchodźcy znaleźli w reszcie upragniony 
przytułek w  gościnnej i litościwej Fryzji.

III. W k ra ju
Sytuacja R eform acji w Polsce w  połowie XVI 

w ieku nie była najlepsza. W gruncie rzeczy był to 
szlachecki rozgardiasz. P an  sekularyzow ał dobra ko
ścielne, tj. zabierał je dla siebie, na swym dworze 
i po w siach zaprow adzał nabożeństw a ewangelickie, 
walczył przeciwko jurysdykcji biskupiej, uw ażając ją  
za zam ach na złotą wolność szlachecką, nie bardzo 
troszcząc się, co o tym  w szystkim  m yśli poddany 
mu chłop. A ten  na w szystkie te  zmiany patrzył, jak  
na spraw ę szlachecką, pozostając w głębi duszy tym, 
czym był — ciemnym i zabobonnym katolikiem , k tó 
rem u w iara  ludow a bardziej dogadzała, niż pańskie 
nowinki. Słusznie też K. Völker („K irchengeschichte 
Polens”, Berlin, 1930, 159) za główną przyczynę u pad 
ku R eform acji w Polsce uw aża fakt, że nie zdołała 
ona zapuścić korzeni w w arstw ach  ludowych, aczkol
w iek zborów ew angelickich było sporo. W sam ej Ma- 
łopolsce było ich około 250, na L itw ie coś ze 190, 
a w W ielkopolsce co najm nie j 80 zborów lu tersk ich  
(w te j liczbie ze 30 zborów Braci Czeskich, a nie 64, 
jak  chce Völker, str. 163).

W Wielkopolsee i w W. K sięstw ie L itew skim  
spraw y organizacyjne zborów nie w yglądały najgo
rzej. N atom iast w Małopólsce brać szlachecka nie 
daw ała sobie rady i rozglądała się za punktem  op ar
cia. Luteranizm  nie bardzo im dogadzał, kalw inizm  
w ydaw ał się im  bardziej postępowy, lecz uwagę skie
row ali na  B raci Czeskich. Już w listopadzie 1554 ro 
ku, na synodzie w Słom nikach koło K rakow a, m a
łopolscy kalw in i postanow ili - naw iązać bliższe sto
sunki z Czechami, a  24 lipca 1555 roku, na synodzie 
w Koźminku, nie przem yślawszy dostatecznie sp ra 
wy, zaw.arli całkow itą unię z B raćm i Czeskimi. Jak  
dalece ta  unia była nieprzem yślana i nieprzygotow a
na, świadczy najlep iej fak t, że M ałopolanie nie zna
li naw et w yznania w iary  B raci i nie posiadali jej 
wówczas w polskim przekładzie. (Lasciana, 376). To

też, gdy ze spraw ą tą  zapoznali się bliżej, un ia z B rać
m i nie bardzo im dogadzała.

Szlachta nie chciała powierzać ste ru  spraw  ko
ścielnych wyłącznie duchow ieństw u, jak  to było u 
B raci Czeskich a również w  kościele rzym skim  i lu- 
terańskim . Poza tym  naczelne organy Jednoty  B ra
ci były na M orawach, a zbory w ielkopolskie nie tw o
rzyły w tedy naw et samodzielnego senioratu , stąd  m a
łopolscy kalw ini czuli się jak  pery feria  w  całokształ
cie życia kościelnego Jednoty. Jeszcze silniej w ięc 
niż dotychczas, nęcił ich Kościół genew ski i jego 
p rezb iteria lny  ustró j, w  którym  — obok duchow 
nych — obierano również i św ieckich seniorów  (pre
zbiterów) dla rządzenia Kościołem. R epublikański 
ustró j genew ski był jak  stworzony dla polskiej 
szlachty, k tó ra  swą polityczną zasadę „nil de nobis 
sine nobis” („nic o nas bez nas”) p ragnęła  stosować 
również w życiu kościelnym.

Między szlachtą innowierczą, począwszy od ro 
ku 1552, coraz częściej i coraz głośniej m ówiło się
0 sław nym  ziomku, Jan ie  Łaskim. A kiedy na  se j
m ie piotrkow skim  (rok 1555) przebąkiw ano o sobo
rze narodow ym  (concilium nationale), na k tóry  m ieli 
być zaproszeni: Kalw in, M elanchton, Beza i Querce- 
ta n  (Eustachy Q ueridanus, profesor w  Lozannie), p a 
dało również nazwisko Łaskiego. Po tym  w łaśnie se j
mie, na Łaskiego posypały się liczne listy, w zyw a
jące go do pow rotu. To pisali znakom ici ziomkowie 
z obozu reform acyjnego. Łaski zaś tak  u ją ł spraw ę w 
liście z dnia 18 w rześnia 1555 roku do swego ba- 
zylejskiego przyjaciela, A m erbacha: „H ortan tu r m ulti, " 
u t in patriam  redeam ”. (Lasciana, 343). Ł aski po
słuchał wezwania, tym  bardziej że od daw na tęsknił 
za ojczyzną. 21 października 1556 roku w yruszył do 
k ra ju , a 3 grudnia tegoż roku s tan ą ł w  Małopolsce. 
W łaśnie w  Chrzczęcicach, u Jarosza Filipowskiego, 
trw ały  obrady seniora Jednoty  B raci Czeskich, J e 
rzego Izraela, z Feliksem  K rucygierem  i innym i du 
chownymi. Jan  Łaski osiadł w pobliskim  Rabszty- 
nie, u rodziny.

Małopolscy kalw ini p rzy ję li Łaskiego, „jakgdyby 
do nich zstąpił z nieba św. P io tr”. Radość, jak ą  w 
obozie m ałopolskim  wywołał pow rót Łaskiego do k ra 
ju, rów na była niezadowoleniu Rzymu, nuncjusza
1 biskupów polskich. Do króla napływ ały skarg i na 
„kata katolicyzm u”, dom agając się w ydalenia „here
ty k a”, „m ahom etyka” i „naczelnika sak ram entarzy” . 
Tak — już 4 stycznia 1557 roku — pisał jeden z k ra 
kow skich kanoników  (Lasciana, 35). K ról — „doju- 
tre k ” skarg  w ysłuchał spokojnie, nie czyniąc żad
nych kroków  przeciw  Łaskiem u. Owszem, przy ją ł go 
podczas swego pobytu w Wilnie, lecz niczego — oczy
wiście — m u nie obiecał.

Pierw szym  czynem Łaskiego w k ra ju  było zjed
noczenie rozdrobnionego i zwaśnionego p ro testan 
tyzmu. Łaski pragnął opracować tak ie  w yznanie w ia
ry, któreby przyjęli wszyscy. P rzed Łaskim, jedy
nie Franciszek L ism anin (Włoch z pochodzenia, Po-
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lak z przekonania, były franciszkanin  i spowiednik 
królow ej Bony, a obecnie w ierny zwolennik R efor
m acji) doceniał zjednoczenie z Braćm i Czeskimi, ja 
ko pomoc bardzo pożyteczną dla początków Kościo
ła ewangelickiego w Polsce. Obaj oni szczerze p rag 
nęli u trzym ać ten  związek nadal, ale w ta k i spo
sób, aby nie był on przeszkodą w ścisłych stosun
kach z R eform acją genewską, k tó ra  dla m ałopol
skich kalw inów  — bądź co bądź — była wzorem 
ideowo najbliższym . Poza tym  Łaskiem u chodziło nie 
tylko o zjednoczenie z Braćm i, ale również o połą
czenie całego polskiego protestantyzm u. Dlatego nie 
chciał z B raćm i Czeskimi łączyć się tak  ściśle, jak  
przew idyw ała ugoda koźm ińska. Dobrze również ro 
zumiał, że w yraźny kalw inizm  był nie do przyjęcia 
dla lu te ran . K alw inizm  był niewygodny w Polsce 
i z tego względu, że sam kró l skłaniał się ku Augu- 
stanie. Łaski zabiega więc o zjednoczenie ew angeli
ków polskich na zasadzie-A ugustany, oczywiście Au- 
gustany zm ienionej przez M elanchtona w roku 1540 
{Augustana varia ta). W tym  celu, 23 m arca 1558 ro 
ku, pisze z K onina do M elanchtona, aby w płynął li
stow nie na S tanisław a O stroroga, głowę w ielkopol
skich  lu teran , do p rzy jęcia takiego stanow iska. Nie 
wiemy, czy M elanchton wystosował tak ie pismo do 
kasztelana m iędzyrzeckiego, w  każdym  razie na próż
no szukalibyśm y go w XI tom ie „Corpus reform a- 
to ru m ”, gdzie w innoby się znajdować. Usiłowania 
Łaskiego nie dały  żadnego rezu lta tu  (Lasciana, 361— 
363).

B rückner stw ierdza, że w  protokółach synodow 
m ałopolskich nazw isko Jan a  Łaskiego w ystępuje sto
sunkowo rzadko i w  skrom nej roli, niem niej w cią
gu trzech la t jeszcze zbór małopolski odczuwał rękę 
Łaskiego. Pod jego to w pływ em  zbór ten  okrzepł 
i o trząsnął się z trw ożliwego szukania oparcia u 
obcych, n iebaw em  zaś zwrócił na siebie ogólną u w a
gę i zaczął przyciągać zbory litewskie, pruskie i in 
flanckie.

Wobec B raci Czeskich, Łaski zaw arow ał sobie i 
swoim wolność sum ienia. W ytykał Braciom — szcze
gólnie na synodzie pińczowskim  we w rześniu 1557 
roku — liczne ustaw y i obrzędy, na k tóre nie chciał 
się zgodzić. Było to: zalecenie, by duchow ni żyli 
z pracy swych rąk, celibat duchownych, a dalej 
kształt ołtarza, sposób spraw ow ania K om unii św., ci
cha spowiedź i in. Mimo to związek z B raćm i Czeski
mi wysoko cenił.

Ł aski w ypow iedział n ieubłagalną w alkę obrzę
dom katolickim  i nie mógł ścierpieć tego, by cokol
w iek w Kościele ew angelickim  przypom inało te obrzę
dy, jak  to działo się u lu te ran  oraz u Braci. J. Ł. 
H rom ädka („K ardinal a refo rm ato r”, P raha, 1936) 
był przekonany, że stanow isko Łaskiego wobec B ra
ci było w yraźnie nieprzychylne i wrogie. Już w ów 
czas stw ierdziłem  wobec au to ra  „K ardine a re fo r
m a to r”, że tak ie  zapatryw anie nie odpowiada isto
cie rzeczy. Obecnie uczeń H rom ädki, prof. R. Rićan 
(„Dejiny jednoty  b ra trsk e”, P raha, 1957, 248) za jm u
je zgoła inne stanowisko. „Znając szczerość — po
w iada on — z jaką  Łaski usiłow ał dźwignąć swój 
Kościół w łaśnie w  zakresie dyscypliny i u stro ju  re 
formowanego, tak  Braciom  bliskim, m usim y u sp ra 
wiedliw ić jego poczynanie, zm ierzające do pozyska
n ia B raci do ścisłego zjednoczenia i wolno nam  po- 
»tawić pytanie, czy B racia w danej sy tuacji nie m ie

li przybliżyć się do reform owanych, jak  to zresztą 
zrobili w 70 la t później w innych, trudniejszych  dla 
siebie okolicznościach. Czyżby Jednota aż tak  była 
zapatrzona w siebie, że w łasna niezależność w yda
w ała się jej donioślejsza niż spraw a Ew angelii”?

Ł aski usiłu je zorganizować zbory m ałopolskie 
w edług wzorów zachodnich, ale pam ięta, że w spól
na p latform a, na k tórej pow stałaby więź zjednocze
nia wszystkich ew angelików  polskich, m usi być inna 
niż w  Genewie, F ryz ji czy Anglii. Dlatego to on, kal- 
w inista z ducha i przekonania (choć nie we w szyst
kim, np. nie w nauce o predestynacji), propaguje 
A ugustanę v aria ta  jako jedyną konfesję, m ożliwą do 
przyjęcia dla w szystkich: dla Małopolan, dla w iel
kopolskich lu te ran  i dla Braci.

W myśl zasad prezbiteriańskich , w ybrano na sy
nodzie pińczowskim  sześciu seniorów świeckich spo
śród szlachty, jako przeciw w agę seniorów  duchow 
nych. Jednak  lu teran ie , a naw et i Bracia, podejrz li
wie patrzy li na te poczynania obaw iając się — zre
sztą nie bez pew nej słuszności — naw rotu  dawnego 
taborytyzm u, w którym  świeccy nadużyw ali swojej 
siły i spowodowali ostateczny upadek husytyzm u. 
Znam ienna rzecz, — stanow isko Braci poparł swym 
autory tetem  były nuncjusz papieski, P ię tro  Paolo 
V ergerio (W ergeriusz). Po przystąpieniu do lu te ran i- 
zmu, odgryw ał on znaczną rolę w protestantyźm ie 

" polskim, szczególną sym patią darząc Czechów. On 
to propagow ał myśl, aby podstaw ą zjednoczenia 
w szystkich ew angelików  polskich była nie Augustana, 
jak  chciał Łaski, lecz konfesja Braci.

Łaski, nie zrażony początkowym  niepowodzeniem, 
s ta ra  się pozyskać Braci dla swej idei. W tym  celu 
opracow uje uw agi do ich w yznania („A dnotata in 
Confessionem Bohem orum ”, Lasciana 78—82). Były 
one przedm iotem  debaty na synodzie Braci, w Lip- 
n iku  na M oraw ach w październiku 1558 roku. Cho
dziło szczególnie o n iektóre a rtyku ły  w yznania, jak  
o uspraw iedliw ieniu, o sakram entach, o spowiedzi, 
o pracy i celibacie duchownych, dziesięcinach, po
stach i o udziale laików  w rządach kościelnych. B rat 
Czerwonka jak  podają protokóły synodalne reprezen
tow ał tradycyjne zapatryw an ia Jednoty, że władzy 
św ieckiej nie godzi się m ieszać do spraw  duchow 
nych, albowiem m agistra tus est custos tan tum  secun- 
dae tabu lae (władza św iecka w inna doglądać, aby 
były przestrzegane przykazania drugiej tablicy, do
tyczące stosunku do bliźniego).

Zjazd w L ipniku doszedł do przekonania, że B ra 
cia są gotowi trw ać  nadal w związku federacyjnym  
z M ałopolanam i, ale o bliższym zjednoczeniu na r a 
zie nie może być mowy. Poniew aż i lu te ran ie  nie p rzy 
ję li p lanu  Łaskiego i do zjednoczenia nie doszło, na 
najbliższym  sejm ie w  P iotrkow ie (grudzień 1558 rok) 
w ogóle nie rozpatryw ano spraw  religijnych. Znacz
nie w ażniejsze dla Łaskiego i dla M ałopolan były 
spraw y w ew nętrzne — relig ijne i społeczne — k tó ry 
m i zajm ow ał się jeden z najw ażniejszych synodów 
małopolskich, synod We W łodzisławiu, obradujący 
pełne dwa tygodnie we w rześniu 1558 roku. Rozpa
tryw ano tu, m.in. zagadnieniam i, jak  należy postę
pować z poddanym i. N akłaniano szlachtę ku łaska
wości i spraw iedliw ości, gdyż chłopi i poddani to n a 
si bracia, k tórzy m ają z nam i wspólnego Ojca w  nie- 
biesiech. Lecz m ałopolskich kalw inów  bardziej in te 
resow ała inna spraw a: jak  odpierać gwałt, skoro

(dokończenie na sir. 41)
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KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

E w angelicka Jednoia Braci
Bracia Morawczycy

Zabudow ania Braci w H errnhucie

Niedaleko za Zgorzelcem w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej znajduje się ośrodek 
jednego z najciekawszych ugrupowań ewan
gelickich, znanego pod nazwą Jednoty Braci 
Morawskich. Kościół ten, nawiązujący w swych 
tradycjach do znanych i u nas Braci Czeskich 
(J. A .  K o m e n iu s z ) ,  po przejściu wielu perypetii 
wygnańczych znalazł schronienie w górnych 
Łużycach w dobrach hr. Zinzendorffa, gdzie 
jego członkowie założyli osadę Herrnhut. Żyją 
tam po dziś dzień, stanowiąc zwartą, dobrze 
zorganizowaną społeczność.

Ewangelicka Jednota Braci (Umitas Fratrum, 
Heinrnhuci, Bracia Morawscy) powstała z ucie
kinierów za wiarę z Czech i Moraw, którym 
ówcześni władcy tych ziem nie zezwalali na 
swobodne gromadzenie się i życie według ich 
zasad religijnych. Nowa osada Herrnhut (=  pod 
opieką Pańską) założona została w 1722 r. 
symbolicznym aktem wycięcia pierwszego 
drzewa przez Christiana Davida w dniu 17 
czerwca tegoż roku. W początkowym okresie 
powiększała się osada dzięki ciągłemu napły
wowi podobnie myślących nie tylko z Czech i 
Moraw ale i z innych krajów. W wielkiej bie
dzie lecz w swobodzie przekonań i wolności po
wstała społeczność, oparta na prostych i czy
stych zasadach ewangelicznych. Członkowie jej 
starali się kształtować swe życie i naukę w naj
większej zgodzie z duchem Chrystusowym.

Od samego początku pilnie pracowano nad 
utworzeniem dobrze zorganizowanej i żywej 
organizacji. Po pewnym okresie wewnętrznego 
konfliktu, zagrażającego rozbiciem jedności 
wiary, nastąpił czas ożywienia, duchowego i 
konsolidacji, w którym naczelnym zadaniem 
było pielęgnowanie ducha braterstwa i wza
jemnej miłości. Poszczególni członkowie zobo
wiązywali się dobrowolnie do skromności i pro
stoty, poświęcając swe życie służbie Chrystu
sowi i gminie.

Obok ordynacji duchownych na urząd dia
konów, starszych i biskupów, tak, jak to było 
w pierwotnym Kościele, powstały różne urzę
dy wewnątrz społeczności, które powierzano 
świeckim, zarówno mężczyznom jak i niewia
stom.

Głoszenie Ewangelii, w którym na czoło wy
suwało się Słowo o Krzyżu i Zmartwychwsta
niu Chrystusa, prowadziło do uświadomienia 
sobie całkowitej zależności od Boga, przy czym 
nacechowane było duchem prawdziwej tole
rancji. Życie gminy kształtowało się na zasa
dach szczerego braterstwa. Wszystko, co nie 
zgadzało się z nakazami Chrystusa, było rady
kalnie usuwane. Stosowano tutaj dobrze poję
tą karność kościelną. Z biegiem czasu wytwo
rzyły się i nowe formy (nabożeństwa, nacecho
wane prostotą. Bracia Morawscy ze szczegól
nym zamiłowaniem pielęgnowali śpiew koś
cielny. Wiele ich pieśni stało się z czasem 
wspólnym dobrem kościołów ewangelickich.

Nie zapominano również o wychowaniu mło
dzieży. Starano się wyrabiać w miej zamiłowa
nie do prawdy, szczerości, pracowitości i natu
ralnego sposobu bycia. Dzieci biedne lecz zdol
ne miały zapewnioną możliwość dalszego 
kształcenia się na wyższych uczelniach. Nie 
zapominano również o wychowaniu fizycznym.

Różnice stanowe i majątkowe nie odgrywały 
żadnej roli. Jako wyraz równości i braterstwa 
ludzi wyprowadzono określenie wyznawców mia
nem brata i siostry. Tę równość wszystkich 
ludzi przed Bogiem charakteryzuje wyraźnie 
i wygląd ich cmentarza, na którym wszyscy 
zmarli spoczywają pod jednakowymi prostymi 
tablicami z nazwiskiem i tekstem biblijnym. 
Każdy, kto uznawał zasadnicze prawdy biblij
ne jako naczelne prawdy swego życia dostąpić 
mógł prawa stać się ich bratem, choćby w nie
których punktach wiary miał inne zdanie.

§ala zborowa w H errnhucie
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Cmentarz w  Herrnhucie

Z tak  pojętego sposobu życia i służby chrześ
cijańskiej w yrastać m usiało pragnienie dzia
łalności m isyjnej. H errnhu t stał się wikrótce 
poważną placówką m isyjną. Nie oglądając się 
na różnice narodowe, rasowe i stanowe w ysy
łać zaczęto m isjonarzy w  dalekie kraje, zakła
dając nowe ośrodki, prom ieniujące na otocze
nie. I dziś spotkać możemy stacje m isyjne 
Braci M orawskich wśród Eskimosów, Negrów, 
Indjan, Papuasów  i naw et w  Tybecie.

P raca relig ijna i chary tatyw na Braci zyska
ła sobie uznanie w  całym  świecie ewangelic
kim. Zyskała sobie przyjaciół i oddanych 
współpracowników. Jednym  z jej przejawów, 
znanym  w  wielu k rajach  jest niepozorna ksią
żeczka, drukow ana w  dużym  nakładzie w  róż
nych językach p. n. „Hasła i teksty biblijne 
Braci”, zawierająca hasła i teksty Pisma św. 
na każdy dzień roku. Wychodzi ona już od 
1731 r.

Począwszy od 18 w. na skutek działalności 
m isyjnej Braci organizowały się nowe ośrodki 
w Niemczech, Czechosłowacji, Holandii, Szwaj -

carii, Danii, Anglii, Am eryce i w Polsce. Po 
ostatniej w ojnie praca ich w  Polsce nie została 
wznowiona. Obecny biskup Jedno ty  Braci D r 
Vogt, m ieszkający w Herrnhucie, przyjeżdżał 
kilkakrotnie przed w ojną do naszego k ra ju  ja 
ko inspektor misji.

Jednota Braci rządzi się w  swej organizacji 
zasadami synodalnym i. Dzieli się na prowincje 
i dystrykty . Poszczególne Jednoty  w  różnych 
k rajach  są od siebie niezależne, jednakże za- 
chpwują duchową łączność z „domem m acie
rzystym ” H errnhutern. Swoją społeczność 
utrzym ują z pracy i ofiar członków.

Groby rodziny hr. Zinzendorffa w  Herrnhucie

W czasie ostatniej wojny wiele domów w 
H errnhucie zastało zrównanych z ziemią. B ra
cia szybko przystąpili do odbudowy, uzysku
jąc pomoc od wielu przyjaciół na całym  świecie. 
W rozmowie z sędziwym biskupem  D r Vogtem 
wspom inaliśm y o dziwnych drogach Bożych, 
k tórym i przejść m usiała Jednota, by jej świa
dectwo w różnych okolicznościach i czasach 
pozostało jasne i zrozumiałe dla każdego. Nie
chaj więc i dzisiaj Bóg pomaga m iłym  braciom 
dalej służyć skarbam i, odziedziczonymi z 
przeszłości.

KS. PROF. DR WIKTOR NIEMCZYK

K s ię g a  J u b ileu szo w a * )
z okazji 70-lecia urodzin 
ks. prof. Ja n a  Szerudy

Pracownicy naukowi Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicz
nej uczcili najstarszego spośród, 
swojego grona, który obchodził 
pod koniec grudnia 1959 r. 70- 
lecie swoich urodzin, ks. prof. 
dra Jana Szerudę, wydaniem 
okolicznościowej pub likacji,
*) Cena egzem plarza wynosi 25 zl. 
Zam awiać można w  Bibliotece Głów
nej Chrześcijańskiej Akadem ii Te
ologicznej, Chylice, p, Skolimów ul. 
Długa 43

nazwanej „ księgą jubileuszo
wą”.

O tym  jubileuszu 70-lecia 
Nestora polskich teologów 
ewangelickich, współzałożycie
la i organizatora Wydziału Teo
logii Ewangelickiej U. W. i 
pierwszego jego dziekana w 
roku akad. 1920/21, obecnie naj
starszego wiekiem profesora 
Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, numery gwiazdkowe 
czołowych naszych pism ewan

gelickich, „Strażnicy Ewange
licznej” oraz „Jednoty” zamie
ściły już odpowiednie infor
macje, oddając w ten sposób 
należną cześć Osobie i Dziełu 
życiowemu dostojnego jubilata. 
W niniejszym artykule pragnie
my poinformować ogół ewange
licki o pojawieniu się wydane
go w tym  związku zbiorku przy
czynków naukowych wszystkich 
sześciu (oprócz jubilata) pra
cowników naukowych Akade
mii wyznania ewangelicko-aug
sburskiego, oraz dwóch pra
cowników naukowych z Kościo
ła Polsko-katolickiego.

Po „dedykacji”, w której Rek
torat, Senat i Rada Wydziału 
Teologicznego Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w ujmu
jących słowach dają wyraz 
swojemu koleżeńskiemu, a jed
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nocześnie uczniowskiemu uzna 
niu naukowego stanowiska jubi
lata, przywiązaniu do jego Oso
by i wdzięczności za poniesione 
trudy 40-leiniej działalności 
naukowej i dydaktycznej, oraz 
wyrażają serdeczne życzenia, 
by niedługo już danym nam by
ło oglądać najcenniejszy doro
bek jego długoletniego mozołu 
w postaci przekładu na język 
polski Starego Testamentu, na
stępują kolejno przyczynki nau
kowe autorów księgi z różnych 
dziedzin teologii: Prof. dr Oskar 
Bartel zamieszcza w księdze 
studium pt.: „Reformacja w 
Polsce-Stan badań i postulaty”. 
Również historyczny charakter 
ma następny przyczynek, ks. dr 
Woldemara Gastpary-ego pt.: 
„Kościół ewangelicko-augsbur
ski podczas pierwszej wojny 
światowej”. Wykładowca bi- 
blistyki na Sekcji teologii staro
katolickiej Chrzęść. Akad. Teol. 
ks. dr Antoni Naumczyk roz
patruje interesujące zagadnie

nie: „Dzieje Egiptu a Biblia”. 
Prof. systematycznej teologii 
ewangelickiej ks. dr Wiktor 
Niemczyk, zamieszcza w księ
dze studium pod tytułem: „Lu- 
terska nauka o Zakonie i Ewan- 
gelii”. Najmłodszy z pracowni
ków nauki Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, kand. 
teol. Jan Niemczyk drukuje w 
księdze pamiątkowej pierwsze 
trzy rozdziały swojej rozprawy 
doktorskiej pt.: „Naśladowanie 
Boga w Starym Testamencie” 
— przyczynek do zagadnienia 
istoty i dziejów pobożności iz
raelskiej.

Ks. bp. dr Andrzej Wantuła 
zadaje w swoim studium pyta
nie: „O właściwą orientację 
nauczania kościelnego”. Drugi 
pracownik nauki spoza grona 
ewangelickiego, wykładowca 
filozofii ks. dr Tadeusz Wło
darczyk oddał do dyspozycji re
daktorów księgi swoje studium 
pt.: „Debro i doskonałość etycz

na w filozofii Augusta Ciesz
kowskiego”. Wreszcie nowotes- 
tamentowy biblista na Sekcji 
teologii ewangelickiej, ks. dr 
Karol Wolfram śledzi w swym  
przyczynku: ,,Wspólnotę życio
wą metropolii jerozolimskiej”.

Jak z tego zestawienia widać, 
treść publikacji jest różnorodna 
i prezentuje się poważnie — 
księga zaś, jako pierwsze od 
wielu lat wydawnictwo zespołu 
wykładowców Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej stanowi 
dobrą zapowiedź wznowienia 
ich naukowej wydawniczej 
działalności.

Wydawcą publikacji, obej
mującej 138 stron druku, jest 
Chrześcijańska Akademia Te
ologiczna, której umożliwiły 
wydanie jej dotacje zarówno 
władz państwowych (Minister
stwo Szkolnictwa Wyższego), 
jak i czynników kościelnych 
(Światowa Rada Kościołów oraz 
Światowa Federacja Luterska 
w Genewie).

W ywiad z prof. Karolem Hlawiczkq
(Rozmawiał Janusz Oksza)

— Co sądzi Pan Profesor o organizacji Ro
ku Chopinowskiego?

— Rok Chopinowski, jak  dowiadujem y się z 
opublikowanych zapowiedzi, zadem onstruje 
nam  bardzo szeroki i różnorodny wachlarz 
wszelkiego rodzaju imprez, mianowicie: p ierw 
szy międzynarodowy kongres muzykologii (15— 
21 lu ty  1960), m iędzynarodowy konkurs na 
dzieło o twórczości Fryderyka Chopina, VI m ię
dzynarodowy konkurs pianistów im. F rydery 
ka Chopina (22 lu ty  — 13 marca) oraz nowe 
wydania chopinowskie: ■ wydanie krytyczne 
wszystkich dzieł Chopina w edług oryginałów, 
katalog tem atyczny dzieł F ryderyka Chopina, 
prace naukowe o F ryderyku Chopinie; dalej 
konkursy: na kompozycję „Ku czci Chopina” 
(międzynarodowy), m iędzynarodowy konkurs 
na najlepsze uporządkowanie dzieł F ryderyka 
Chopina, międzynarodowy konkurs na afisz 
chopinowski oraz konkurs pod nazwą „W yda
nie żywe dzieł Chopina” — cykl koncertów 
polskich wirtuozów w k raju  i zagranicą. Nad
to jeszcze do imprez roku chopinowskiego na
leżeć będzie: w ydaw nictw a dzieł Chopina na 
płytach, nagranych przez w irtuozów polskich; 
chopinowskie w ystaw y i XV Festiw al Chopi
nowski w Dusznikach-Zdroju.

— Imię Chopina tak  jest znane w całym  
świecie i tak  żywe, że wym aga te j wielkości 
hołdu. Mnie osobiście specjalnie in teresuje 
pierwszy międzynarodowy kongres m uzykolo
giczny, który  rozpocznie uroczystości 150-lecia 
urodzin Geniusza muzyki. Kongres ten w zbu
dził zainteresowanie w całym  świecie m uzyko
logicznym: aż ponad 100 najw ybitniejszych m u
zykologów całego świata zgłosiło swój udział 
w tym  kongresie. Mam wygłosić dwa w ykłady 
na kongresie. W ykłady te poprzedzają trzy  
obszerne prace — w języku niem ieckim  i fran 
cuskim — rzucające nowe światło na twórczość 
Chopina od strony rytm iki muzycznej. Prace 
te zostały opublikowane w specjalnych w ydaw 
nictwach międzynarodowych: „Annales Cho
pin” nr 3, 4 i 5.

— Konkurs pianistyczny ma już ustaloną 
m arkę na rynku międzynarodowym, toteż — 
zapewne — wzbudzi najżyw sze zainteresow a
nie. Przedstawiciele naszej ekipy dali się już 
poznać w koncertach przygotowawczych.

— Od jak dawna interesuje się Pan Pro
fesor twórczością Chopina?

— W mojej młodości, którą spędziłem w 
Cieszynie — w mieście naówczas znajdującym  
się w zasięgu ku ltu ry  niem ieckiej — na Cho-
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Prof. Karol Hlawiczka

pina niewiele było miejsca. Świat polskiej mu
zyki otworzył się przede mną wówczas, gdy — 
jako uczeń gimnazjalny — zamówiłem sobie 
komplet dzieł Chopina, którego muzyka szcze
gólnie przemówiła do mojej duszy. Te wcze
sne wrażenia zostały pogłębione przede wszyst
kim w czasie mego pobytu w Warszawie, kiedy 
to byłem uczniem znanego chopinisty, prof. 
Aleksandra Michałowskiego.

— J a k  P a n  P r o fe s o r  p r z y j ą ł  w ia d o m o ś ć  
o e n t u z j a s t y c z n e j  oc e n ie  P an a  p r a c y , p o ś w ię c o 
n e j  r y t m i c e  w  e t iu d a c h  C h o p in a , o cen ie  c z o ło 
w e g o  c h o p in o lo g a , p ro f .  L u d w i k a  B r o n a r s k ie - 
go?

— Widzi Pan, było to tak. Gdy w czasie 
okupacji, a następnie w czasie pobytu w Cze
chosłowacji, zajmowałem się usystematyzowa
niem nieuporządkowanej dotychczas rytmiki 
muzycznej — znalazło to wyraz w trzytomo- 
wej pracy pt. ,,Rytm muzyczny’'. Ponieważ 
praca ta jest nowatorska, trzeba było utoro
wać jej drogę jakąś pracą, wykazującą walory 
nowego patrzenia na muzykę. Jako wielbiciel 
Chopina zauważyłem, że etiudy Chopina mają 
rytmikę specjalną, wykazującą niezwykłą fi
nezję i szczególne wyczucie Kompozytora dla 
nowych efektów rytmicznych. To była geneza 
pracy o etiudach Chopina. Egzemplarz w ję
zyku angielskim posłałem do Fryburga prof. 
Bronarskiemu i otrzymałem niezwykle poch
lebną ocenę mej pracy. Ta ocena potwierdziła, 
że obrana przeze mnie droga daje ciekawe re
zultaty. Praca ta jeszcze leży w manuskrypcie, 
ale pewne jej urywik wyszły we wiedeńskim 
roczniku chopinowskim 1956 roku, a wiele my

śli z niej zaczerpniętych wykorzystałem w pra
cy pt. ,,Chopin — mistrz kształtowania rytmicz

nego” („Chopin-Meister der rhythmischen Ges
taltung”) w „Annales Chopin” nr 5.

— Co w z b u d z i ł o  w  P a n u  z a in te r e s o w a n ie  
m u z y c z n e ?

— Myślę, że atmosfera domu oraz gra na 
organach mojego ojca, który ze studiów w 
Lipsku przywiózł kult dla muzyki Bacha. Ja
ko syn organisty i nauczyciela muzyki, wiele 
razy w mojej młodości słyszałem dobrą mu
zykę. Tę wiedzę muzyczną pogłębiłem w cza
sie studiów zagranicą: w Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i Rzymie, jak również w czasie dłuż
szego pobytu w Warszawie.

— K tó r e g o  z  k o m p o z y t o r ó w  p o l s k ic h , p o 
za  C h o p in e m ,  cen i P a n  n a j w y ż e j  ?

— A kogóż jak nie Moniuszkę i Szymanow
skiego? O ile muzyka Moniuszki zawsze prze
mawiała do mnie, jako muzyka pełna niewy- 
słowionego uroku polskiej melodyki i rytmi
ki — to Szymanowski znów jako wiecznie nie
spokojny duch twórczy, ciągle poszukujący no
wych dróg wyrazu muzycznego. Mimo niejed
nolitości i jakby braku ostatecznego stylu, sta
le wabi on do siebie, a często i urzeka.

— Co są d z i  P a n  o tw ó r c z o ś c i  p ro f .  G a w -  
lasa?

— Na skutek przebywania od 1928 roku dc 
roku bieżącego poza Śląskiem Cieszyńskim, nie 
znam na razie twórczości prof. Gawlasa.

— P r z e z  d łu g i  c za s  p r o w a d z i ł  P a n  P r o 
fe s o r  s ła w n ą  n a  c a ł y  Ś lą sk  „ H a r m o n ię ” . C ie 
k a w i  j e s t e ś m y ,  ja k  o cen ia  P a n  m o ż l iw o ś c i  p r a 
c y  z  m ło d z i e ż ą  n a  t y m  o d c in k u ?  M o że  m a  P a n  
j a k i e ś  c i e k a w e  w s p o m n ie n ia  w  z w ią z k u  z  m ł o 
d z ie żą ?

— Kiedy zostałem zaproszony do przygoto
wania koncertu jubileuszowego „Harmonii”, 
której byłem jednym z pierwszych dyrygen
tów, postanowiłem wystawić coś, co byłoby 
godne tej wyjątkowej chwili. Ponieważ w cza
sie pracy z chórem Państwowego Zespołu Tań
ca i Pieśni „Śląsk” zapoznałem się z wyjątka
mi Mszy h-moll Bacha, m.in. z „Resurrexit” 
w rytmie poloneza — postanowiłem wykonać 
najpiękniejsze fragmenty z tego wspaniałego 
dzieła. Dalej rozmyślam nad Bachem i uważam, 
że wykonanie jego kantat powinno być ambic
ją chórów ewangelickich. Schweitzer mówi, że 
kantaty Bacha są jego największym dorob
kiem, a wszystkie inne utwory — tylko dodat
kiem do nich. „In Vergleich zu den Kantaten 
erscheint alles, was Bach sonst noch geschaf
fen hat, fast mehr als Zugabe”. (A .Schweitzer 
„Johann Sebastian Bach str. 230). Tymczasem 
tych najgenialniejszych dzieł Bacha nikt u nas 
nie wykonuje, głównie ze względu na ich bi
blijną treść.

— Kiedy byłem swego czasu na kongresie 
pedagogicznym w Lausanne, rozmawiałem z 
dyrygentem angielskim, ktćry — wraz ze swym 
chórem — niczego innego nie wystawiał poza 
kantatami Bacha. Sądzę, że my, polscy ewan
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gelicy, możemy na tym  odcinku wiele zrobić 
i że powinniśm y to zrobić.

— Nad czym Pan Profesor obecnie pra
cuje?

— Z powodu specyficznych warunków, zaj
m uję się obecnie głównie zagadnieniam i m u
zykologicznymi. W ydawnictwo m uzyki polskiej 
przygotowuje do druku moją książkę pt. ,,P rzy
czynki do zagadnienia stylu polskiego w m u
zyce”, natom iast na publikację czekają przy
czynki do muzyki protestanckiej polskiej. K ie
dy przed ostatnią wojną prowadziłem  dorocz
ne koncerty religijne w kościele ewangelickim 
w W arszawie, które były transm itow ane przez 
radio, wówczas jeden z nich poświęciłem nie
znanej twórczości muzycznej naszego ruchu re- 
form acyjnego w Polsce w wieku XVI. P rzestu
diowałem i opracowałem  m uzykę kancjonałów 
protestanckich XVI wieku, które, jak  istna po
wódź, zalewały Polskę. Pragnąłbym , aby ew an
gelicy w Polsce uświadomili sobie ogrom tego 
wspaniałego dorobku w dziedzinie m uzyki 
ewangelickiej. Tego rodzaju muzycy, jak 
W acław z Szamotuł, Cyprian z Sieradza oraz 
Mikołaj Gomółka stali na usługach ruchu re- 
formacyjnego, który wywołał u nas praw dzi
wy ruch śpiewaczy — przez tworzenie am ator
skich, m ałych zespołów śpiewaczych. Takie ze
społy prowadził poeta Rey z Nagłowic, p raw 
nik Groicki, nie mówiąc o m uzykach zawodo
wych. Piszę o tym  w pracy ,,Pieśni Cypriana 
z Sieradza”, jako o przyczynku do ruchu śpie
waczego w Polsce. (K w artalnik „M uzyka” . 
1959, nir 3). Do dziś zachowało się kilkaset 
pieśni wielogłosowych z tego okresu, które 
świadczą, jak  silny był u nas ruch reform a- 
cyjny.

— Jak zużytkowuje Pan wolny od pracy 
czas?

— Czas, wolny od mojej pracy pedagogicz
nej w Szkole Muzycznej w Cieszynie, p rze
znaczam dla prac muzykologicznych, które 
mnie pasjonują. Nieraz — w czasie tych do
ciekań — czuję się jak  Robinson Kruzoe na 
wyspie, nietkniętej dotąd stopą ludzką.

— Jest Pan człowiekiem łaskawie przez 
Stwórcą obdarzonym, dlatego bardzo interesu
jąca będzie Pana wypowiedź: jaki — że się tak 
wyrażę — element religii uważa Pan za naj
bardziej cenny i niezbędny w codziennym ży 
ciu?

— Żadnego elem entu religii nie można w y
dzielać. Dla mnie całokształt życia religijnego, 
a więc codzienne życie z Chrystusem , jest na j
istotniejszą treścią życia. We wczesnej młodo
ści, znalazłem się w powiewie przebudzenia re 
ligijnego, które przeszło przez ziemię cieszyń
ską. W czasie studiów akademickich, zetkną
łem  się ze Światowym  Związkiem Chrześci
jańskich Studentów, który  przed pierwszą woj
ną światową m iał swój dom w Ligotce koło 
Cieszyna. Jako długoletni organista kościoła 
w Cieszynie, bardzo silnie zrosłem się z życiem 
naszego Kościoła ewangelickiego i dlatego p rag
nienie, aby powiew Ducha Świętego przeszedł

znowu przez kraj, przez Kościół, a może i przez 
naród — jest moim gorącym życzeniem, mod
litw ą i oczekiwaniem. Każdy dzień rozpoczy
nam  od czytania Biblii i modlitwy, w myśl 
słów poety Karpińskiego: „Ledwie oczy prze
trzeć zdołam, już do mego Pana wołam, do 
mego Pana na niebie i s z u k a m  Go koło 
siebie”. Z pokorą muszę stwierdzić, że to n a j
cenniejsze, co mi było dane doznać w życiu, 
znajduje się w słowie Jezusa: „Mieszkajcie we 
mnie, a Ja w w as”.

— Na zakończenie chcę dodać, że jeżeli apo
stoł Paweł mówi: „Czego oko nie widziało, cze
go ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie 
zstąpiło, to przygotował Bóg tym , którzy Go mi- 
łu ją” (już teraz) — to tłum aczę i w ten sposób, 
że najcudow niejszą muzyką jest ta, o której 
czytam y w Liście do Efezów i Kolosensów: 
„Śpiewając i grając w sercu moim P anu”.

(dokończenie ze str. 12)

Chrystus uczy nie odpłacać złym za złe. Doszli do 
przekonania, że należy w ystrzegać się zabobonu(l), 
k tóry  i kąsającego psa nie każe uderzyć, lecz w szyst
ko przyjm ować z dobrym sum ieniem , skrom nością 
i miłością.

— Czy płacić dziesięcinę „papistom ”, pasibrzu- 
chom i fałszywym  prorokom ? — brzm iało dalsze, 
niepokojące pytanie. — Nie płacić! — odpow iadał sy
nod — albowiem nie m am y popierać „bałw ochw al
stw a”. — Czy „w ierny” m a wydać córkę za „nie
w iernego”? — „Nie ciągnijcie jarzm a z n iew ierny
m i” — pow iada Słowo Boże (2 K 6, 14) — bo cóż za 
społeczność spraw iedliw ości z niepraw ością, albo co 
za społeczność św iatłości z ciemnością, a co za zgoda 
C hrystusa z Belialem albo co za dział w iernem u 
z „niew iernym ”? — Nie żeńcie więc synów, ani nie 
w ydaw ajcie córek za „niew iernych”, pom nijcie na 
Salomona, zwyciężonego przez kobiety, a cóż dopie
ro my, słabi!

Następny synod, zwołany we w rześniu 1559 roku 
do Pińczowa, zajm ow ał się nestoriańską nauką S tan- 
k a ra  o pośrednictw ie C hrystusa wyłącznie wedle 
ludzkiej natury . Łaski zagaił posiedzenie obszerną 
przemową, potępił bluźnierstw o, lecz kazał w strzy 
m ać się od publicznej dysputy ze S tankarem .

W toku najgorętszej pracy, poczęły Łaskiego 
opuszczać siły, sterane na obczyźnie, w pracy d łu 
gich lat. Zm arł pod wieczór dnia 8 stycznia 1560 
roku. Łaski zbyt krótko działał dla p ro testan tyzm u 
polskiego, aby zdołał przelać weń własnego ducha 
irenizm u, ekum enizm u i pacyfizmu. Nie w ytknął pol
skiem u protestantyzm ow i torów  niezm iennych. Lecz 
i z tego, co w ykonał w przeciągu zaledwie trzech 
lat, walcząc ciągle z chorobą, łatw o ocenić, jaką 
s tra tą  dla polskiego protestantyzm u stała się jego  
śmierć.

„Równej jem u powagi, stanowczości i pojednaw - 
czości — stw ierdza ładnie B rückner — nikt w ięcej 
w pro testanckiej Polsce nie posiadał. M artw iejąca 
ręka Łaskiego upuściła wodze i n ik t ich więcej nie 
uchw ycił; zastępcy czy następcy godnego Łaskiego 
w Polsce nie było”.



W śród książek
Legendy Chrystusowe

Selma Lagerlof — Legendy C hry
stusowe.
Przekład: M aria Zarębina, Wyd.
Pax 1959 str. 200, cena 22,—

Oczekiwane od daw na powojenne wydanie 
w nowym  tłum aczeniu „Legend Chrystuso- 
w ych” sprawiło licznym  wielbicielom szwedz
kiej pisarki szczerą radość. Książka, której fa
buła literacka przyciąga rzesze czytelników, 
stanowi dla starszych i młodszych pożyteczną 
lekturę.

Ewangeliczna prostota i ciepło czułego ser
ca pisarki, jej ufny, radosny optymizm, któ
rym  ocenia i patrzy, przem awia z każdej stro
ny „Legend” .

W sam otnej i delikatnej duszy dziecka — 
kaleki u tkw iły głęboko opowiadania ludowe, 
wspomnienia, legendy. Długie wieczory skan
dynawskie zachęcały do ich pielęgnowania i 
powtarzania. Lagerlof przem awia duchem 
współczującej miłości, jej książka, to nie do
wód, iż legendy są jedynym i źródłami dla 
chrześcijan, lecz to um iejętne i czułe poucze
nie, jakie poprzez legendarną fabułę pisarki 
przem awia. Z prostotą, która najlepiej przeko
nuje i przem awia, tłum aczy pisarka sens swych

legend: — Lecz to, co pasterz zobaczył, my 
także możemy widzieć, ponieważ aniołowie 
w zlatują pod niebiosa w każdą noc Bożego Na
rodzenia. M usimy ich tylko rozpoznać.

Potem  położyła mi rękę na głowie i powie
działa: — „Zapam iętaj to sobie, ponieważ to 
jest tak  samo prawdziwe, jak  to, że ja widzę 
ciebie, a ty  mnie. To nie polega na świeczkach 
i lampach, które się zapala, ani nie zależy od 
księżyca i słońca, trzeba tylko, abyśm y mieli 
takie oczy, które potrafią widzieć wspaniałość 
Boga”.

Ewangelicka pisarka szwedzka Selm a La
gerlof swym szczerym uczuciem i radosnym  
optymizmem chrześcijańskim  wniosła w litera
tu rę  cenne pierw iastki ewangelickie. Owiane 
głębokim duchem  relig ijnym  i wzruszające w 
swej prostocie „Legendy” doczekały się licz
nych przekładów  i wydań.

W jej dorobku literackim  szczególne zna
czenie posiada „Gósta Berling” , książka w yda
na przed kilku laty  również i u nas. W ydanie 
przedw ojenne było już zupełnie wyczerpane. 
Lagerlof przem aw ia niezwykłym  artyzm em , 
czerpie tem atykę z sag szwedzkich, ona do
strzega obrazy, które my przenosimy tylko w 
daleki świat fantazji i legendy, a jednak n i
mi uczy i przem aw ia m oralnym  wskazaniem, 
zrozum iałym  i wiecznie aktualnym .

M Ł O D A  J  E  D N  O T A
Drogi czyteln iku !

Biorąc do ręki ten numer MJ, znajdziesz w nim przede wszystkim dwa artykuły o cha
rakterze ekumenicznym. Zamieszczamy je z dwu bezpośrednich powodów. 1. W stycz
niu, jak co roku, cały świat chrześcijański jednoczył się w modlitwie o jedność Kościoła 
w przeznaczonym na ten cel tygodniu od 18 — 25 stycznia. 2. W lipcu tego roku odbę
dzie się w Szwajcarii I Ekumeniczny Zlot Młodzieży Europejskiej.

Pierwszy artykuł poświęcony jest temu właśnie Zlotowi, omawia pokrótce jego treść 
i cele. Drugi artykuł został napisany przez Generalnego Sekretarza Światowej Rady Koś
ciołów,Dra W. A. Visser't Hoof ta i opublikowany w czasopiśmie Departamentu Młodzieży 
Ś. R. K. „News Sheet".

Jesteśmy przekonani, że niejedno już o ekumenii słyszałeś. Zarówno Jednota, jak 
i Strażnica zamieszczały szereg artykułów na ten temat. Od niedawna również prasa kato
licka poświęca wiele miejsca temu ruchowi. Ekumenia została szeroko w świecie uznana za 
najpoważniejszy, współczesny ruch religijny.

Dowiadujemy się, że przed Świętami Bożego Narodzenia delegacja Światowej Rady Koś
ciołów pod przewodnictwem jej Generalnego Sekretarza udała się do Związku Radzieckiego 
w celu przeprowadzenia rozmów z władzami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który ja
ko jedyny z wielkich Kościołów (poza Rzymsko-Katolickim) nie jest jeszcze członkiem Ra
dy. Wyniki tej wizyty uznano za bardzo pomyślne; nastąpiło dalsze zbliżenie pomiędzy prawo
sławiem, a ekumenią. To jest jeszcze jedno, wiele mówiące wydarzenie.

Ekumenia jednak to nie tylko rozmowy „u góry”, konferencje i wielkie zjazdy. Ekume
nia musi się dziać ,,u dołu”, w naszych zborach i parafiach. Pisze o tym  zresztą Dr Visser9t 
Hooft. W następnym numerze przeczytasz specjalny artykuł o tym, jak na świecie młodzież 
współpracuje w ramach ekumenii. Czy nie sądzisz, że warto byłoby zainteresować się bli
żej tym  ruchem?
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E k u m en iczn y  
Zlot M łodzieży

1500 delegatów 
zbierze się w lipcu 
tego roku na Ekum e
nicznym  Zlocie Mło
dzieży Europejskiej 
w  Lozannie. Zlot ta 
ki odbędzie się po 
raz pierwszy i obej
mie młodzież całej 
Europy, a także goś
ci z innych kon ty
nentów. Celem, k tó

ry przyświeca organizatorom* jest danie mło
dzieży chrześcijańskiej różnych krajów  i róż
nych wyznań okazji do bezpośredniego zetknię
cia się z ideami ekumenii.

Pozwoli to rzeszy młodych ludzi zyskać 
żywy obraz sytuacji we współczesnym świecie 
chrześcijańskim  i nam acalnie w prost stw ierdzić 
potrzebę jedności. Światowa Rada Kościołów 
docenia znaczenie, jakie ma młodzież nie tylko 
jako tak zwana „przyszłość Kościoła”, ale już 
dzisiaj, jako .aktualna młodzież. Tem at ogólny 
zlotu brzm i tak samo, jak tem at Ogólnego 
Zgromadzenia Rady, k tó re  odbędzie się w  Azji 
w rok później. Brzmi on — „C hrystus św iatłem  
św iata”.

Takie sform ułowanie mówi jednocześnie 
bardzo wiele i bardzo mało. Dlatego już od 
dłuższego czasu trw ają  przygotowania, zarów 
no organizacyjne, jak i ideologiczne. Pow stał 
szereg kom itetów, z których jeden, na m iejscu 
w Lozannie przygotow uje lokale zebrań ogól
nych, dla grup dyskusyjnych, m iejsca posił
ków, noclegów, słowem wszystko, co potrzebne 
do sprawnego funkcjonowania wielkiego zjaz
du; inne kom itety przygotow ują zlot od strony 
treści. Nad całością organizacji czuwa młody 
pastor francuski Michel W agner, którego b iu 
ro organizacyjne mieści się w  Paryżu.

Program  zlotu można sprowadzić do 5 punktów

1. Nabożeństwa. Na otwarcie i zamknięcie 
Zlotu odbędą się uroczyste nabożeństwa, cele
browane w pięknej, gotyckiej katedrze lozań
skiej, k tóra  znajduje się w  pobliżu un iw ersy te
tu, gdzie m arm urow a tablica upam iętnia okres 
wykładów, prowadzonych w te j uczelni przez 
Adama Mickiewicza. Każdego dnia wszyscy 
uczestnicy Zlotu będą mogli brać udział w  na
bożeństwie, odpraw ianym  według tradycji róż
nych, reprezentow anych tam  Kościołów. Oczy
wiście, każdy będzie m iał możność również 
uczestniczyć w nabożeństwach swego własnego 
wyznania.

2. Biblia. Charakterystyczną cechą w szyst
kich zjazdów, konferencji i zlotów młodzieży są 
studia biblijne, na  które składa się wykład, p ro
wadzony zwykle pifzez wybitnego specjalistę, 
dyskusje w  grupach i na plenum . Zlot lozański 
nie będzie pod tym  względem w yjątkiem . W y
kłady będą prowadzone w grupach po 400 osób 
w jednym  z urzędowych języków, k tórym i bę
dą: angielski, francuski, szwedzki i niemiecki. 
Jednym  z wykładowców będzie w ybitny znaw
ca Nowego Testam entu, prof. P ierre  Bonnard 
z Lozanny.
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3. Studia i dyskusje. Zasadnicze obrady 
Zlotu zostaną w ypełnione przez wykłady i dys
kusje na trzy, przygotowane przez odpowiednie 
komisje, tem aty, które brzm ią następująco:

a) Kościoły europejskie wobec sytuacji 
we współczesnym świecie,

b) Zadanie Kościołów w  związku ze zmie
niającą się sytuacją w Europie,

c) Odnowa, m isja i jedność miejscowego 
Kościoła.

4. Spotkania. Zlot będzie okazją nie tylko 
do zadzierzgnięcia węzłów przyjaźni między 
sobą młodzieży różnych narodów  i wyznań, ale 
również do zetknięcia się z przywódcami świa
towego ruchu ekumenicznego. G eneralny Se
k retarz  Światowej Rady Kościołów, Dr W. A.

Visser’t Hooft wygłosi przem ówienie na o tw ar
cie Zlotii, którego obok delegatów, w ysłuchają 
także mieszkańcy Lozanny. Okazję do zetknię
cia się z ludnością kantonu Vaud, którego sto 
licą jest Lozanna, dadzą w izyty w m ałych g ru 
pach do okolicznych zborów. Będzie również 
specjalna sposobność do zetknięcia się z mło
dzieżą tego kantonu.

5. Wypoczynek i rozrywki. Nie obejdzie 
się, oczywiście, bez specjalnego program u, n a 
dającego tyle uroku zlotom młodzieży. Koncer
ty, tańce ludowe, sztuki teatralne, sceny m i
miczne różnych narodów  ozdobią wieczory. 
Znajdzie się też trochę czasu dla korzystania 
z uroków Szwajcarii — wycieczki w  góry i na 
jezioro Lemańskie. Przew iduje się również gry 
sportowe.

DR W. A. VISSER T HOOFT

Wstyd i działanie
Ruch ekumeniczny narodził się ze swoistego wstydu, który 

wynikł z pstrego uświadomienia sobie kontrastu pomiędzy tym, 
do czego Kościół Chrystusa został powołany, a czym w rzeczy
wistości jest. Pionierzy tego ruchu posiadali głębokie przekona
nie o tym, jakie miejsce zajmuje Kościół w planie Bożym i to 
nie pozwoliło im spocząć dopóty, dopóki coś z tej wizji nie za
częło przybierać realnego kształtu.

John  R. M ott dostrzegł 
sprzeczność, zachodzącą pomię
dzy potrzebą niesienia Ew an
gelii całem u św iatu, a anarchią 
w pracy m isyjnej; podjął więc 
podróże, przebyw aj ąc konty
nen ty  i oceany, aby uczyć 
chrześcijan abecadła w spółpra
cy •

Szwedzki arcybiskup Só- 
derblom  nie mógł znieść tego, 
z czym  się spotkał w  Kościo
łach w  czasie pierwszej wojny 
światow ej — zam iast być po
tężną siłą pojednania, modliły 
siię one i głosiły kazania p rze
ciwko sobie wzajemnie; w w y
niku tego pracow ał i walczył 
tak długo, aż przyprow adził je 
do zrozum ienia wspólnego za
dania w odniesieniu do proble
mów społecznych i m iędzyna
rodowych. Biskup Charles H. 
B rent uświadomił sobie, jakim  
skandalem  jest brak jedności, 
gdy był biskupem  m isjonarzem  
i podjął śm iałą inicjatyw ę, 
wzywając wszystkie Kościoły 
do rozważenia, jakie kroki 
można podjąć w k ierunku p rzy 
wrócenia jedności w wierze i 
organizacji.

Czy my dzisiaj doznajem y 
podobnego uczucia głębokiego 
wstydu, czy uświadam iam y so
bie, jak n ienatu ralna jest sy
tuacja  naszego Kościoła? Może 
być, że niejeden chciałby po
wiedzieć: czegóż m ielibyśm y 
się wstydzić? Wszak mamy 
ruch ekumeniczny, zakreślają
cy ogromny program  pracy; 
w spółpracujem y i Rozmawiamy 
ze sobą; mówimy o Światowym  
Kościele. Takie zdanie byłoby 
wszakże dość naiwne. Praw dą 
jest, że rozpoczął się proces um o
żliwiający Kościołom w zajem 
ne zbliżenie się, jednakże bar
dzo mało postąpiono naprzód w 
kieruku rozwiązania naszego 
podstawowego problem u, jakim  
jest brak jedności. Fakt, że po
siadam y narzędzie, k tórym  mo
żemy nasze zadanie wykonać, 
nie jest równoznaczny z jego 
wykonaniem, ani naw et z jego 
pod jęciem.

Nasze położenie zostało 
słusznie określone, jako okres 
półekum eniezny. Ruch ekum e
niczny został uznany szeroko, 
jako niezbędny składnik życia 
Kościołów, co wniosło zasadni

czą zmianę w ich wzajem nych 
stosunkach i umożliwiło im 
skuteczniejsze wypełnianie 
swego zadania wobec świata, 
ale mimo to nie można powie
dzieć, żeby on wzniecił ową 
głęboką rew olu c j ę duchową, 
k tórej wymaga wiara w rzeczy
wistość Kościoła Powszechnego. 
Jakoś udaje się nam  być eku- 
m enistam i i jednocześnie n a 
dal żyć w  naszych Kościołach 
tak, jakby nic się nie w ydarzy
ło. Grozi nam  niebezpieczeń
stwo schizofrenii, podziału n a 
szego życia na część ekumenicz
ną i część wyznaniową, z k tó 
rych każda istnieje oddzielnie.

W te j sy tuacji trzeba nam  
ponownie doznać uczucia głę
bokiego wstydu, k tóry  charak
teryzował wspom nianych pio
nierów. Nie chodzi tu oczywiś
cie o wew nętrzny, bierny 
wstyd, k tó ry  umie tylko ronić 
łzy nad  grzechami chrześcijań
stwa, lecz chodzi o w styd czyn
ny, k tó ry  rodzi świętą niecierp
liwość i czyni serca ludzi n ie
spokojnymi, dopóki nie przy
łożą się sami do ekumenicznego 
odnowienia Kościoła.

Czy nie jest rzeczą jasną, 
że główne zadanie D eparta
m entu Młodzieży Światowej 
Rady Kościołów polega na  bu 
dzeniu tego poczucia w stydu 
wśród młodzieży Kościołów? 
To zadanie jest z istoty swej 
pozytywne, ponieważ jedynym  
sposobem budzenia tego poczu
cia jest pomoc w  zrozum ieniu 
przez młodych ludzi, czym 
w swej istocie jest Kościół 
Chrystusa, że ze swej natury
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jes t zjednoczoną rodziną Bożą, 
k tóró ukazuje moc Chrystusa 
w  pojednaniu ras i narodów, 
k tóra żyje w świecie, spełnia
jąc służbę wobec wszystkich, 
k tóra  aż po krańce ziemi niesie 
wieść o zbliżającym  się K ró
lestwie.

Znane jest zdanie, że jakiś 
naród nie może być na poły 
wolny, na poły nie wolny. Tak 
samo Kościoły nie mogą iść na
przód, będąc na poły ekum e
niczne i na poły separatystycz
ne. Przełom  ku postawie w peł
ni ekumenicznej może zaistnieć, 
gdy sytuacja dojrzeje wśród sa
m ych członków Kościoła.

Dopiero wtedy, gdy wielka 
wizja Una Sancta zjawi się w 
życiu zborów i parafii — a 
zwłaszcza ich młodzieży — 
ekumenia stanie się napraw dę 
dynam iczna. Nie ma żadnej na
dziei na postęp lub tylko nie
wielka, dopóki większość w ier
nych nie in teresu je się niczym 
innym , jak  tylko swym  w łas
nym  zborem i zadowalaniem 
swych w łasnych potrzeb. Do
piero, gdy zaczną rozumieć, że 
Kościół jest przede w szystkim

Kościołem Boga, że jest głosem 
i narzędziem  K rólestw a Boże
go i że stąd w ynika w planie 
zbaw ienia jego kosmiczna rola 
do wypełnienia, w tedy naresz
cie rozpocznie się praw dziw a 
era  ekumeniczna.

Czy to znaczy, że D eparta
m ent Młodzieży powinien kon
centrow ać swój wysiłek na 
budzeniu wśród jak najw ięk
szej ilości ludzi gniewu na 
swój Kościół? Nie, ponieważ 
gniew  jest siłą bezproduktyw 
ną.

Fakt, że się ma świado
mość wielkiej w izji i dostrzega 
się głęboką przepaść pomiędzy 
tą w izją a aktualną sytuacją, 
wcale n ie ma prowadzić do 
gniewu, lecz do cichego przy
jęcia wezwania do działania, w 
w yniku którego ma się ob ja
wić praw dziw y Kościół w ak
tualnym  życiu Kościołów. 
W szelki gniew, k tó ry  moglibyś
m y odczuć znika, skoro tylko 
uśw iadam iam y sobie ogromny 
przyw ilej, jakim  jest wezwanie 
do spełnienia takiego zadania.

Tłum. Tr.-a.

P I E Ś N I
C ypriana z Sieradza

W num erze 3 kw artaln ika 
muzykologicznego „M uzyka” z 
b.r. pojawił się ciekawy artyku ł 
odkrywczy profesora Karola 
Hławiczki z Cieszyna p.t. „Pieś
ni Cypriana z Sieradza. P rzy
czynek do historii ruchu śpie
waczego w  Polsce” . W pracy  
tej autor przedstaw ia twórczość 
trzeciego na  j w ybitniej szegó
kompozytora protestanckiego 
XVI wieku obok W acława z 
Szamotuł i M ikołaja Gomółki 
— Cypriana z Sieradza, znane
go dawniej jako m onogram istę 
C. S. Zachowane pieśni C ypria
na należą do zadziwiająco bo
gatej lite ra tu ry  religijnej m u
zycznej w Polsce w  XVI wieku, 
którą wykonywano w wielu zes
połach domowych, tworzących 
prawdziwy ruch  śpiewaczy, 
prowadzonych czy to przez fa 
chowców muzyków czy też 
am atorów tej m iary co Mikołaj 
Rey z Nagłowic czy Bartłom iej 
Groicki, autor pierwszej pol
skiej książki prawniczej w  ję 
zyku polskim.

Było mi przykro...
Spotkałem  dawno nie wi

dzianego kolegę.
Po krótkim , serdecznym  

przyw itaniu i tradycyjnych za
pytaniach zauważyłem, że ko
lega m a kieszenie dosłownie 
nąpchane gazetami.

— Janusz, czy ty przeczy
tasz to wszystko przez święta? 
— zapytałem  z niedow ierza
niem.

— Skądże! Przeczytam  ty l
ko ..Przekroi” ..Świat” , „Do
okoła” ,.! „K ulisy” .

— Ale przecież widzę tu 
jeszcze co na mn ej trzy inne 
pisma — powiedziałem zdziwio
ny.

— Tak, m am  jeszcze „Ty
godnik Powszechny” i inne pis
ma katolickie, ale zawsze tylko 
pobieżnie je przerzucam .

— Dlaczegóż więc je kupu
jesz, skoro ich nie czytasz?

— Naszym obowiązkiem 
jest popierać Kościół. Chyba się 
orientujesz, jakie sumy pochła

nia u trzym anie niektórych 
klasztorów, a przede wszystkim  
Katolickiego U niw ersytetu Lu
belskiego. N iektóre z tych pism 
są na niskim  poziomie, z niek
tórym i uwagami i artykułam i 
się nie zgadzam, ale będąc kato
likiem, popieram  swój Kościół, 
kupując prasę katolicką.

W krótce m usiałem  się roz
stać z kolegą, gdyż spieszyłem 
na pociąg, k tórym  udawałem  
się na  nabożeństwo wigilijne.

W igilia Bożego Narodze
nia, W ielki P iątek  oraz K onfir
macja, oto święta, k tóre sku
piają większość ewangelików, 
rozsypanych w  m ałych g rup
kach, lub pojedyńczo w  pro
m ieniu 60 km  od miasta, w  któ
rym  znajduje się kościół ew an
gelicki. Zastanaw iałem  się, co 
m ych współwyznawców łączy 
i zespala poza tym i świętami. 
Chyba Biblia, w iara  i prasa 
ewangelicka. „S trażnica” i „Jed- 
nota” oto dw a pisma ewange

lickie, k tóre bez w ątpienia sta
nowią więź, łączącą ewangeli
ków całej Polski, tych  żyjących 
grupowo na Śląsku Cieszyń
skim, m ających w  każdej wsi 
i mieście kościół i księdza oraz 
te jednostki z centralnej i 
wschodniej Polski, gdzie do 
kościoła trzeba jechać 60, a nie 
raz i więcej kilom etrów, gdzie 
na jednego ewangelika przy
pada kilka tysięcy innow ier
ców.

Gazeta, prasa, to wspaniałe 
osiągnięcie m yśli ludzkiej!

Po podniosłym kazaniu, 
znowu powróciło wspom nienie 
spotkania z kolegą. Podjąłem  
w tedy m yśl spraw dzenia, ile 
osób kupi gazety ewangelickie. 
Na stole przy w yjściu bielił się 
zachęcająco stos „Strażnic” i 
różowiał drugi stos „Jednot”.

Stanąłem  z boku liczyłem. 
Na 62 OSOBY, UCZESTNICZĄ
CE W NABOŻEŃSTWIE, 
CZTERY KU PIŁY „STRAŻNI- 
NICĘ”, A JEDNA „JEDNO- 
TĘ”...

Było mi 'bardzo, bardzo 
przykro...

(rud.)
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Milczenie nie jest złotem

— Dzień dobry Pani — Dzień 
dobry Księdzu. — Czy wie 
Ksiądz, ze w gabinecie jego le
ży 60 egzemplarzy Jednoty, 
przyniesionych wprost z redak
cji? Jakto w gabinecie? — od
parł ksiądz. Tu chyba jest ich 
miejsce! — Ależ ja mam tu 20 
egzemplarzy, nawet tych 
wszystkich nie sprzedam.

— Pani będzie łaskawa na
tychmiast pójść do gabinetu i 
zabrać wszystkie Jednoty — od
parł nieco zagniewany ksiądz, 
przecież za chwilę rozpocznie 
się nabożeństwo. Szczerze od
dana Kościołowi parafianka, 
trudniąca się bezinteresownie 
rozpowszechnianiem pism koś
cielnych, z wyraźnym zniechę
ceniem i niedowierzaniem speł
niła życzenie księdza.

Była zwykła niedziela, ale w  
kościele ludzi było dużo, sporo 
przystępowało do Komunii św, 
rozumie się... Adwent, blisko 
świąt. Kazanie nie trwało nawet 
pół godziny, wierni słuchali z za
partym oddechem. Słowa kazno
dziei dochodziły do wszyst
kich zakątków wielkiej okrąg
łej świątyni, do czego przyczy
niły się niedawno zainstalowa
ne głośniki. Po kazaniu jak 
zwykle ogłoszenia. Mówił więc 
ksiądz krótko o najbliższych 
nabożeństwach, o obchodach 
gwiazdkowych, o nowym kalen
darzu, o Strażnicy i bodaj po 
raz pierwszy wspomniał o mie
sięczniku, który rzuca się w 
oczy swą wrzosową okładką, a 
który przeznaczony jest w 
pierwszym rzędzie dla inteli
gencji i że w numerze świątecz
nym są takie a takie ciekawe 
artykuły i w dodatku jeszcze 
kalendarz ścienny (prawdziwie 
ewangelicki, bo m. in. pod datą 
15 kwietnia nie jest napisane 
Olimpii, lecz tak jak w kalen
darzu ewangelickim być powin
no tłustym  drukiem WIELKI 
PIĄTEK  — oczywiście teao 
wszystkiego ksiądz nie mówił).

Nabożeństwo skończyło się. 
Jak zwykle wielu z wiernych 
rozmawia ze znajomymi przed 
kościołerą. Znalazł się też tutaj 
dzisiejszg ksiądz — kaznodzie
ja. — Proszę Księdza — woła 
jedna osoba przez drugą, — dla 
czego tak mało było Jednot?. —

nie starczyło dla nas. — Ja swo
ją odstąpiłam znajomej Pani, 
która daleko mieszka, a poza 
tym  jest chora i kto wie, kiedy 
znów będzie mogła przyjść do 
kościoła. Prosiła mnie. — Czy 
będzie można otrzymać Jednotę 
w kancelarii? — Niestety, od
parł ksiądz, dziś więcej nie ma, 
ale w tygodniu nadejdą nowe i

Wobec parom ilionowej m a
sy młodych katolików i wobec 
ateistów  jest nas, młodzieży 
wszystkich w yznań protestanc
kich w Polsce, znikoma g a rs t
ka. Dlatego przyszłość pro te
stantyzm u polskiego zależy od 
tego, jak potrafim y poprowa
dzić naszą pracę i czy zdołamy 
zachować to, co stanowi o na
szej przynależności do spadko
bierców Reformacji. Redakcja 
nasza nie dysponuje, niestety, 
dostatecznie szeroką siecią ko
respondentów, ani innym  środ
kiem  masowego badania sy tua
cji we wszystkich środowiskach 
młodzieży.

Jednak  na podstaw ie ze
branego w ciągu półrocznej 
działalności m ateriału , możemy 
zaryzykować pewne sform uło
w ania ogólne:

1) Najpowszedniejszą trud
nością większości środowisk 
młodzieżowych jest brak odpo
wiednio dobranych, zarówno z 
punktu widzenia celowości jak 
i atrakcyjności form pracy, 
zdających egzamin w dłuższej 
praktyce życia codziennego.

2) Tam, gdzie takie formy 
istnieją, są one do siebie bardzo 
zbliżone, bez względu na przy
należność wyznaniową (oczy
wiście w ramach wyznań pro- 
testnckich) danej grupy.

Czy z powyższego nie w y
nika oczywisty wniosek, że za
sadniczy problem leży obecnie 
w spopularyzowaniu takich 
form? W zniesieniu przynaj-

w przyszłą niedzielę będzie ich 
dosyć.

W tygodniu sporo osób szu
kało Jednoty w kancelarii pa
rafialnej, a następnej niedzieli 
już bez reklamy po prostu le
żały na stole, nasza miła i ofiar
na Pani przy pomocy młodzień
ca sprzedała dalszych 40 egzem
plarzy.

Wielu z tych, którzy kupili 
Jednotę, po raz pierwszy ją 
czytali, po prostu o niej nie 
wiedzieli. (Zet.)

mniej w  tej dziedzinie „barier 
wyznaniowy eh”?

Zdając sobie sprawę z o- 
graniczonego zasięgu naszego 
głosu, zwracamy się do wszyst
kich pism protestanckich w  
Polsce z apelem o nawiązanie 
w tej dziedzinie współpracy. 
Proponujemy następujący jej 
zakres:

1) Wymiana informacji, 
dotyczących form pracy mło
dzieży, podejmowanych akcji 
np. rajdów, obozów, wieczor
ków, dyskusji publicznych itp.

2) Wymiana artykułów —  
dotyczyłoby to pism, zdecydo
wanych na prowadzenie u sie
bie działu młodzieżowego.

3) Wymiana konkursów, 
ąuizów i tym podobnych ma
teriałów. Proponowana wymia
na odbywałaby się bez rozli
czeń finansowych, na zasadzie 
„wolnej trybuny”.

Przedstaw ione tu  nasze 
stanowisko trak tu jem y  jako 
ew entualny punkt wyjściowy 
do dyskusji na ten tem at, k tórą 
gotowi jesteśm y podjąć zawsze, 
gdy będą istniały nadzieje na 
osiągnięcie celu dla nas wszyst
kich tak ważnego.

Czekamy na w yrażenie o- 
pinii w tej sprawie zarówno 
przez bratnie Redakcje jak i 
przez grono naszych Czytelni
ków,

Redakcja MJ.

P r o p o n u j e m y
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Poznań
Okres gwiazdkowy daje  m ło

dzieży ewangelickiej, skupio
nej w m niejszych, czy w ięk
szych grupach na terenie całej 
Polski, okazję do bardziej oży
wionego udziału w życiu koś
cielnym. Przyczyna tego leży w 
tym , że młodzież bardzo chęt
nie uczestniczy w organizowa
niu imprez gwiazdkowych dla 
dzieci. Poniżej podaję, jak  to 
wyglądało w Poznaniu, zimą te
go roku.

Im preza gwiazdkowa dla 
dzieci naszej Parafii urządzona 
została w dniu 13 grudnia przez 
istniejące tu  Polskie Tow arzy
stwo Ewangelickie. Podobnie, 
jak  w  latach ubiegłych powie
rzono młodzieży urządzenie in
scenizacji, ilustrującej w ażniej
sze wydarzenia biblijne, zwią
zane z narodzeniem  Dzieciątka. 
Podeszliśmy do tego zadania, 
a było nas około 20 osób, z dość 
dużym  entuzjazm em .

Przyczyniła się do tego w 
dużej mierze pewna innowacja, 
wniesiona do dotychczasowego 
konceptu inscenizacji. Polegała

Z naszej
pracy

ona na tym , że nadano jej cha
rak te r pantcm iny, tj. żywego 
obrazu, na tle czytanego tekstu, 
interpretow anego odpowiednio 
gestam i i m im iką przez mło
dych aktorów. Ponadto entuz
jazm  młodzieży w ypływ ał stąd, 
że dzięki staraniom  naszej 
współwyznawczyni, p. Adeli 
Fucnsówny uzyskaliśm y na tę 
im prezę obszerną salę ze w spa
niale urządzoną sceną, co zna
komicie zwiększyło możliwości 
inscenizacyjne.

Po praw ie czterotygodnio
wych przygotowaniach w szyst
ko wypadło pomyślnie. Insceni
zacja spotykała się z dużym  
uznaniem . Oprócz tego mło
dzież w łączyła się grem ialnie 
do chóru parafialnego, tak że 
kolędy odśpiewane zostały w 
tym  roku przez chór zdecydo
wanie młodzieżowy.

M ieliśmy poza tym  szcze
gólną, a niespodziewaną a trak 

cję. Nie mogę się powstrzym ać, 
aby o niej nie opowiedzieć. 
P rzybył mianowicie wysoki 
urzędnik konsulatu am erykań
skiego, niedawno otw artego w 
Poznaniu. Sam będąc ewangeli
kiem, w ykazał duże zaintereso
wanie dla naszej społeczności. 
Nie byłoby w tym  nic godnego 
uwagi, gdyby nie to, że z w łas
nej inicjatyw y urozmaicił pro
gram  przez odśpiewanie kolęd 
am erykańskich przy akomoania- 
mencie g itary  haw ajskiej. Po
prowadził też w języku polskim 
pełen hum oru dialog z kukieł
ką, wywołując nie tylko u dzie
ci, ale i u dorosłych salwy śmie
chu.

Dzieci, obdarowane pacz
kam i ze słodyczami i pięknym i 
czapkami, przygotowanym i 
przez członkinie P. T. E. jesz
cze po podwieczorku zabawiały 
się wesoło, tańcząc przy dźwię
kach poloneza i krakow iaka, a 
następnie biorąc udział w grach, 
prowadzonych przez p. M arię 
Domkową. Dzieci spewnością 
w yniosły niezapom niane w ra 
żenia, a my, młodzież, wiele 
satysfakcji.

C zytelniczka z Poznania

K ron ika  Stołeczna
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSB. 
SW. TRÓJCY 

(Plac Małachowskiego)

14.11.60. (Niedz. Starozap.)
godz. 11 — nabożeństwo z Kern. św.

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. R. Trenkler

21.1160. (Niedz . Mięsopust.)
godz. 11 — nabożeństwo z Kem. św.

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Z. Michelis

28.11.60. (Niedz. Zapustna — Estomihi)
godz. 11 — nabożeństwo z Kom. św.

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. R. Trenkler

2.III.60. (Dzień Pokutny)
godz. 10 — nabożeństwo pokutne z Ko-

munią św.
— Ks. M. Sueger

6.III.60. (I niedz. Postu — Invocavit)
godz. 11 — nabożeństwo z Kom. św.

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Z. Michells

13.III. 60. (II niedz. Postu — Remlnlscere)
godz. 11 — nabożeństwo z Kom. św.

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. R. Trenkler

Nabożeństwa pasyjne odbywać się będą 
w  każdy piątek o godz. 13 w kościele, 
począwszy od 11 marca.

PARAFIA
EWANGELICKO-REFORMOWANA:

(ul. Świerczewskiego 76)
14.11.60 (Niedziela Starozap.) 

godz. 10 — nabożeństwo
— Ks. Jan Niewieczerzal

21.11.60 (Niedz. Mięsopustna) 
godz. 10 — nabożeństwo

— Kś. Zdzisław Grzybek
28.11.60. (Niedz. Zapustna — Estomlhl) 

godz. 10 — nabożeństwo
— Ks. Jan Niewieczerzal

6.111.60. (I niedz. Postu — Invocavit)
godz. 10 — nabożeństwo z Kom. św.

— Ks. Jan Niewieczerzal
13.111.60. (II niedz. Postu — Remlnlscere) 

godz. 10 — nabożeństwo
— Ks. Zdzisław Grzybek

Nazwiska nagro

dzonych w naszym 

konkursie świątecz

nym podamy w mar

cowym n u m e r z e  

„JEDNO TY”

Redakcja
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Ogłoszenie nowej Ewangelii
Jednocześnie w Europie i USA ogłoszono w sześciu językach 

i sześciu wydaniach Ewangelię według św. Tomasza”. Pełne tłu
maczenie, zawierające 114 wypowiedzi Jezusa, zostało wraz z ory
ginalnym tekstem w języku koptyjskim opracowane przez kilku 
znakomitych uczonych z różnych krajów.

Skąd się wzięła ta „Ewangelia”? Otóż w 1946 r. znaleziono 
w przykrytym  piaskiem grobowcu w górnym Egipcie gliniane na
czynia, zawierające 13 papyrusowych manuskryptów. Pochodziły 
one z jakiejś gnostycznej biblioteki z czwartego wieku po Chr. 
Manuskrypt tej „Ewangelii”, przypisywany „niewiernemu” To
maszowi, powstał między rokiem 350, a 425 po Chr. Tłumacze 
dowodzą jednak, że oryginał został napisany znacznie wcześniej, 
a mianowicie około 140 r .i to  w języku greckim. Odnalezione pa
p iru s y  stanowią później dokonane tłumaczenie. Oryginał grec
ki musiał się opierać na jeszcze wcześniejszych źródłach.

Chociaż opublikowane obecnie manuskrypty zawierają wiele 
dosłownych cytat i danych z Nowego Testamentu, a także wiele 
nowych wypowiedzi, nie zanosi się na to, aby miało nastąpić włą
czenie „Ewangelii według św. Tomasza” do kanonu Nowego Testa
mentu. Nikt nie przeczy temu, że niektóre wypowiedzi mogą być 
autentyczne, inne zaś są mocno zabarwione wpływami gnostycz- 
nymi. Gnostycyzm był w cesarstwie rzymskim II i III w. powsta
łym ruchem religijnym, który chciał opanować całe chrześcijań
stwo, aby z niego uczynić hellenistyczną religię wtajemniczonych.

Eisenhower u Jana XXIII
Podczas ^swej wizyty, złożonej na początku grudnia rządowi 

włoskiemu, prezydent Eisenhower p rzy jęty  został w  pryw atnej 
audiencji przez papieża. Uprzednio „Ewangelicki Związek Ko
ścielny Italii „w yraził swoje niezadowolenie z zapowiedzianej w i
zyty, czemu dano wyraz w  specjalnym  komunikacie, stw ierdzają
cym, że audiencja może przez lud ewangelicki być przyjęta jako 
oficjalne i osobiste uhonorowanie papieża i jego urzędu duchow 
nego, a katolicy mogą ją w ykorzystać dla celów propagandowych.

Należy podkreślić, że od dawna istnieje niepisany zwyczaj, że 
szefowie rządów, naw et niechrześcijańskich, bawiąc w  Rzymie, 
składają ku rtuazy jne  w izyty papieżowi.

Nie złożenie takiej w izyty przez Eisenhowera byłoby w yraź
nym  afrontem , czego nie mógł uczynić ze względu na 40 milionów 
obyw ateli katolickich USA. Aby sobie zaś nie zrazić 60 milionów 
protestanckich obywateli, Eisenhower, protestant, bezpośrednio 
przed pójściem na audiencję papieską udał się ze swoją świtą na 
nabożeństwo do kościoła ewangelickiego św. Paw ia w Rzymie. W y
mowę tego fak tu  zrozum iał zapewne papież. S tany Zjednoczone 
nie u trzym ują stosunków dyplom atycznych z W atykanem .

Tak tez bywa * *
i Anglikański Kościół Episkopalny w  Szkocji odrzucił zapro

szenie, wystosowane przez Kościół Reform owany w związku 
z £00-setną rocznicą wprowadzenia Reform acji w Szkocji, k tóra 
będzie obchodzona w bieżącym roku w wielkim  sty lu . W uzasad
nieniu odmowy czytamy, że Kościół Episkopalny po w yczerpującej 
dyskusji doszedł do wniosku, iż w  pojm ow aniu Reform acji oba 
Kdścioły za bardzo się różnią.
* ! Tymczasem we Francji katolickie pismo kapłańskie „La Se- 

mąine religieuse” wezwało z okazji 400-setnej rocznicy wprowa
dzania Reform acji w Lyonie katolików tego m iasta, „aby się mo
dlili z i za odłączonymi braćm i”. Pismo podkreśla, że obchód ju 
bileuszowy „odbywa się w atm osferze wzajemnego szacunku, po
zytywnego miłosierdzia i szczerej pokory, w atm osferze, obejm u
jącej coraz więcej chrześcijan, czekających na pełną jedność w m i
łości i p raw dzie”.

W k ilku
wierszach

Głowa syryjsko-antiocheń- 
śkiego Kościoła Prawosławnego 
w USA arcybiskup Antony Bas- 
h ir wypowiedział się oficjalnie 
za podjęciem rozmów w Rzymie 
w  spraw ie jedności kościelnej, 
naw et bez udziału pro testan
tów.

Całkowitego w strzym ania 
wszelkich eksperym entów  z 
broniam i atomowymi zażądała 
A ustralijska Rada Ekumeniczna.

Norweskie koła kościelne 
podały do wiadomości, iż za
m ierzają na wzór niem ieckiego 
K irchentagu organizować w re
gularnych odstępach czasu t. zw. 
Dni Kościoła.

W Anglii zm arł najstarszy  
duchowny Kościoła A nglikań
skiego Bagnal, k tóry  liczył so
bie 101 lat.

Papież Jan  XXIII zamiano
w ał dalszych 8 kardynałów , w 
tym  1 Niemca. W ten sposób 
Niemcy m ają obecnie 4 kardy
nałów, zaś Polska o niem al tej 
sam ej liczbie katolików  m a ty l
ko jednego.

G rupa am erykańskich uni- 
tarian  zwróciła się listownie do 
Eisenhowera, aby przy spotka
n iu  z papieżem Janem  XX III i 
generałem  Franco poruszył bo
lesną sprawę prześladow ań re 
ligijnych w Hiszpanii.

Proboszcz jednej z w iej
skich parafii katolickich w  Au
strii każe bić w  dzwon pogrze
bowy w w ypadku przejścia ka
tolika na ewangelicyzm.

Biskup lu terański D r Nils 
Bolander, k tóry  rok tem u ob
jął stolicę biskupią po Ny- 
grenie w Lund (Szwecja), zmarł 
7 grudnia 1959 r. w wieku lat 57.

Na zaproszenie cesarza Hai- 
le Selassie III ogólno-afrykań- 
ska konferencja lu teran  odbę
dzie się w 1965 r. w Etiopii.

Dnia 4 stycznia 1960 r. zgi
nął w katastrofie samochodowej 
znany pisarz i filozof francuski 
A lbert Camus (patrz „Jednota” 
Nr. 12 1959 r.).
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Z zagranicy

9 K ościół zaw sze otwarty.
Kościół W niebow stąpienia w  No

wym Jorku przy 5 Avenue jest od 
30 la t n ieprzerw anie otw arty. W 
1929 r. ówczesny proboszcz Donald 
A ldrich wyrzucił po prostu wszyst
kie klucze od drzwi kościelnych. Na 
pytanie, czy od tego czasu nic w 
kościele nie zostało uszkodzone lub 
skradzione, obecny proboszcz odpo
wiedział: „nie stało się nic takiego 
od czasu, kiedy złote świeczniki zo
sta ły  zam ienione na drew niane”.

9 Brak duchow nych.
W ewangelickim  Kościele pro

w incji . B erlin-B randenburgia, do 
którego należy 1816 parafii, poło
żonych po obu stronach państw  
niemieckich, na 1455 etatów  pro
boszczowskich wolnych jest 293, a 
więc około 20°/o. W sam ym  Berli
nie sytuacja jest nieco pom yślniej
sza. Na 184 etatów  prób. we wschod
nim  Berlinie wolnych jest 34, a na 
332 w zachodnim  B erlinie w olnych 
jest 46.

9 R zeczyw iste odprężenie czy 
tylko słow a?

Czołowi reprezentanci akatolickich 
Kościołów, zrzeszonych w Świato
wej Radzie Kościołów w yraziło w  
im ieniu 250 milionów chrześcijan 
nie-katolików  pragnienie, aby m a
jący się odbyć w 1963 r. sobór bis
kupów katolickich „zajął niedw u
znaczne stanowisko w spraw ie wol
ności w iary”. Jak  wiadomo, w  
w ielu katolickich k rajach  (o rzą
dach katolickich) ewangelicy są 
prześladow ani (Hiszpania, K olum 
bia). Postępuje się wciąż jeszcze 
w edług zasady: w im ię waszych 
(ewangelickich) zasad dom agam y 
się dla siebie wolności w iary, w 
im ię naszych (katolickich) zasad od
m aw iam y w am  jej.

9 Biskup L ilje  o kobietach-du- 
chow nych.

Stanow isko poszczególnych Koś
ciołów krajow ych w Niemczech do 
kwestii duchow nych-kobiet nie jest 
jednolite. W Baw arii np. po raz 
pierwszy 2 kobiety znalazły się w 
synodzie (na 80 członków). Na syno
dzie w Hanoverze dyskutow ano za
gadnienie, czy żeńska siła pomoc
nicza (Vikarin) jest rów na ordyno
w anem u duchownem u, przy czym 
synod olbrzym ią większością gło
sów odpowiedział pozytywnie. W 
dyskusji Bp. L ilje oświadczył, że m e 
ma przekonyw ujących argum entów , 
k tóre by przem aw iały przeciwko 
pełnieniu przez kobiety pełnopraw 
nych urzędów duchownych i że dy
skusja teologiczna ostatnich la t do
szła do wyników, uznających cał
kow ite rów noupraw nienie kobiety 
w Kościele.

9 F estiw al film ów  religijnych.
W listopadzie ub. roku odbył się 

we W iedniu festiw al filmów reli
gijnych, nad którym  pro tek torat 
honorowy objęli biskup lu terański 
Dr G. May, m inister oświaty dr. 
D rim m el i kardynał Koenig. Na 
film  ewangelicki produkcji szwedz
kiej p. t. „Proboszcz w U ddarbo” 
przybył m. inn. nuncjusz papieski 
w W iedniu M gr Dr Dellapiane.

9 100 la t protestantyzm u w  Ja
ponii.

W Japonii odbyły się w  końcu 
ubiegłego roku uroczystości, zw ią
zane ze stu letn ią  rocznicą przybycia 
do Japonii pierwszego ewangelic
kiego m isjonarza. W r. 1859 przy
byli m isjonarze reform owani z Ho
landii, prezbiteriańscy i z Kościoła 
Episkopalnego z Ameryki. Na w iel
kim  m ittingu urządzonym  z okazji 
jubileuszu w Tokio przem aw iał se
k re ta rz  generalny Rady Ekumenicz
nej V isser’t Hooft. W ezwał on wszy
stkie Kościoły chrześcijańskie w  J a 

ponii do zajęcia wspólnego fron tu  
przeciwko izolacjonizmowi i sk ra j
nem u konfesjonalizm owi.

#  Baptyści przeciw ko katolic
kiem u prezydentow i.

Na konferencjach, odbytych w  
czterech stanach USA baptyści od
rzucili możliwość w yboru rzym sko
katolickiego prezydenta. W myśl 
uchw alonej rezolucji, baptyści 
stw ierdzają, że prezydent-katolik na
raziłby na szwank tradycyjną za
sadę rozdziału Kościoła od Państw a. 
Nie jest wykluczone, że kandydo
wać na prezydenta będzie senator 
Kennedy, który jest katolikiem . 
Sfery katolickie oświadczyły, że 
prezydent-katolik  m usiałby się w y
powiedzieć przeciwko kontroli uro
dzeń, propagow anej przez prote
stantów . W odpowiedzi na te  suge
stie Kennedy odpowiedział, że po
wziąłby decyzję, zgodną z in te re
sem narodu am erykańskiego, nie 
chcąc praw dopodobnie sobie zrazić 
wyborców protestanckich.

9 Żniwo fanatyzm u religijnego w  
K olum bii.

P arlam en t kolum bijski w ezw ał 
m inistrów  trzech głównych resor
tów do złożenia mu spraw ozdania o 
sytuacji protestantów  w Kolumbii. 
Powodem tego kroku była skarga, 
złożona parlam entow i przez mec. 
Uribe, przewodniczącego „K olum 
bijskiej Komisji do spraw  wolności 
ku ltu”. Skargę podpisało 14 000 pro
testantów . Ogółem żyje w K olum 
bii 120 000 ewangelików. W edług 
złożonej skargi od 1948 r. zostało 
zam ordowanych co najm niej 116 pro
testantów . Zniszczonych lub spa
lonych zostało 66 ewangelickich ko
ściołów, zam knięto 200 ew angelic
kich szkół i kaplic. Tysiące ew an
gelików m usiało opuścić sw oje do
my i rodzinne strony, aby ujść 
śmierci.

W N I E D Z I E L Ę  D N I A  21 L U T E G O  O G O D Z. 17
odbędzie  się w kościele  ew angelicko-augsburskim  św. Trójcy w War
szaw ie (Plac M ałachow skiego)

KONCERT MUZYKI RELIGIJNEJ
z udziałem K s i Q d z a  A D A M A .  H Ł A W I C Z K I  (organy)

S Z C Z E G Ó Ł Y  W P R O G R A M A C H
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