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Emil Brunner

KościółV
\ \7  ierzę w jeden święty powszechny apostoł-
* * ski Kościół” — brzm i ogólnochrześcijań- 

skie wyznanie wiary. Niemal każde słowo tego 
wyznania jest dla współczesnego człowieka a 
więc i dla przeciętnego chrześcijanina niezrozu
miałe. Już L uter powiedział, że słowo Kościół 
jest term inem  „ślepym ” i raczej pragnął, aby za
m iast tego używano określenia „lud chrześci
jański”. Albowiem słysząc o Kościele m yśli każ
dy o tym  wielkim  budynku z wieżą i dzwona
mi gdzie każdej niedzieli odbywa się nabożeń
stwo. To należy oczywiście także do Kościoła 
i przypom ina nam o tym, że najw ażniejsze 
w Kościele, o znaczenie którego w tej chwili 
się pytam y, jest zwiastowanie Ewangelii. Lecz 
równie wielkie jest nieporozumienie. Jak  gdyby 
kaplica obok nie była w równym  stopniu Koś
ciołem! Jak gdyby tylko tam  był Kościół, gdzie 
jest duchowny! Jakie znacżenie ma w Nowym 
Testamencie słowo, które przez Kościół tłum a
czymy? Czym jest Kościół, o k tórym  mówi w y
znanie wiary?

Kościół nazywa się po grecku „ekklesia”, co 
oznacza: W ybrana rzesza. Jak  w dawniejszych 
czasach herold na rynku odczytywał proklam a
cję króla lub rządu — i na skutek tego na jego 
zew ludzie wychodzili z domów na plac i przy
słuchiwali się, albo jak w ysłannik przychodził 
do małego miasteczka, nam aw iając młodych 
chłopców do wstąpienia do arm ii jakiegoś w iel
kiego pana, tak rozbrzmiewa między nami Boży 
zew zbawienia, owe „Pójdźcie do mnie wszyscy” 
Zbawiciela świata i kto teraz się da zwerbować, 
należy do Jego armii. Armia tych przez Niego 
zwerbowanych, których on „drogo odkupił” — 
oto jest: Kościół. Każdy, k tóry  się przez 
Chrystusa pozwolił zwerbować, należy do nie
go — obojętnie czy jest katolikiem, kwakrem , 
m etodystą czy reformowanym . Zależy jedynie 
od tego, czyś napraw dę wstąpił, czy tylko po
dobnie czynisz. A że żadnego z tych, którzy do 
niego należą, po zewnętrznych znakach rozpo
znać nie można, w odróżnieniu od arm ii jakie
goś pana, i wobec tego, że „w stąpienie” jest 
czymś zupełnie ukrytym , wiadomym tylko Bo
gu, dlatego mówi się o niew idzialnym  Kościele.

*) Z k sią żk i p t. ,,Nasza w ia ra  c h rz e śc ija ń sk a ” .

Chrystus oczywiście nie pragnie niewidzial
nej armii. On pragnie raczej takiej rzeszy, po. 
której i dzieci tego świata, które nic nie w ie
dzą i wiedzeć nie chcą o wierze, rozpoznaćby 
mogły, że z tym i ludźmi coś szczególnego się 
dzieje. Mianowicie: że słuchają Pana a nie swo
jej w łasnej woli. A Chrystus pozyskuje sobie tę 
rzeszę przez swoich „wysłanników”, przez „he
roldów”. Pierw szym i heroldam i byli apostoło
wie. Dlatego nazywa się Kościół APOSTOL
SKI. Dlatego na nich opiera się Kościół, m ia
nowicie na poselstwie, które zwiastowali — na 
poselstwie o Jezusie, Synu Bożym, ukrzyżowa
nym  i zm artw ychw stałym , na poselstwie o K ró
lestwie Bożym, o panowaniu Bożym. I właśnie 
pozwalając się zwerbować, przy pomocy posel
stwa dla Chrystusa, Króla i Pana, nabywa się 
przynależność do Kościoła, a to znaczy do K ró
lestwa, Bożego, tak jak ono teraz jest ukryte, 
aż do czasu, kiedy objawione będzie, gdy nastą
pi koniec.

Ten „Kościół” jest nie tylko „apostolski”, co 
znaczy: przez apostołów ugruntow any, lecz 
także POWSZECHNY — dawniej mówiło się 
katolicki; ale przez to określenie każdy dziś 
rozumie to rzym sko-katolickie, co jest czymś 
zupełnie innym. Powszechny znaczy: rozprze
strzeniony na cały świat. Armia, obojętnie czy 
w Szwajcarii, czy w Ameryce, czy w Japonii: 
wszędzie, gdzie się „wzywa imienia Jezusa 
Chrystusa, we wszystkich stronach św iata” . 
Powszechny znaczy także: poprzez wszystkie 
Kościoły krajowe, wyznania i sekty. Chrystus 
nie ma wszystkich ludzi na jednym  miejscu; 
oni żyją nie tylko we wszystkich krajach, lecz 
są rozproszeni we wszystkich możliwych koś
cielnych organizmach. A to ostatnie jest nie
szczęściem. W tym  katolicy m ają rację: powi
nien istnieć tylko j e d e n  jedyny Kościół. Jaką 
prężność by wówczas posiadał, jakim  poważa
niem  by się cieszył w całym  świecie! I odw rot
nie: jak lżone jest imię Jezusa Chrystusa przez 
to, że istnieje taka mnogość Kościołów, sekt, 
wyznań! Dlaczego tak jest? Bo nie trzym ano się 
praw dy, tej praw dy, którą apostołowie zwiasto
wali. I że z powodu pychy, uporu i ważniactwa
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komuś się wydawało, że trzeba stworzyć coś 
specjalnego. Z powodu wszelkiego rodzaju 
możliwych drobnostek utw orzyły się nowe sek
ty. Co praw da najczęściej dlatego, że jakiś tam  
Kościół krajow y duchowo zasnął czy zmarniał. 
Powinien być tylko jeden Kościół, ale ta jed
ność może się zrodzić tylko z potężnej odnowy 
w iary, nowej Reformacji, zrodzonej z głębi 
Ewangelii.

N ajważniejszym  i najtrudniejszym  słówkiem 
jest: ŚWIĘTY Kościół. Święty nie oznacza tego, 
co zazwyczaj przez to słowo rozumiemy, lecz: 
do Boga należący. A to decyduje o wszystkim, 
nie tylko o Kościele, lecz także o życiu wiecz
nym. K to nie należy do Boga — kto się nie dał

napraw dę zwerbować — ten nie może być u ra
towany, ten m usi zginąć. Przynależnym  do Bo
ga lub św iętym  staje się człowiek przez to, że 
przyjm uje Bożą obietnicę odpuszczenia w  po
kucie i w  wierze. Gdzie tak  się dzieje, tam  znów 
jeden przyjęty  zostaje do Kościoła, tam  w yra
sta nowy członek na ciele, którego głową jest 
Chrystus. W jak i sposób można wejść do Koś
cioła? Tylko i wyłącznie przez serdeczną w iarę 
i posłuszeństwo dla Słowa Bożego. ,,Wznieść po
słuszeństwo w iary  między poganam i” — z tym  
poszedł Paw eł w  świat, w ten  sposób pozyskał 
Kościół, arm ię Boga. Posłuszeństwo w iary de
cyduje także, czy ty  należysz do Kościoła.

Tłum. X.R.T.

W 550 ro czn icę  Gnunwuldlu

Udział Czechów w bitwie pod Grunwaldem
Jan  Konar

Tl adomsko-wileńska unia personalna Polski 
z Litw ą z r. 1402, czyniąca z Polski potężne 

państwo, nie była mile widziana w państw ach 
sąsiednich, a szczególnie w  szeregach Zakonu 
Krzyżowego. Krzyżacy wiedzieli, że unia jest 
skierowana przeciwko nim, i że może ona po
zbawić ich przodującego stanowiska w  północ
no-wschodniej Europie. Dlatego też od samego 
początku robili wszystko, co było w ich mocy,

Władysław Jagiełło (1386—1434)
A. L esser li t .  H. A sch en b re n n e ra

aby unicestwić albo jej w pływ osłabić. W tym 
celu chwycili się środka w owych czasach naj
skuteczniejszego, oskarżania Polski o sprzyja
nie kacerstw u. Oskarżali Polskę o unię z litew 
skimi poganami i o sprzyjanie schizm atyckiei 
Rusi, protestow ali przeciwko m ałżeństwu Ja 
giełły z Jadwigą, odwoływali się na swoje rze
kome praw a do terenów  litewskich, starając 
się jednocześnie przekupstw em  i intrygam i 
zyskać na Zachodzie sprzymierzeńców dla swej 
antypolskiej polityki. Cesarza Zygm unta Luk- 
semburczyka, króla węgierskiego a brata kró
la czeskiego W acława IV, udało im się dla 
swych celów pozyskać całkowicie. W grudniu 
1409 Zygm unt zawiera z Krzyżakam i przy
mierze, skierowane przeciwko Polsce.

K rzyżacy usiłują ponadto wnieść zarzewie 
niezgody między Polaków i Litwinów, między 
Jagiełłą i Witoldem, a w  samej Litwie podsy
cają ruchy separatystyczne, usiłując za każdą 
cenę pozyskać sym patię czołowych Litwinów. 
Witold, którzy m arzy o ty tu le  wielkoksiążę
cym czy naw et królewskim, kilkakrotnie prze
chyla się na stronę Krzyżaków, a brat królew 
ski, Swidrygiełło, niezadowolony z polityki J a 
giełły, z czasem całkowicie przechodzi do ich 
obozu.

Polska i Litwa, nauczone gorzkimi doświad
czeniami przeszłości, tym  razem  zajm ują wobec 
nikczemnych in tryg  Krzyżaków zdecydowanie 
jednolite i zw arte stanowisko, wobec którego 
wszystkie wysiłki Zakonu, zmierzające do za
kłócenia wojskowej współpracy polsko-litew
skiej, spełzają na niczem.

Bezpośrednią przyczyną konfliktu polsko- 
krzyżackiego było zatrzym anie przez Krzyża
ków polskich łodzi, którym i król Jagiełło po
syłał m orską drogą zboże na Litwę. Ze strony 
Krzyżaków była to oczywiście prowokacja, 
chcieli, aby doszło do działań wojennych, do
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których się już dawno przygotowywali. Sam 
wybuch w ojny poprzedziły ulotki, w ysyłane 
na dwory europejskie z Prus i z Polski. Obie 
kłócące się strony usiłowały w nich uspra
wiedliwić swoje postępowanie. Krzyżacy oskar
żali Polskę o wzmacnianie pozycji pogan 
i schizm atyków przeciwko chrześcijańskiem u 
Zachodowi, Polacy zaś podnosili swoje zasługi 
w  dziele chrystjanizacji L itw y i Rusi: porów
nując je z niewielkim i wynikam i Krzyżaków 
na tym  polu w  samych Prusiech, i to na prze
strzeni 200 lat. Polska podkreślała, że chrześci
jaństwo i ku lturę  zachodnio-europejską można 
szerzyć we wschodniej Europie tylko pokojo
wymi środkami, a nie gwałtow nym i sposobami, 
jak  to robią Krzyżacy.

Po tej wstępnej bitw ie „literackiej” doszło 
do zbrojnego starcia, o w yniku którego roz
strzygnęła dnia 15 lipca 1410 bitw a pod G run
waldem. Klęska Zakonu była druzgocąca. 
W bitw ie legł kwiat rycerstw a niemieckiego 
i sam Wielki m istrz krzyżacki. Wojsko polsko- 
litewskie, wzmocnione Tataram i i hufcam i 
czeskich bojowników, odniosło wielkie zwy
cięstwo.

Dzisiejsi historycy patrzą na G runw ald jak 
na epokowe starcie się słowiaństwa z germ ań- 
stwem. Może i słusznie. Bitwa pod G runw al
dem stanowi w  samej rzeczy zwrotny punkt 
w dziejach stosunków germ ańsko-słowiańskich. 
Nie powinniśmy jednak zapominać, że współ
cześni nie przypisywali jej tego znaczenia. 
W polemicznej walce Zakonu z Polską K rzy
żacy w  swych m anifestach i listach do papieża, 
na dwory królewskie i książęce bynajm niej nie 
nawoływali do broni Niemców przeciwko Sło
wianom, lecz chrześcijan przeciwko sprzym ie
rzeńcom pogan i schizmatyków. Antagonizm 
między Zakonem a Polską nie płynął z prze

słanek narodowych. Wiadomo również, że klę
ska Krzyżaków pod Grunwaldem , nie w strzy
m ała dalszego szerzenia się żywiołu niem iec
kiego na wschód, a w samej Polsce kolonizacja 
i ku ltura niemiecka szerzy się nieprzerw anie 
dalej, choć może już nie z takim  natężeniem  
jak  przed bitw ą Grunwaldzką. Polacy najw i
doczniej w dalszym ciągu nie uświadam iają 
sobie niebezpieczeństwa, grożącego im  od Niem
ców na drodze pokojowej infiltracji. Jakże 
np. mogliby pozwolić na powstanie Prus ksią
żęcych i stopniowe ich uniezależnienie?

Podobnie i udział Czechów w  bitw ie pod 
Grunwaldem  jest niejednokrotnie idealizowa
ny. Tymczasem trzeba przyznać bezstronnie, 
że w  roku 1410 przyjaciół wśród Czechów 
m iała nie tylko Polska, lecz i Krzyżacy. Ów
czesny człowiek, bez względu na to, czy to 
był Czech, Niemiec, Szwajcar czy Francuz, nie 
py tał po czyjej stronie walczy, ile raczej, która 
strona więcej płaci. Dla żołdu służyli Czesi 
także Krzyżakom, choć byli to przeważnie 
ludzie z poniemczonego Śląska, Łużyc i z po- 
niemczonych okolic Czech i Moraw. Więcej 
Czechów stało po polskiej stronie i to pod 
wodzą takich rycerzy bez skazy jak  Jan Sokol 
z Lam berka, W ilhelm Kostka z Postupic, Zyg
m unt Pykna i Jan  Zyżka z Trocnowa, później
szy bohater husycki i organizator pierwszej 
arm ii ludowej na świecie. Ten fakt świadczy 
bez wątpienia o w yraźnych sym patiach Cze
chów dla spraw y polskiej, choć może oficjalna 
polityka dworu czeskiego ich nie podzielała.

Jest tu  wszakże inny moment, który  w yraź
nie świadczy o sym patiach Czechów dla spra
wy polskiej. Krótko przed bitwą grunwaldzką, 
dnia 25 czerwca 1410 Jan Hus przedkłada 
swym słuchaczom w kaplicy betlejem skiej 
projekt protestu przeciwko zakazowi jego czyn
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ności kaznodziejskiej. . Lud składa uroczystą 
przysięgę, że stać będzie przy Husie. Przysięga 
betlejem ska to w gruncie rzeczy początek re 
wolucji husyckiej, którą polski dwór królewski 
powitał radośnie, albowiem słusznie upatryw ał 
w niej swego sprzym ierzeńca przeciwko K rzy
żakom z północy i przeciwko królowi węgier
skiem u z południa. Otóż wódz tej pierwszej 
w Europie rewolucji ludowej, Jan Hus, na 
wieść o polskim zwycięstwie pod Grunwaldem 
śle natychmiast królowi Jagielle gratulacyjny 
list, w którym wyraża swą radość z wyniku 
bitwy pod Grunwaldem, która jego zdaniem 
złamała raz na zawsze „miecze okrucieństwa 
i pychy”.

Zdanie Jana Husa o bitw ie grunwaldzkiej 
jest w yrazem  szczerych sym patii dla pobra
tymczego narodu polskiego. Rzeczywistość jed
nakże nie potwierdziła jego dalekosiężnych 
przewidywań. Klęśka grunwaldzka aczkolwiek 
wstrząsnęła Zakonem w  jego posadach i w 
pierwszej chwili nastręczyła Polsce sposob
ność złam ania potęgi krzyżackiej raz na zaw
sze przez zagarnięcie większej części zamków 
zakonnych a może naw et opanowania samej 
stolicy krzyżactwa, nie dała jednak Polsce 
tego, czego się Hus spodziewał, a co istotnie 
po takim  zwycięstwie nastąpić mogło: powrót

Ks. Ryszard Trenkler

Jaki jesi twój
r  sierpnia upływa 15 lat, kiedy to pierwsza
^  bomba atomowa spadła na miasto żywych 

ludzi, na Hiroshimę, uśmiercając w ułam ku se
kundy ponad 200 tysięcy mężczyzn, kobiet i 
dzieci. Jeszcze dziś um ierają w Hiroshimie mło
dzi ludzie w następstw ie zrzucenia jednej jedy
nej, m alutkiej bomby atomowej. Dziś po pięt
nastu latach widmo atom u grozi każdem u 
miastu, każdemu krajowi, każdemu człowieko
wi. W ydaje się, że zapas tej straszliwej broni 
jest wystarczający, aby móc unicestwić wszel
kie życie na ziemi.

W grę wchodzi wielka staw ka i dlatego po
winno się uczynić wszystko dla ocalenia ludz
kości. W 15-tą rocznicę straszliwej tragedii 
trzeba jeszcze raz sobie przypomnieć, co to jest 
broń nuklearna, bo tylko w tedy zrozumiemy, 
dlaczego tak  w ielu ludzi na świecie uważa wal
kę o zniszczenie bomb atomowych i wodoro
wych za naczelne i najpilniejsze zadanie ludz
kości i dlaczego każdy człowiek dobrej woli po
winien podnieść swój głos w obronie śm iertel
nie zagrożonego świata.

Skutki w ybuchu bomby atomowej są czwo
rakiego rodzaju. W ywołuje ona przede wszyst
kim szalone ciśnienie powietrza podobne do 
tego, jakie powstaje przy eksplozji chemicznych 
środków wybuchowych. Zabija ono ludzi i zwie
rzęta, burzy budynki — z tą tylko różnicą, że 
siła ciśnienia przy zrzuceniu bomby A (jak

do Polski straconego Pomorza i Prus. S tar
czyło po nie ty lko sięgnąć. Klęska krzyżacka 
była tak  wielka, że biskupi zakonni, m iasta 
i rycerstw o byli skłonni złożyć hołd królowi 
polskiemu i przyjąć z jego rąk  lenno. Z m iast 
pierwszy Elbląg, a potem  Toruń i Gdańsk 
uznały zwycięzcę za swego pana. Za ich przy
kładem  szli biskupi, naw et w  obozie krzyżac
kim pod M alborkiem, oblężonym przez wojska 
polskie, zaczęto składać hołd i ślub wierności 
,,świętej koronie królestw a polskiego”. Trzy
mało się jeszcze tylko samo gniazdo krzyżac
twa, Malbork, i niektóre zamki w  Prusiech 
(Królewiec) i na Pomorzu. Krzyżacy do ostat
niej chw ili liczyli na pomoc zachodniego chrze
ścijaństwa, i nie zawiedli się w swych nadzie
jach. W śród pomocy Zachodu nie brakło rów 
nież pieniężnej pożyczki króla czeskiego W ac
ława IV oraz żołdackich oddziałów z poniem- 
czonych okolic Moraw. Jednocześnie wojsko 
węgierskie, aby ulżyć Krzyżakom, wpadło do 
Małopolski, W ojsko polskie i litewskie opusz
cza swoje leże pod M alborkiem z powodu b ra
ku żywności i szerzących się chorób zakaźnych. 
Wobec takiej sytuacji król Jagiełło zawiera 
z Krzyżakam i 1. lutego 1411 tzw. pokój to ruń
ski, k tóry  pod żadnym względem nie Odpowia
dał wielkości grunwaldzkiego zwycięstwa.

znak wiary?
w Hiroshimie) lub H (wodorowa) jest niepo
m iernie silniejsza. Siłę w ybuchu m ierzy się od
powiednikiem  w ybuchu spowodowanego przez 
najsilniejszy środek chemiczny t. zw. trin itro - 
luolu (TNT). Mówi się więc o TNT ekwiwalen
cie. Siła w ybuchu bomby A odpowiada sile w y
buchu 10 000 do 20 000 ton TNT. Bomby wodo
rowe mogą teoretycznie mieć dowolnie duży 
ekwiwalent. Pierw sza bomba wodorowa miała 
siłę wybuchu 2 milionów TNT. Bomba H, w y
próbowana 1 m arca 1954 r. odpowiadała w ybu
chowi 20 m ilionów ton TNT. Jaką siłę eksplozji 
posiada bomba wodorowa można sobie w yobra
zić dopiero wtedy, gdy się wie, że jedna jedyna 
bomba wodorowa, odpowiadająca sile w ybuchu 
10 milionów ton TNT równa się sile wybuchu 
wszystkich bomb zwyczajnych, zrzuconych na 
Niemcy w czasie całej drugiej wojny światowej.

W ybuch bomby atomowej wywołuje poza 
tym  w pewnym  określonym  otoczeniu tem pe
ra tu rę  o niebyw ałej wysokości. W miejscu w y
buchu ulegają stopnieniu kamienie, spopiela się 
wszystko w okamgnieniu, nie wyłączając oczy
wiście człowieka. W dalszym otoczeniu w yw ołu
je pożary i straszne oparzenia.

Działanie prom ieni radioaktyw nych jest zbyt 
skomplikowane, aby je tu  przytoczyć. N ajnie
bezpieczniejsze są promienie gamma, które 
przenikają organizm, uszkadzając lub niszcząc 
komórki. Szkodliwość dla organizmu jest w sto-
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sunku wprost proporcjonalnym  do długości na
świetlania. Większa doza promieniowania w y
wołuje śmierć natychm iastow ą lub w później
szym nieco czasie leukemię, raka kostnego itp, 
co oczywiście też prowadzi do śmierci.

Prócz wym ienionych skutków eksplozja ato
mowa rozprasza radioaktyw ny m ateriał, pocho
dzący z samej bomby lub też z ziemi, na której 
eksplozja nastąpiła. Pewna część tego radio
aktywnego pyłu spada na ziemię po kilkunastu 
godzinach, niekiedy w prom ieniu 1000 kilo
metrów, reszta pozostaje w powietrzu. Przez 
opady deszczu lub śniegu część z tego spada na 
ziemię, zakażając wodę i środki żywnościowe, 
reszta pozostaje w powietrzu miesiące a naw et 
lata. Najniebezpieczniejsze dla człowieka są 
cząsteczki radioaktyw ne, zawierające strontium  
90, które się usadawia najczęściej w kościach.

Praktycznie nie ma dla ludności ochrony 
przed bezpośrednim i pośrednim  działaniem  
bomb atomowych. M. inn. stw ierdza to w yraź
nie brytyjska biała księga, dotycząca obrony. 
Do tych samych wniosków dochodzi Henry 
A. Kissinger w swojej książce: „Nuclear Wea- 
pons Foreign Policy”. Czytamy w niej, że bom
ba atomowa, odpowiadająca 10 megatonom 
TNT, zrzucona na Nowy Jork, spowodowałaby 
śmierć ponad 4 milionów ludzi oraz ogromną 
liczbę rannych, którzy m usieliby także umrzeć, 
gdyż nie byłoby żadnej pomocy lekarskiej, albo
wiem wokoło najbardziej dotkniętych terenów  
szalałyby ogromne pożary, uniemożliwiające 
szybkie przyjście z pomocą. A tak na 50 na j
większych m iast USA dałby w w yniku 15 — 20 
milionów zabitych i do 25 milionów rannych.

Generał am erykański Gavin stwierdza, że w ra
zie wybuchu wojny nuklearnej Am eryka nie 
mogłaby zapobiec śmierci 100 milionów ludzi 
wśród swoich europejskich sprzymierzeńców.

Należy przy tym jeszcze pamiętać, że skutki 
promieniowania są bardzo długotrw ałe (jeszcze 
dziś um ierają ludzie w Hiroshimie w następ
stwie zrzucenia bomby w r. 1945 przez A m ery
kanów), co więcej, pozostawiają naw et obciąże
nia dziedziczne aż do niepłodności włącznie.

Mając na uwadze tak straszne i dalekosiężne 
skutki, sumienie chrześcijańskie nie może zna
leźć usprawiedliw ienia ani dla produkowania 
tych bomb, ani dla dokonywania prób ani dla 
groźby ich użycia.

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak potw or
ne nieszczęście stałoby się udziałem dotknięte
go m iasta lub kraju. Ktoś niezadowolony z ist
niejących w arunków mówi: a niech bomba ato
mowa raz z tym  wszystkim skończy. Tak 
możnaby ostatecznie powiedzieć, gdyby bomba 
A lub H sprowadzała w skutkach tylko śmierć 
nagłą, raptowną. Ale tak nie jest. Poza obfitym  
żniwem śmierci conajmniej ta sama liczba ludzi 
dotknięta zostałaby straszliwym  kalectw em  
i degeneracją. Tragedia Hiroshimy, która po- 
ciągnęła za sobą przeszło 200 000 ofiar śm iertel
nych, jest tylko słabym odbiciem tego, co nas 
wszystkich czeka w razie użycia bomb wodoro
wych. To byłyby prawdziwie dantejskie i apo
kaliptyczne sceny. W Hiroshimie, co jeszcze 
dziś zobaczyć można, z człowieka, siedzącego na 
ławce przed domem owego krytycznego dnia, 
pozostał tylko utrw alony na ścianie cień, nic 
więcej. Człowiek ten na skutek niesłychanie 
wysokiej tem peratury  poprostu wyparował.

Ludzie wierzący na całym świecie, synody 
kościelne a także Światowa Rada Kościołów, 
wypowiadają się jasno i wyraźnie przeciwko 
wojnie nuklearnej. Jedynie nieliczni „polity
cy kościelni” wysuwają swoje zastrzeżenia, 
twierdząc, że trzeba bronić w iary chrześcijań
skiej naw et przy pomocy bomb atomowych 
i wodorowych przed ateistycznym  komunizmem. 
Pozostawmy politykę na boku a więc i to, że 
Wschód przedłożył Zachodowi ogólnie znane 
realne propozycje, zmierzające do całkowitego 
i kontrolowanego rozbrojenia. Stanowisko „po
lityków kościelnych” nie trudno jest obalić a r
gum entam i religijnym i. Bo po argum enty ato
mowe sięgać mogą tylko ci chrześcijanie, którzy 
wierzą w to, że chrześcijaństwo utrzym uje się 
dzięki naszemu ludzkiemu poparciu. Tym
czasem nam ludziom wierzącym nie należy za
pominać, że panem losu Kościoła jest Chrystus. 
Jeżeli to nie jest zgodne z jego wolą, Kościół 
zginąć nie może. Wszak uczniowie kiedyś prosi
li swego Mistrza, aby ogień spuścił na niew ier
ne miasto. Brzmi to tak, jak gdyby mówili 
dzisiejszym językiem: Panie, spuść na to nie
wierne miasto bombę atomową i s^al je! A co 
odpowiedział Jezus? — „Czy nie wiecie, c z ^ e -  
go ducha jesteście?”'.

Wielu niepoprawnych ludzi, „w ierzących” 
w wojnę i w bombę atomową, także u nas, są
dzi, że wypowiadanie się przeciwko zbrojeniom
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atomowym, przeciwko wojnie, jest politycznym 
angażowaniem się chrześcijan po stronie kom u
nizmu, niektórzy widzą w tym  naw et sprzenie
wierzenie się ideałom chrześcijańskim. K arko
łomna i obłędna to logika! Zaprzaństwem  może 
być tylko jedno: podsycanie zimnej i przygoto
wywanie gorącej wojny, konkretne czy też ideo
logiczne. Dzięki Bogu jest na świecie wielka 
rzesza chrześcijan, walczących o pokój, o zakaz 
użycia broni nuklearnej. To nie u nas tylko, ale 
także w Ameryce, Australii, Anglii a nawet 
w NRF są ludzie o poważnym autorytecie, jak 
A lbert Schweitzer, Niemoller, Vogel, Gollwit- 
zer, niedawno zm arły prof. uniw ersytetu boń- 
skiego Iwand, którzy toczą ciężki bój o zwycię
stwo tej praw dy, że bomby atomowe i wodoro
we są dziełem szatana, że trzeba je zniszczyć, 
unieszkodliwić, zanim będzie za późno. I m ylą 
się ci, którzy sądzą, że wszyscy ci bojownicy
0 pokój, o uwolnienie ludzkości od strachu przed 
wodorową zagładą, są przyjaciółm i komunizmu. 
Większość z nich potępia wyścig zbrojeń ato
mowych na płaszczyźnie religijnej, teologicznej. 
W czasopiśmie zachodnio-niemieckim „Hoch
land” zajął się zagadnieniem  bomby atomowej 
Dr. Clemens M ünster, m ający za sobą studia 
chemiczne, fizyczne i m atem atyczne (nie teolog), 
au tor w ielu poważnych dzieł m. inn. ,,Dasein 
und G laube”. Jeżeli chodzi o jego zapatryw a
nia polityczne, to są one wszystkim  innym  ty l
ko nie pro-kom unistyczne, a mimo to dochodzi 
do konkluzji, że lepsza byłaby dla Niemiec 
„okupacja kom unistyczna”, jak się wyraża, ani
żeli wojna nuklearna. Powiada dosłownie: 
„Denn das schlimmste, was w ir in diesem Fall 
riskieren, ist die Besetzung durch die Sowjets, 
w ährend uns im anderen Fall der Atomkrieg 
im eigenen Land droht, nachdem  w ir uns 
vorher bereits moralisch aufgegeben haben. 
Die W eltgeschichte en thält für Bewohner be- 
setzer Gebiete und für Besiegte m anchetröst- 
liche Erfahrung, keine jedoch für Tote”. To 
praw da, pokonani mogą się jeszcze kiedyś pod
nieść, um arli nigdy.

Dalsze wywody Clemensa M ünstera są 
z punktu  widzenia chrześcijańskiego tak  prze
konywujące, że pozwalam sobie je przytoczyć 
dosłownie w tłum aczeniu:

„Nie jesteśm y w stanie zabronić Rosjanom
1 Am erykanom  robienie zapasów bomb i wypo
sażania ich wojsk w taktyczne bronie atomowe. 
W tym  m iejscu kończy się nasza bezpośrednia 
polityczna i ziemska odpowiedzialność i być 
może należałoby za-to wdzięcznym być. P rzy j
m uję jednak, że chrześcijańskim  zwolennikom 
atomowego uzbrojenia chodzi także o zbawienie 
dusz, a nie tylko o dobra mniejszej wagi, jak 
standard  życiowy, albo wolność, którą możnaby 
utracić. Jeżeli chodzi o dusze: um arli nie na
w racają się, ani po tej ani po tam tej stronie. 
Czy można przemocą nawracać? Gorzki prze
bieg historii Kościoła zaprzecza temu. Kto 
w ątpi w możliwość pozyskania drugiego dla 
chrześcijaństwa, czyni z niego absolutnego wro
ga, więcej, proklam uje go jako zło samo w so
bie. To byłyby dwie straszne pom yłki naraz.

Historia chrześcijaństw a oraz doświadczenia 
naszych dni pouczają, że bezpieczeństwo, dobro
byt, siła Kościoła jako też polityczna i osobista 
wolność żadną m iarą nie są najlepszym i w a
runkam i dla rozwoju w iary i życia chrześcijań
skiego. Przyczyna jest oczywista: zbawienie jest 
nierozdzielnie złączone z cierpieniem, naśla
downictwo Chrystusa kończy się na krzyżu. 
... Zwycięstwo Chrystusa nad światem  było 
i będzie czysto nadnaturalnym  zwycięstwem..,.

Nie jest nam  zabronione walczyć o naszą 
sprawę. Ale nie wolno nam wykupić się od 
możliwych cierpień przy pomocy winy. Jeżeli 
działanie jakieś jest dla nas wątpliwe, trzeba 
nam  je poniechać. Zachód nie może być urato 
wany przy pomocy broni, których użycie było
by zaprzeczeniem się naszej tradycji. Chrześci
jaństw a nie wolno bronić środkami, które je 
w swym rdzeniu, w przykazaniu miłości, zno
szą. Może to pociągnąć ciężkie ofiary za sobą, 
ono może dla elity przewodzącej oznaczać ko
niec. Chrześcijanie muszą cierpieć, być naw et 
gotowymi na śmierć, jeżeli nie ma innej drogi 
dla ocalenia powierzonych nam  dóbr. Nam po
wierzona jest w iara, nasi współobywatele, nasi 
przeciwnicy i ich zbawienie, nam  w pewnym  
sensie powierzony jest sam Chrystus. To jest 
ogromna odpowiedzialność. Być może to, co 
nam  powierzone zostało, możemy uratować 
w ten sposób, że zrezygnujem y z bronienia go 
wszelkimi środkami.

...W ydaje się, że przy tym  wszystkim  spada 
na chrześcijan i Europejczyków szczególne za
danie. Stoją oni przed jedną z najtrudniejszych 
swoich decyzji. Europejczycy muszą stanąć na 
wysokości zadania wobec faktu, że mieszkają na 
brzegu eurazjatyckiego kontynentu  i wobec 
swoich duchowych tradycji. Chrześcijanie m u
szą wybierać pomiędzy ew entualnym  cierpie
niem  a istotną w iną”.

Najpoważniejszy teolog czasów współczesnych 
Karol B arth  w wywiadzie udzielonym Szwaj
carskiem u pism u „Basler N achrichten” tak  
mówi o stosunkach Kościoła do bomby atomo
wej: „Chrześcijaństwo może żyć z bombą tylko 
w tym  wypadku, jeżeli będzie żyło przeciwko 
bombie. Oziębłość, z jaką Kościół szwajcarski 
się rozprawia z zagadnieniem  uzbrojenia ato
mowego jest rzeczą potw orną (scheusslich) — 
nie znajduję innego określenia. Taka postawa 
w stosunku do «najbardziej palących zagadnień 
naszych czasów wpędza najlepszych chrześcijan 
w pewnego rodzaju w ew nętrzną diasporę — co 
do tego musim y jasno sobie zdawać sprawę. 
Wciąż mam y do czynienia z tym  samym starym  
problem em : gdy Kościół pragnie ze światem  
żyć, dopasować się, wówczas gardzą nim; jeżeli 
Kościół protestuje, wówczas wprawdzie go na 
bok odsuwają, ale w samej rzeczy go się więcej 
respek tu je”.

Wobec śm iertelnego niebezpieczeństwa chrze
ścijanie m ają do wyboru: grzyb atomowy — 
szubienicę ludzkości, albo krzyż — znak cier
pienia i zarazem  zwycięstwa. Dla prawdziwie 
wierzącego w ybór nie jest problemem.
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Wacław Iwaszkiewicz

Usprawiedliwienie isinienia
&

"C akt, że żyję, jest czymś zdum iewającym ,
-ł czymś, co wymaga w yjaśnienia i w ytłum a

czenia. To, że życie ludzkie jest dla człowieka 
przedm iotem  zdumienia i kontem placji, wynika 
z tego, że jest to życie świadome, życie, które 
wymaga dania odpowiedzi na pytanie o sens 
istnienia. Nie znamy tak dokładnie psychologii 
zwierząt, abyśmy mogli powiedzieć z zupełną 
pewnością, że koń, pies czy kot nie zastanaw ia
ją się po swojemu nad sensem swego życia — 
ale, jeśli nawe^ to czynią, to nie czynią tego 
w tak i sposób, w jaki czyni to człowiek: w spo
sób, zmieniający treść życia. Zaduma nad sen
sem istnienia prowadzi bowiem często do zmia
ny, która nie musi mieć form y określonej decy
zji podejmowanej określonego dnia w  określo
nym celu, lecz która często przybiera formę 
stopniowego przechodzenia na inny styl życia — 
przechodzenia tak dalece stopniowego, że do
piero po pewnym  czasie człowiek uświadam ia 
sobie, że żyje inaczej, niż dawniej.

Czy k a ż d y  człowiek zastanaw ia się 
w taki sposób nad sensem swego życia? — nie 
znam każdego człowieka, nie mogę więc dać 
odpowiedzi na to pytanie; wolno mi jednak 
przypuszczać, a to na podstawie obserw acji in
nych ludzi, że jeśli pytanie o sens życia stoi 
przed każdym  człowiekiem, to sposób uświado
mienia sobie tego pytania i intensywność m y
ślenia nad sposobem dania odpowiedzi nie jest 
u wszystkich jednakowa. W dziejach znamy 
ludzi, dla których pytanie to i odpowiedź na 
nie była treścią życia: są to wielcy filozofowie 
i reform atorzy religijni, są to ludzie skłonni do 
życia kontem placyjnego, w którym , jak tw ier
dzi Jose O rtega’y Gasset człowiek cofa się 
w siebie po to, aby następnie wyszedłszy z sie
bie opanowywać świat przy pomocy siłv. jaką 
w sobie znalazł (Der Mensch und die Leute, 
wyd. pośm. 1958).

Nie można wszakże przypuszczać, że życie 
kontem placyjne jest wzorem do naśladowania 
dla wszystkich, a cofanie się w siebie nie jest 
zawsze dokonywane w tym  celu, aby móc dać 
sobie — i innym  — odpowiedź na pytanie 
o sens życia. Znacznie częściej celem krótkiej 
kontem placji jest znalezienie sił do rozwiąza
nia aktualnych problemów życiowych, np. opa
nowanie niepowodzeń życiowych, znalezienie 
najwłaściwszej drogi do sukcesu w spraw ach 
gospodarczych czy życia osobistego. W kontem 
placji jednak — w każdej kontem placji — po
jaw ia się pytanie: dlaczego?

Pytanie to pojawia się nie tylko przed ludź
mi jako jednostkam i, pojawia się także przed 
zbiorowościami ludzkimi. Sens istnienia jest 
bowiem problem em  nie tylko indywidualnym , 
lecz i społecznym, grupy społeczne poszukują 
uspraw iedliw ienia swego istnienia niem niej 
gorliwie, jak i ich członkowie. Poszukując

usprawiedliwienia starają  się znaleźć samo
uwielbienie, które jest najw ygodniejszą form ą 
usprawiedliwienia, formą najbardziej rady
kalną.

Pojawienie się w ostatnich dziesiątkach lat 
wielkich zbiorowości ludzkich składających 
się z ludzi świadomych swej odrębności stwo
rzyło nowy problem  społeczny, problem  uspra
wiedliwienia istnienia zbiorowości jak  i jedno
stek każdej z osobna. Problem  tak i nie istniał w 
zbiorowiskach opartych na tradycyjnych wię
zach społecznych, gdyż w takich zbiorowiskach 
trwałość roli społecznej ich członków wyklucza
ła praktycznie stawianie pytania o cel istnienia 
zbiorowisk. Inaczej w nowoczesnych społe
czeństwach, gdzie istnienie np. wielkich m iast 
nie jest tak  oczywiście zrozumiałe, jak istnie
nie m iast średniowiecznych, gdzie pozycja spo
łeczna żadnej jednostki nie jest całkowicie 
i doskonale pewna, gdzie zacierają się różnice 
społeczne, gdzie, jak pisze publicysta niemiecki, 
Jürgen  Eick, przeciętna stenotypistka ma za 
sobą zwykle weekend w Paryżu i w akacje we 
Włoszech.

Jeśli nad sensem istnienia zastanaw iały się 
w sposób społecznie ważny nieliczne specjalnie 
uczulone jednostki, to odpowiedź dawana przez 
te jednostki stawała się często wzorem społecz
nym, a więc uzyskiwała sankcję mocy powszech
nie obowiązującej. Tak było z twórcam i i od
nowicielami religii, z w ybitnym i filozofami 
kształtującym i poglądy swoich społeczeństw, 
z w ybitnym i politykami, którzy, jak Cycero, 
zaważyli głębią i siłą przekonania swych 
m yśli na poglądach społecznych następnych 
stuleci. Jeśli natom iast nad sensem istnienia 
zastanawia się każdy, to skutkiem  może być 
zachwianie zaufania we własne siły, gdyż nie 
każdy ma tyle siły wew nętrznej, aby móc zna
leźć odpowiedź na swoje pytanie życiowe 
o własnych siłach, a nie każdy też wie, gdzie 
szukać autorytetu, na którym  by mógł się 
oprzeć. Dawne bowiem autory tety  często stra 
ciły ważność, zachwiały się różne w iary — 
w iara w postęp, w iara w sprawiedliwość spo
łeczną, w iara w wartość własnego ustro ju  spo
łecznego, zwłaszcza, jeśli jest to ustrój istn ieją
cy bez zmian od bardzo dawnych czasów.

W takich wypadkach, gdy zawodzi kazno
dzieja, gdy polityk nie wzbudza dostatecznego 
zaufania, miejsce ich zajm uje nauka. Nie jest 
to przypadkiem , że dzieła socjologiczne stają 
się bestselleram i, że zainteresowanie nauką 
jest obecnie znacznie powszechniejsze, niż 
dawniej, powszechniejsze w tym  sensie, że co
raz więcej ludzi szuka w dziełach naukowych 
odpowiedzi na dręczące ich pytania. Szuka zaś 
tych odpowiedzi najgorliw iej, najzrozum ialej 
w dziełach socjologicznych, gdyż one tłum a-
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cząc mechanizm funkcjonowania społeczeństw 
są najbliższe odpowiedzi na te pytania.

Odpowiedź tę rzeczywiście dają. Przykładem  
tego jest u nas Florian Znaniecki z jego czte
rem a typam i społecznymi (ludzie pracy, ludzie 
zabawy, ludzie dobrze wychowani, zbo^eńcy), 
obecnie w USA David Riesman, który  zależnie 
od przew ażających motywów, którym i ludzie 
kierują się w  swym postępowaniu, rozróżnia 
ludzi kierowanych przez tradycję, ludzi kiero
wanych w ew nętrznie i ludzi kierowanych zew
nętrznie. W. dawniejszej socjologii przykładem  
może być Max W eber, którego socjologia reli- 
gii jest i dziś uważana za aktualną i który  tłu 
maczy określony rozwój gospodarczy postaw a
mi społecznymi, przyswojonym i przez wyznaw
ców protestantyzm u (kalwinów).

Jakie jest społeczne znaczenie tych poglą
dów? ile m ają one wspólnego z w ew nętrzną 
potrzebą uspraw iedliw ienia swego istnienia? 
Na pozór — niewiele: mówią bowiem nie o sen
sie istnienia, lecz o m otywach postępowania. 
Nie tłumaczą, po co, dlaczego, istnieję, lecz 
w yjaśniają, dlaczego postępuję przeważnie tak, 
a nie inaczej. Jest to jednak tylko pozór, w rze
czywistości jest inaczej.

Ludzie bowiem nie są skłonni wyciągać 
ostatecznych konsekwencji ze swego pytania 
o sens istnienia, rzadko kto ma chęć, cierpli
wość i odwagę przem yślenia pytania do same
go końca. Odpowiedź na pytanie o pobudki 
działania typowe w danych w arunkach spo
łecznych jest uznawana za odpowiedź na pyta
nie o sens istnienia, bowiem pobudki działania, 
to problem  etyczny, a sens istnienia ma rów
nież zabarwienie etyczne. Jeśli więc socjologia 
daje mi odpowiedź na pytanie, dlaczego zazwy
czaj postępuję tak, a nie inaczej, dlaczego 
w tak i a nie w  inny sposób reaguję na postę
powanie innych ludzi, to mimowiednie odpo
wiedź ta zastępuje mi rozwiązanie zagadnie
nia, kim  jestem, po co żyję: już to zagadnienie 
przestaje być tak palące i żywe, ustępuje na 
plan tak  dalece dalszy, że w ogóle znika ze 
świadomości.

Typologię Znanieckiego przytoczyłem, gdyż 
jestem  Polakiem ; nie w yw arła ona tak  silnego 
wpływu, jak  typologia Maxa W ebera czy Da- 
vida Riesmana, jak próba analizy postępowa
nia współczesnego człowieka, przeprowadzona 
przez O rtege'y  Gasseta. Należy jednak pod
kreślać znaczenie naszych rozwiązań, jakkol
wiek nie są one w społeczeństwie dostatecznie 
znane („Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przy
szłości”, w  k tórej Znaniecki opublikował swe 
poglądy na ten  tem at, była to książka o jedno
razowym  niew ielkim  nakładzie). Ostatecznie 
typologie W ebera, Znanieckiego i Riesmana 
nie różnią się tak  dalece, jakby na pierwszy 
rzu t oka mogło się zdawać, u jm ują one po
dobne zjawiska z innych punktów  widzenia. 
Człowiek zabawy u Znanieckiego jest krew nym  
człowieka kierowanego zewnętrznie — u obu 
tych typów społecznych można znaleźć istotne

wspólne cechy. Takich podobieństw można by 
znaleźć więcej, nie o nie jednak chodzi. Sens 
problem u leży w czym innym.

Nauka, w szczególności socjologia czy psy
chologia społeczna, daje odpowiedź, która 
w założeniu i w intencjach uczonych nie jest 
odpowiedzią na pytanie o sens istnienia, ale 
która staje się tą odpowiedzią w um ysłach czy
telników  oraz ludzi, którzy poglądy te znają ze 
słyszenia. Nauka zwalnia przez to ludzi od ko
nieczności samodzielnego dochodzenia do znaj
dywania tej praw dy, k tórej „się razem  docho
dzi i czeka” (NORWID). „Błogosławione jest 
lenistwo człeka, co szuka, aby mu było wygod
nie”, a do tej wygody niezbędna jest świado
mość nie istnienia nierozwiązanych problemów. 
Odwaga myślenia, ostrożności w uznawaniu za 
rozwiązanie rzeczywiste rozwiązań pozornych 
lub częściowych, w ytrwałość w poszukiwaniu, 
skromność i p o k o r a ,  nie są właściwościa
mi posiadanym i przez wszystkich ludzi w stop
niu dostatecznym, aby byli oni skłonni szukać 
o w łasnych siłach — lub o własnych siłach 
przyznawać się do tej Praw dy, którą trzeba 
poznać, a wyswobodzi.

W dobie upowszechniania się środków maso
wego .porozumiewania się ludzi obowiązuje, 
zda się, gorzka uwaga Norwida: „Zbyt hałaśli
wym  plakatów  językiem  gada się z każdym, 
a nie mówi z nikiem ” (Assunta). Religia — 
owszem, ale jako forma, mniej jako treść ży
cia, mniej jako drogowskaz na codzień. Nau
ka — owszem, ale jako w ykład popularny, dla 
każdego zrozumiały, tłum aczący to, co każdy 
bez gruntownego przygotowania może zrozu
mieć. Popularyzacja jest w tym  znaczeniu nie
bezpieczeństwem i dla wiedzy, zwiększa ona 
obawę niezrozum ienia sensu zdobyczy nauki. 
Powierzchowna wiedza o wiedzy, powierzchow
ne traktow anie religii, zastępują tę gruntow - 
ność myślenia, te „pojęcia nieco sum ienniej
sze” , k tórych brak zarzucał Norwid swym  ro
dakom. I wiedza, jak i religia, może stać się 
modą, sposobem współżycia towarzyskiego, 
pełnego konwenansów, powierzchownego, nie- 
obowiązującego.

Życie ludzkie ma jednak sens. Pytanie o sens 
życia jest następstw em  zatracenia tego sensu 
w postępowaniu człowieka, na tym  tle się w y
łania jako coraz groźniejsze memento. Czło
wiek pragnie usprawiedliw ić swe istnienie, 
„przepraszam, że żyję” ma swe bardzo głębo
kie znaczenie. Człowiek, w podświadomości 
niepew ny siebie, odrzucający od siebie niew y
godną i kłopotliwą myśl o grzeszności każdego 
swego kroku, żyjący z nieczystym  sumieniem, 
szuka odpowiedzi. Nowoczesny człowiek prze
stał już wierzyć wierze, szuka więc innych 
autorytetów  i widzi je w nauce. Tu znajduje 
odpowiedź, której wcale nie pragnie m u się 
dać, a k tórą jednak bierze za to, czym pragnie 
ją widzieć, nie, czym jest w intencjach tw ór
ców. To jest owo pozorne uspraw iedliw ienie
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istnienia, które zastępuje rzeczywiste uspra
wiedliwienie może dlatego, że to rzeczywiste 
uspraw iedliw ienie jest tak szalenie proste — 
i tak bardzo niewygodne.

Typologie społeczne są jednym  z możliwych 
przykładów nam iastek uspraw iedliw ienia; przy
kład ten  wydaje się szczególnie pociągający 
z tego względu, że dotyczy społeczeństw, 
w których proces laicyzacji jest posunięty da

lej, niż w naszym, w których wpływ masowych 
środków porozumiewania się ludzi na postępo
wanie ludzi jest większy niż u nas, w których 
świadomość posiadania własnej osobowości 
w najszerszych masach wydaje się być większa 
niż w naszym  kraju. Problem  ten  istnieje jed
nak nie tylko w krajach anglosaskich, nie tylko 
w Zachodniej Europie. „U dnia, którego nie 
znam stoję bram ...” ,

K. L.

Do dalszej pracy
Impresje z Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL

W niedzielę, dnia 19 czerwca br. odbył się 
w W arszawie Synod Kościoła Ewang.-Reformo- 
wanego w PRL. Rozpoczęty został uroczystym  
nabożeństwem, połączonym z sakram entem  
Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym
0 godz. 9-ej rano, w czasie którego okolicznoś
ciowe kazanie wygłosił Superintendent ks. Jan  
Nie wieczerzał.

Właściwe obrady toczyły się w sali parafial
nej przy ul. Świerczewskiego 76a począwszy od 
godz. 11-ej. W obecności wszystkich księży 
oraz ok. 50 delegatów i 30 gości, pośród których 
znajdowała się p. m gr Irena Heintze, redaktor 
„Strażnicy Ew angelicznej”, p. Nelson K. A tu- 
tonu z G hany i p. dyr. K. Mazel, przedstaw iciel 
Church W orld Service, Synod poprowadził 
prezes p. inż. mgr. H enryk Błaszkowski, k tó re
go um iejętności i energii zawdzięczać należy, że 
obszerny program  mógł być w jednym  dniu 
wyczerpany.

Przed wojną Synody trw ały  zwykle dwa dni. 
Dawało to oczywiście możność szczegółowego 
omówienia i przeanalizowania zagadnień, jak 
również nawiązania bliższych kontaktów  mię
dzy delegatami. Skrócenie czasu obrad nakłada 
większe obowiązki na Konsystorz, k tóry  przed
kłada Synodowi szczegółowo sprawozdanie
1 wnioski do rozpatrzenia, jak również przygo
towuje organizacyjnie całe obrady.

W roku bieżącym na Synodzie zabrakło pre
zesa Konsystorza p. Stefana Bauma, przebyw a
jącego w w yniku ciężkiej choroby serca w szpi
talu. Na wniosek Superintendenta uczestnicy 
Synodu przesłali Mu serdeczne pozdrowienia 
i życzenia rychłego powrotu do zdrowia i do 
umiłowanej przezeń pracy dla dobra całej 
społeczności kościelnej.

Jakie były istotne zagadnienia, którym i za j
mował się Synod? Myślę, że należały do nich 
sprawy, poruszone w referacie ks. Zdzisława 
Trandy n.t. „Rola i wkład Kościoła Reform owa
nego w Polsce w przeszłości i teraźniejszości”.

Temat, ustalony przez Konsystorz, m iał za za
danie uwypuklić nie tylko owe pozytywne mo
m enty w dziejach polskiej Reform acji lecz — 
i to w  związku z 400 rocznicą zgonu reform ato
ra Jana Łaskiego — wskazać na b rak i i zmobili
zować wyznawców do nowej pracy we współ
czesności. Aczkolwiek referentow i możnaby 
wytknąć potrosze przewagę elem entu h istory
zującego i nie dość dokładne sprecyzowanie za
dań wobec teraźniejszości, to jednak cały sze
reg uwag, spostrzeżeń i wniosków, nacechowa
nych głęboką w iarą i troską o przyszłość, sta
nowił m ateriał do późniejszej, ożywionej dys
kusji. R eferat był bowiem odczytany i częścio
wo przedyskutow any w części pierwszej Syno
du, po wstępnych punktach porządku dzienne
go jak: sprawdzenie listy obecności, uczczenie 
pamięci zasłużonych członków Kościoła, w ysła
nie telegram ów i odczytaniu protokółu z po
przedniego Synodu.

Po przerwie, w czasie której synodujący spo
żyli przygotowany przez Zbór warszaw ski po
siłek, przystąpiono do dalszych obrad. Rozpo
częły się one sprawozdaniem Superintendenta 
Kościoła z działalności Kansy storze i z życia re 
ligijnego za rok ubiegły, po czym nastąpiły 
sprawozdania finansowe i Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie Superintendenta i dyskusja 
wykazały zarówno blaski jak i cienie pracy 
i życia Kościoła. Do blasków zaliczyć należy 
niewątpliw ie pewną stabilizację w zborach po 
katastrofie wojennej, zapewnienie opieki dusz
pasterskiej w istniejących a do niedaw na osie
roconych placówkach, rozpoczęcie pracy m isyj
nej, dokonanie rem ontów i zabezpieczenie sze
regu budynków od dalszych zniszczeń. Za mo
m enty dodatnie i pożyteczne dla Kościoła uznać 
należy działalność Sekcji Ewangelizacyjno-Spo- 
łecznej pod przewodnictwem  p. prof. dr. Z. 
Lejmbach, kolonie dla dzieci i obóz dla m łodzie
ży, działalność biblioteki przy Zborze warszaw 
skim pod kierunkiem  p. L. Gołkowskiej, biblio
teki, służącej nie tylko Zborowi warszawskie-

177



mu lecz i placówkom prowincjonalnym , wyda
wanie w  łączności z bratnim  Kościołem Augs
burskim  miesięcznika „Jednota”, oraz zorgani
zowanie przez Konsystorz wystawy ,,Reform a
cja w Polsce” .

Ze sprawozdania finansowego, złożonego 
przez radcę Konsystorza p. Jana Jelena w yni
kało, że gros wydatków Konsystorza to dotacje 
na rem onty obiektów kościelnych w szczegól
ności w W arszawie, choć i zbory w terenie przy 
pomocy Konstystorza były w możności prze
prowadzić cały szereg robót remontowych. 
W tej chwili stwierdzić możemy zebezpieczenie 
i zewnętrzny rem ont kościoła, rem ont i adapta
cję plebanii w W arszawie, rem ont kościoła 
w Żychlinie, przeprowadzenie c. o. w plebanii 
zelowskiej, rem onty kościoła i zabudowań gos
podarczych jak  również elektryfikację tych 
obiektów w Kucowie. Dalsze inwestycje zbo
rów w terenie są przewidziane w najbliższym 
czasie. Są bowiem inne, konieczne roboty za
bezpieczające, lecz wszystkiego naraz wykonać 
nie podobna.

Biorąc pod uwagę m ałą liczebność Kościoła 
oraz trudności życia powojennego w wyniszczo
nym  przez okupanta kraju , w 15-1 ecie niepod
ległości stwierdzić należy, że to, co zostało w y
konane jest dowodem i świadectwem pracy 
i dążenia wszystkich tych, którym  na sercu le
ży dobro i rozwój Kościoła. W yznawcy zdają 
sobie również sprawę z tego, że wielką pomocą 
w dziele odbudowy było pozytywne ustosun
kowanie się do tych poczynań Kościoła Władz 
Państw owych, które w ram ach swych możli
wości przychodziły m u z pomocą. Stwierdzenie 
to znalazło swój wyraz zarówno w sprawozda
niach jak i dyskusji.

Ze spraw ozdań wynikało również, że Kościół 
ma wiele do zawdzięczenia Światowej Radzie 
Ekumenicznej, i bratnim  Kościołom zagranicz
nym, z których na pierwszych miejscach w y
mienić należy Kościoły Reformowane w K ana
dzie, M issouri i Związek Kościołów Szwajcar
skich. W działalności Sekcji Ewangelizacyjno- 
Społecznej dużą rolę odgrywa pomoc Church 
W orld Service — Światowej Pomocy Kościel

nej, reprezentow anej na terenie naszego k ra ju  
przez jej przedstaw iciela przy W ładzach Pol
skich p. K arela Mazela, obecnego również na 
Synodzie. Synodujący złożyli na jego ręce po
dziękowanie dla organizacji przezeń reprezen
towanej.

W ielu synodu jących, zabierających głos 
w dyskusji, dawało wyraz przekonania, że 
obecny rok, kończący praktycznie okres usuwa
nia m aterialnych zniszczeń wojennych, stanie 
się początkiem wzmożonej pracy religijno-spo- 
łecznej. Istnieją ku tem u obiektywne możliwoś
ci. Jednakże — i to było główną nutą dysku
sji — praca ta winna stać się sprawą wszystkich 
wyznawców. W ymaga ona od każdego z nas 
przybliżenia się do ewangelicznych praw d wia
ry, ożywienia pracy zborowej i szerszego spoj
rzenia na otaczające nas zjawiska. Kościół ani 
zbór nie może być tylko oazą dla strudzonych 
pielgrzymów lub ludzi z siebie zadowolonych, 
lecz społecznością żyjącą i dążącą do coraz to 
lepszego pełnienia Chrystusowego przykaza
nia służby i miłości. Kościół nasz stracił wiele 
w przeszłości właśnie z powodu zaniku ducha 
misyjnego i zadowalania się tym  co jest. 
I dzisiaj niektórzy z nas są skłonni do tra k to 
wania Kościoła jako insty tucji istniejącej dla 
samego istnienia, zapominając o tym, że to 
właśnie stanowisko, przy braku pracy i dzia
łania prowadzi do zaniku tego co istnieje. 
W wypowiedziach mówców wyczuwało się dą
żenie do zaktywizowania wszystkich komórek 
życia kościelnego. Są bowiem zbory które rozu
m ieją właściwie swoje posłannictwo i pracują, 
są niestety i zbory m artwe.

Przyszłość Kościoła uzależniona jest przede 
wszystkim  od ducha w nim panującego. Koś
ciół staje się poprzez swych wyznawców, po
przez ich stosunek do bliskich i dalekich, świad
kiem Chrystusowego działania. Ustosunkowa
nie się Kościoła, jego wyznawców do spraw  
otaczających, jego rola twórczego czynnika 
w kształtow aniu się międzyludzkich stosunków, 
stanowi o jego życiu lub zaniku. Nie pomoże 
żadne teoretyzowanie, nie ma najm niejszych 
korzyści z trw ania w Kościele, jeśli za człon-

1 7 8



kostwem nie idzie w parze czynne wyznanie. 
Nie będziemy nigdy „solą ziemi”, jeśli pośród 
nas nie będzie ducha wzajem nej życzliwości 
i chęci pomocy we wszelkiej dobrej sprawie, 
jeśli nie będziemy pielęgnować w społeczności 
ducha twórczego pokoju.

W imię tej właśnie praw dy, nakazującej 
współdziałanie w wysiłku twórczym  a p ro testu
jącej przeciwko złu, Synod zaznaczył swą ra 
dość z osiągnięć całego Narodu w okresie 15-le- 
cia odzyskania wolnego bytu, wyraził sprzeciw 
wobec podsycania m ilitarystycznych dążeń 
w niektórych krajach, przeciw groźbom stoso
wania broni term ojądrow ej, jak również zajął 
jednoznacznie negatyw ne stanowisko wobec 
rasistowskiej polityki stosowanej przez białych 
w Unii Południowo A frykańskiej. Rasizmu nie

można pogodzić z chrześcijaństwem , jak to usi
łu ją czynić niektórzy nasi bracia chrześcijanie 
w Unii, a ich stanowisko w stosunku do czar
nych braci jest godne ubolewania.

W dalszej dyskusji synodujący często naw ra
cali ku zasadniczym sprawom Kościoła. W ska
zywano na konieczność przeanalizowania m e
tod pracy kościelnej, k tóre w niektórych p rzy 
padkach jako przestarzałe nie zdają egzaminu, 
zwracano uwagę na powszechny w k ra ju  brak 
polskiej litera tu ry  ewangelickiej i m ateriałów  
m isyjnych. Zebrani przyjęli z zadowoleniem 
fakt ożywionej działalności w tym  kierunku 
w bratnim  Kościele augsburskim, gdzie o s ta t
nio nakładem  „Strażnicy Ewangelicznej” uka
zała się książka o Albercie Schweitzerze, Histo
rie biblijne — ks. Sikory i inne pozycje, godne 
polecenia dla wszystkich wyznawców reform o
wanych. Należałoby zadbać, by zbory zaopa
trzy ły  się w dostateczną ilość egzem plarzy tych 
pozycji. Nasz Kościół ma w planie na przyszły 
rok wydanie zapowiadanej od dawna broszury 
inform acyjnej, katechizm u i śpiewnika.

W ażnym m omentem Synodu było przyjęcie 
regulam inu Konsystorskiego i Synodalnego, 
opracowanych przez Intersynodalną Komisję 
Regulaminową.

Synod zakończył się w późnych godzinach 
wieczornych. Jest nadzieja, że uczestnicy dele
gowani przez poszczególne Zbory jeszcze raz 
przeanalizują spraw y na nim poruszone i będą 
się starali z nową ufnością i większą gorliwością 
służyć Bogu i ludziom, starając się „wzrastać 
w Onego, który  jest Głową, to jest w Chrys
tusa”.

RADA MĘDRCA
Do Sokratesa przyszedł pewnego razu jakiś człow iek i powiedział: „Słuchaj, muszę ci coś bardzo 

ważnego powiedzieć o twoim przyjacielu“. • - - V ^ ;-: "
„Poczekaj troszeczkę“ przerw ał m u mędrzec, czy to, co mi chcesz opowiedzieć, przepuściłeś już przez 
potrójne sito“?
„Jakie potrójne sito?“
„Słuchaj dobrze: P ierw szym  jest sito prawdy... Czy jesteś przekonany, że wszystko, co mi chcesz opo
wiedzieć, jest p raw dą?“
„To nie... słyszałem to od kogoś innego.“
„W takim  razie przepuściłeś to przez drugie sito? Jest to sito dobroci...“
Człowiek zarum ienił się i odpowiedział: „Muszę się przyznać... nie.“
„A czy pomyślałeś o trzecim  sicie i zapytałeś siebie, czy jest rzeczą pożyteczną mnie to wszystko o moim 
przyjacielu opowiedzieć?“
„Pożyteczne... w łaściwie nie.“
„Widzisz więc, odpowiedział mędrzec, „jeżeli to, co mi chcesz opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani 
dobre, ani pożyteczne, to zachowaj to raczej dla siebie!“

P r e n u m e r u j  —
C z y l a j  —

P r o p a g u j  „JEDNOTĘ"
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HISTORYCZNY DZIEŃ KOŚCIOŁA
SZWEDZKIEGO

/C zterdzieści lat trw ała w 
^ K o ś c ie le  luterańskim  Szwe

cji walka o dopuszczenie kobiet 
do stanu duchownego. W r. 1911 
po raz pierwszy w dziejach tego 
Kościoła przem awiała kobieta w 
świątyni, ale nie z ambony, lecz 
przy pulpicie. Odtąd zrazu nie
śmiało, po tym  coraz głośniej po
częto wołać o równe praw a ko
biet w pełnieniu funkcji kościel
nych. A głosy te pochodziły 
przede wszystkim  ze strony za
interesow anej płci, choć nie b ra
kło także mężczyzn a naw et du
chownych. W alka toczyła się 
ze zm iennym  szczęściem. A że 
Kościół lu terański w Szwecji 
jest Kościołem państwowym, 
dla którego najwyższą władzą 
jest parlam ent (obecnie o w ięk
szości socjalistycznej!) i król, 
wniesiony wniosek o dopuszcze
nie kobiet do stanu pastorskiego

został uchwalony przez parla
m ent większością głosów i z 
dniem 1 stycznia 1959 r. stał się 
obowiązującym praw em  pań
stwowym. W każdym razie 
uważano za stosowne przed tym  
zasięgnąć opinii konferencji 
episkopatu, która się wypowie
działa pozytywnie, acz nie jed
nomyślnie. Sprzeciwiło sie r^L- 
rech biskupów, wśród nich bis
kup Lund — Giertz, k tóry też 
objął przywództwo nad dość sil
ną opozycją.

Były momenty, kiedy się zda
wało, że spraw a kobiet-pasto- 
rów doprowadzi do podziału 
Kościoła. Opozycja, która zresz
tą ze swej akcji nie zrezygno
wała, wezwała w iernych do 
bojkotowania nabożeństw i 
czynności kościelnych, dokony
wanych przez kobiety-księży. 
Jednakże zdecydowane stano

wisko arcybiskupa-prym asa ks. 
G unnar H ultgrena oraz władz 
państwowych, od których wszel
kie nominacje na stanowiska 
kościelne są uzależnione, dopro
wadziło do tego, że w Niedzielę 
Palmową b. r. mogła się odbyć 
w trzech różnych miejscowoś
ciach ordynacja trzech pierw 
szych kobiet na pełnoprawnych 
duchownych Kościoła lu terań- 
skiego w Szwecji.

46-letnia dr M argit Sahlin zo
stała ordynowana przez arcy
biskupa-prym asa H ultgrena w 
kaplicy prowadzonego przez nią 
szpitala św. K atarzyny w Ó ster- 
skor, gdzie nadal będzie czyn
na w zarządzie diakonii Kościo
ła szwedzkiego. W katedrze w 
Harnósand, biskup Ruben Jo- 
sephson ordynował 48-letnią 
diakonisę Ingrid Persson, która 
będzie pracowała jako pastor i 
nauczyciel w Órnskóldsvik.

Najuroczys, lą oprawę m ia
ła zapewne ordynacja 30-letniej 
Elisabeth Djurle, przeprow a
dzona przez biskupa Helge L ju- 
neberga w starym , czcigodnym 
kościele św. Mikołaja w Sztok
holmie.

Cała w 98°/o luterańska Szwe
cja wzięła udział w tej uroczy
stości, nadawanej przez liczne 
stacje radiowe i telewizyjne. W 
historycznej świątyni, w której 
ongiś kazał Reform ator Szwecji 
Olaf P etri i gdzie koronowało 
się wńelu królów, po raz pierw 
szy w historii tego k raju  i świą
tyni kroczyła, wśród oślepiają
cych świateł reflektorów  tele-

Sztokholm — kościół św. M ikołaja. Rozpoczyna się uroczysta ordynacja
Elżbiety D jurle
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Biskup Helge Ljuneberg ordynuje Elżbietę D jurle

wizyjnych i trzasku kam er fil
mowych, kobieta, by być w y
święconą na pełnoprawne stano
wisko duchownego ewangelic
kiego. Ubrana w białe szaty 
mszalne (w Szwecji nabożeń
stwo ewangelickie nazywa się 
„mszą”) kroczyła ku ołtarzowi, 
podczas gdy chór starym  zwy
czajem, sięgającym czasów 
przedreform acyjnych, śpiewał 
łaciński hym n ,,Veni sancte Spi
ritu s” („Przyjdź Duchu Świę
ty ”).

Prasa, radio i telewizja po
święciły tem u niew ątpliw ie his
torycznem u w ydarzeniu wiele 
czasu i miejsca. Obok radosnej 
aprobaty, część duchowieństwa 
i w iernych zajęła mocno k ry 
tyczne stanowisko. Za granicą 
Kościół Anglikański przez usta 
arcybiskupa C anterbury dr. 
Fishera wyraził swe głębokie 
ubolewanie, że dopuszczenip 
kobiet do ołtarza w charakterze 
księży uniemożliwi prawdopo
dobnie od lat trw ającą interko- 
munię z Kościołem szwedzkim.

Dla Kościoła w Szwecji Nie
dziela Palmowa 1960 przejdzie 
z pewnością do historii. Nie
wiadomo tylko, jakiego rodza
ju będzie osąd historii.

*
* *

jC ster Luttem an — Szwedka, 
-l-' k tórej artyku ł podajem y 

niżej za tygodnikiem  szwedzkim 
IDUN, jest kobietą, która na
m iętnie walczyła przez 40 lat o 
pełne rów noupraw nienie kobiet 
w życiu kościelnym i właściwie 
jako pierwsza z kobiet powinna 
była zostać pastorem  szwedz
kim, tym  bardziej, że od naj
młodszych lat czuła powołanie 
do stanu duchownego. Obecnie, 
gdy cel jej działalności został 
osiągnięty przez ordynowanie 
pierwszych trzech kobiet na pa
storów, porównuje siebie do 
Mojżesza, k tóry  prowadził lud 
izraelski do ziemi obiecanej, 
lecz sam do niej nie wszedł.

akie są uczucia Pani wobec 
faktu ordynacji pierwszych 

kobiet-pastorów w Szwecji? 
Czyż to nie dziwne, że Pani sa
ma zostaje jakoby poza nawia
sem? Takie pytania dochodzą 
mnie obecnie ze wszystkich 
stron. I rozumiem to bez trud
ności. Albowiem nikt więcej 
niż ja nie pracował nad zagad
nieniem kobiet-pastorów. Praw
dę powiedziawszy, zaważyło to 
na całokształcie mojego życia od 
owej pamiętnej wiosny 1919 r., 
kiedy ta sprawa stała się bliska 
memu sercu w osobliwy spo
sób. Wtedy istotnie wierzyłam, 
że pewnego dnia sama dosięgnę 
upragnionego urzędu kapłań
skiego.

Stało się inaczej. Przeżywam 
jednakże chwile wzniosłe i wiel
kie, że dane mi było dożyć 
chwili, kiedy po raz pierwszy 
w Szwecji zostały ordynowane 
kobiety na pastorów. Od same
go początku chodziło mi przede 
wszystkim o sprawę a nie o 
osoby. I ja jestem pełna zdu
mienia, jak cała ta sprawa do
prowadzona została szczęśliwie 
do końca. Dla mnie osobiście 
jest to potwierdzeniem faktu, 
że walka moja nie była darem
na i że się przyczyniłam do 
urzeczywistnienia czegoś, co 
prędzej czy później musiało 
nastąpić.

„Lecz czy było to rzeczą aż 
tak konieczną, aby walczyć o 
nią?” brzmi następne pytanie. 
I to pytanie jest zrozumiałe. 
Tak pytają ci, którzy nie mają 
własnego doświadczenia, jeśli 
chodzi o walkę, zmierzającą do 
urzeczywistnienia swego powo
łania. Dla kogoś, kto wie co to 
znaczy, pytanie takie staje się 
zbędne. Doznaje się osobliwe
go wrażenia, gdy się patrzy na 
znaczenie Niedzieli Palmowej 
1960 r. z punktu widzenia hi
storii Kościoła szwedzkiego mi
nionych dziesięcioleci. Lata te 
przyniosły ze sobą różne do
świadczenia. Nade wszystko 
nauczyłam się rozumieć, jak 
mocno życie religijne związane 
jest częstokroć z tradycją. Re
akcja na wszelkiego rodzaju 
zmiany bywa ostra. Uważa się, 
że forma jest pewnego rodzaju 
gwarancją dla treści. Nieraz za
stanawiam się, czy właśnie to 
nie jest czynnikiem hamują
cym w religii, nawet w naszych 
czasach, kiedy przecież wszyst
ko inne wokoło tak szybkim 
podlega zmianom.

Ktoś zapytał: co było naj
trudniejsze podczas tych ostat
nich lat walk i trudów? Może 
było to odkrycie, nie pozwala
jące ludowi kościelnemu wie
rzyć w szczerość samych przy
wódców Kościoła. Muszę przy
znać, że nie spotkałam ani jed
nego, któryby się odnosił do 
tej sprawy całkiem poważnie. 
Chciano uznać tylko to, co nie 
kolidowało z własnymi zapatry
waniami na formę i tradycję. 
Ale ponieważ wszelka zmiana, 
jako taka, stanowi istotę życia,
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od samego początku w walce o 
zwycięstwo Ewangelii. I przy
szłość Kościoła będzie znów 
wielce zależała od tego, w ja
kim stopniu uda się zmobilizo
wać kobiety do pracy kościel
nej. Oczywista, że będzie się to 
działo w innej formie. I dlate
go ordynacja Niedzieli Palmo
wej jest obiecującym znakiem 
na przyszłość.

Tym, które obecnie wkracza
ją jako pionierki na nowe po
le pracy, życzę odwagi, otuchy 
i radości w nowym powołaniu.

Przede wszystkim wierzę moc
no, że wezmą one udział w wy
zwoleniu naszej religii tzn. 
chrystianizmu z wielu pęt, które 
teraz są główną przeszkodą dla 
jego wejścia w życie. Doznaję 
uczucia, jak gdybym stała na 
górze Nebo, na podobieństwo 
Mojżesza, obejmującego wzro
kiem swoim kraj, do którego 
pragnął wejść. Jego zadaniem 
było prowadzić lud przez wie
le lat poprzez pustynię. Tym 
samym spełnił swoje zadanie. 
Ja czuję się jak gdyby skrom
ną zastępczynią tego wielkiego 
męża Bożego na o wiele skrom
niejszym polu. Lecz kto zmie
rzy i kto orzeknie, co jest wiel
kie a co jest małe w Królestwie 
Bożym?

Z góry Nebo mojego życia 
zda mi się, że sięgam wzrokiem 
daleko poza ziemię obiecaną. 
Widzę w tym dzieło Opatrznoś
ci Bożej — wielką społeczność 
religijną, ponad wszelkie słupy 
graniczne na ziemi. Nic innego 
nie jest zgodne z wielkością na
szych czasów. Ona angażuje lu
dzi wszelkiego pokroju, kim by 
się nie mianowali. Na ten ivi- 
dok serce moje napełnia się 
wdzięcznością i radością. A 
słowa, wzięte z hymnu sędzi
wego Symeona, wyrażają naj
lepiej, co dusza moja od
czuwa, na górze Nebo: „Teraz 
puszczasz, Panie, sługę swego 
w pokoju, gdyż oczy moje oglą
dały zbawienie Twoje”.

Ester Luttem an
Tłum. ze szwedzkiego 
Helena K arczew ska

Biskup R uben Josef son ordynuje Ingrid  Persson

H arnosand — katedra. Ingrid Persson — diakonisa, kroczy w uroczystej
procesji do ołtarza

sfery kościelne musiały uznać 
nową ustawę. Z tego punktu 
widzenia, . to co się stało, jest 
czynnikiem ozdrowieńczym. 
Nareszcie zerwano z tradycją 
lat ubiegłych i zezwolono, by 
formy zostały dostosowane do 
nowych warunków czasów dzi
siejszych. I takie zmiany win
ny być przeprowadzone rów
nież w wielu innych dziedzi
nach życia kościelnego. To, co 
musi pozostać nienaruszalne i 
niezmienione, to nie jest forma, 
lecz zwiastowanie, o które w 
istocie rzeczy chodzi. Słowami 
Biblii nazywamy to Ewangelią. 
I wprost życiowym pozostaje 
dla Kościoła zagadnienie, jak ta 
Ewangelia, w warunkach zgoła 
zmienionych przez czas, może 
dotrzeć do ludzi współczesnych. 
Że tu konieczne są nowe formy, 
nie ulega żadnej wątpliwości. 
Albowiem zakres kontaktu Ko
ścioła z przeciętnymi ludźmi 
staje się coraz mniejszy z bie
giem lat. W tej sytuacji stała 
się konieczną nowa forma 
współpracy kobiety i mężczyz
ny. Zresztą poprzez całą hi
storię chrześcijaństwa przewija 
się myśl, że jedna z głównych 
dróg, po której kroczyła Ewan
gelia, prowadzi od matki do 
dziecka. Kobiety uczestniczyły
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O. B A R T E L Listy Czytelników

Reformacja w Polsce i jej wkład 
do naszej kultury

(ciąg dalszy)

Reform acja zachodnio-europejska była niezw ykle burzliw a, gw ał
towna, często m iew ała krw aw y przebieg. W porów naniu  do reform acji 
zachodnio-europejskiej reform acja polska m iała przebieg łagodny, 
spokojny, nie zaznaw ała ani nocy św. B artłom ieja, ani dragonad L ud
w ika XIV, ani masowego w ysiedlania ewangelików, jak  to miało 
m iejsce w Salzburgu w latach 1727—1744. Jedynie ma Śląsku w w. 
XVII dała się dotkliw ie ew angelikom  we znaki reakcja  kato licka oraz 
w Toruniu (1724) i — co ciekawe — tam  przetrw ała.

Nie była więc reform acja nasza obrazem krw aw ych i dram atycz
nych zmagań o ,,Słowo Boże miłego P ana Boga”. Co praw da, w n ie
których ogniskach rodzinnych rozgryw ały się m ałe d ram aty  na tle 
rozbicia wyznaniowego, różnicy przekonań relig ijnych np. w rodzinie 
Lasockich, Łaskich, Radziwiłłów itp. Tak, reform acja polska była 
łagodna i może dlatego nie m iała tej mocy, tężyzny i żywiołowości, co 
reform acja w w ielu k ra jach  europejskich. To nam  w pew nym  stopniu 
tłum aczy, że reform acja gw ałtow nie u nas w zrosła i jej fala szybko 
przem inęła, nie pozostaw iając po sobie widocznych nam acalnych 
i trw ałych śladów w polskim  życiu religijno-kościelnym ; nie odegrała 
ona większej roli w życiu społeczno-politycznym  (chyba w epoce 
stanisław owskiej) jak  to m iało m iejsce np. w H olandii czy Szwecji, 
w których niezawisłość i samodzielność sprzęgła się z reform acją 
i datu je  się od jej zwycięstwa. Jednak  reform acja nie przem inęła 
u nas całkowicie bez śladu, dostrzegam y jej rolę w wielu dziedzinach 
naszego życia kulturalnego.

Pod jej wpływem  i w związku z nią pow stały u nas niektóre 
m iasta, jak  Rawicz, Bojanowo i inne, rozw inęło się sukiennictw o, jak  
np. w Krotoszynie. W yw arła ona pew ien w pływ  na szlachtę, zachw ia
ła bowiem równowagę duchową braci szlacheckiej, ato li nie przeisto
czyła jej duszy, a tym  bardziej duszy narodu, jak  to m iało miejsce 
u wielu narodów  europejskich, a później u narodu am erykańskiego. 
R eform acja nie zm ieniła radykaln ie dalszego rozwoju naszego życia 
religijnego, społecznego i politycznego, natom iast w płynęła na życie 
ku ltu ra lne  i pozostawiła w nim  poważne ślady. Je j ideologia ustro- 
jow o-organizacyjna i dogm atyczna w pew nym  stopniu w płynęła — 
kilka stuleci później — na Polski Kościół Narodowy oraz częściowo 
na m ariaw ityzm .

Gdy oceniamy reform ację w Polsce z pozycji naszej ku ltury , 
to nab iera ona dużej w agi i znaczenia, gdyż złoty w iek ku ltu ry  
polskiej trudno  sobie w ytłum aczyć bez twórczej podniety, jaką n ie
w ątpliw ie był hum anizm  i reform acja, ale podnieta reform acji była
0 wiele silniejsza. Złoty w iek ku ltu ry  polskiej w yrósł z reform acji
1 najściślej zw iązał się z polskim  ruchem  reform acyjnym . Oto dowody: 
P ierw szym  w ybitnym  reprezentan tem  naszej lite ra tu ry  narodow ej był 
M ikołaj Rej z Nagłowic.

Słusznie uchodzi on za ojca polskiej lite ra tu ry  narodow ej, ą był 
on pierwszym  w ybitnym , świadom ym  w yznawcą ideologii reform acyj- 
nej. Może być uw ażany za pierwszego rep rezen tan ta  Slavoniae Re- 
form atae. Tę jego postaw ę wyczuwa się w każdym  jego utworze, od 
najwcześniejszych do najpóźniejszych. Cały jego dorobek literacki 
nosi w yraźne piętno człowieka i p isarza obozu reform acji. Obok Reja 
od samego początku ruchu reform acyjnego sta ją  w polskim  obo
zie nowowierczym Andrzej Trzecieski, junior, którego ,.Elegia” stanowo 
poważne źródło do poznania zasięgu w pływów reform acyjnych, da
lej — M arcin K rowicki, ,,Woźny Słowa Bożego”, najzapalczywszy 
przeciw nik Rzymu, Jakób Przyłuski, znakom ity praw nik , w którego 
S tatucie jest dostrzegalny w yraźny w pływ  reform acji.

O ludziach, którym 
na czymś zależy

Książe Redaktorze!

/ ian Brzechwą opublikował 
niedawno w „Przeglądzie 
Kulturalnym” —  nie, nie

wiersz, on nie tylko wiersze 
pisze —  opublikował felieton 
pt. „Kolorowe ławki,y. Chodzi 
o to, że na niektórych ulicach 
Warszawy ustawiono ławki, 
pomalowane na przyjemne 
dla oka ludzkiego kolory,

Innego dnia zauważył, 
również na ulicach, kolorowe 
kosze do śmieci. 1 w związku 
z tym podniósł ważne zagad
nienie. Zagadnienie ludzi, któ
rym na czymś zależy. Proszą 
pomyśleć — Książe Redaktorze 
—  ludzi, którym zależy. W 
przypadku Brzechwowego fe
lietonu —  na upiąkszeniu mia
sta, na zadowoleniu ludzi.

Ale zagadnienie to może
my z powodzeniem rozszerzyć. 
I pomówić o ludziach, którym 
zależy na różnych innych spra
wach. Oczywiście, Książe Re
daktorze, niedobrze jest jeśli 
komuś zależy tylko na nim 
samym, jeśli wszystkich 
i wszystko „ma w nosie” i co- 
koluńek robi, ma na wzglądzie 
jeden tylko cel —  dogodzić 
sobie. Jeszcze gorzej, jeśli 
mamy do czynienia z ludźmi, 
którym zależy na szkodze
niu, krzywdzeniu, pognąbieniu 
innych. Brr! Jak najdalej od 
takich typów!

Myśmy jeszcze nie weszli 
w czasy, kiedy by mogły znik
nąć takie typy. I nie wiem, 
czy kiedykolwiek w takim 
świecie bądziemy mogli żyć. 
Nie weszliśmy również w świat, 
w którym by nie było sobków 
— ludzi, którym zależy tylko 
na sobie.

Czytałem kiedyś wyniki 
pewnej ankiety przeprowadzo
nej w środowisku studenckim, 
bodajże Warszawy. Nie byłem 
zachwycony tym, czego sią 
dowiedziałem. Że mianowicie 
bardzo duża cząść tych, którzy 
„poddali sią ankiecie99 myśli,
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jako o celu życia, o „urządze
niu się”, „o spokojnym życiu”. 
Brak frazesów? O służeniu pra
cą? O ojczyźnie? O ludzkości?
0  nie, nie tylko. Myślę, że w 
tym  tkwi coś innego. Ze rosną 
ludzie sobki, którym i w przy
szłości będzie zależało tylko na 
sobie. I to mnie nawet zanie
pokoiło.

Bo człowiek, który nie ma 
na względzie innych ludzi, ich 
potrzeb, ich dobra, ich korzy
ści, staje się w swojej pracy 
kukłą, bezmyślnym pionkiem, 
albo biurokratą. I nie tylko w 
pracy. My spotykamy się, nie
stety, ze zbyt wieloma ludźmi 
tego pokroju. Którym poza ni
mi samymi na nikim i na ni
czym nie zależy.

A teraz coś o tych, którym  
z a l e ż y ,  ale na czymś in
nym. Najpierw przykład z ży
cia. Szpital wojskowy w Łodzi. 
Przywożą człowieka rozbitego 
na ulicy przez samochód. 
Wstrząs mózgu, pęknięta pod
stawa czaszki, przez kilka dni 
nieprzytomny. Ale przy nim 
znaleźli się ludzie, którym z a-
1 e ż y n a  c z ł o w i e k u  
— lekarze. Według relacji ko
goś, kto był w tym  czasie w 
owym szpitalu, dla nich nie 
było snu, pór posiłku — tylko 
ratowanie życia, dopóki istnia
ły iskierki nadziei. Ten czło
wiek został uratowany. Żyje. 
I pomyśleć co by było, gdyby 
dostał się w ręce ludzi, którym  
n i e  z a l e ż y .

Ja myślę Księże Redak
torze, że to nie tylko lekarze 
muszą być ludźmi, którym  
zależy na dobrze wyko
nanej pracy, dobrze spełnio
nym obowiązku, na zadowole
niu tych, dla których się pra
cuje i żyje, w ogóle na ludziach. 
I myślę, że i ekspedientka w 
sklepie, i szewc, i sprzątaczka 
w barze mlecznym, i kelner, i 
dyrektor fabryki i urzędnik w 
Prezydium jakiejś tam Rady 
Narodowej, i nauczyciel, i kon
duktor, i... w ogóle każdy czło
wiek, w każdym zawodzie, po
winien być człowiekiem, któ
remu z a l e ż y  na innych

Również Jan  Kochanowski ulegał wpływom ideologii reform acyj- 
nej, świadczą o tym  niektóre fraszki, jak: „Na świętego O jca”, 
„O kap łan ie”, „O rozwodzie” i inne. W związku z reform acją pow stała 
cała lite ra tu ra  różnowiercza: lu terańska, kalw ińska, b rac i czeskich 
i ariańska. Wśród rodzajów  literackich  należy zwrócić uw agę na pew 
ne novum: „Gadki z P ism a Świętego rytm em  pisane...”

W w ieku XVI polskość ruchu  reform acyjnego jest niew ątpliw a, 
później dopiero reform acja polska trac i swoje oblicze polskości, obóz 
bowiem reform acji od w ieku XV II w chłania w siebie wiele obcego 
żywiołu protestanckiego: czeskiego, niemieckiego, szkockiego i w ę
gierskiego. Szczególnie silny w pływ  w yw arł na naszą reform ację ży
wioł niemiecki. N apływ  osadników  n iem ieckich-lu teran  trw ał przez 
cały w iek XVII, wzmógł się na przełom ie X V II/X IX  w.; był to ele
m ent obcy, zw iązany ideowo z ośrodkam i życia religijnego-kościel- 
nego i ku lturalnego Niemiec. Toteż już w  Polsce Odrodzonej w yłonił 
się u nas niebezpieczny dla P aństw a i Kościoła Ewangelickiego 
w Polsce problem  narodowościowy, rozwiązany dopiero po II w ojnie 
św iatowej.

Całkiem  inaczej p rzedstaw iała się ta  spraw a narodowościowa 
w Kościele ew angelicko-reform ow anym , tu  nie było najm niejszych 
obaw przed zasileniem  niem ieckim , kościół bowiem reform ow any p ra 
wie nie m iał żywiołu obcego narodowościowo, z w yjątk iem  k ilku  zbo
rów  „czeskich” stał on i trw ał na gruncie polskości. Co dała reform a
cja ku lturze polskiej?

Na reform ację jako czynnik ku ltu row y po raz pierw szy zwrócił 
uwagę w naszej h isto riografii Ignacy Potocki, w ybitny działacz K o
m isji Edukacji Narodowej, prezes Tow arzystw a do Ksiąg E lem entar
nych, jeden z tw órców  K onstytucji 3 M aja. Jego rozpraw a stoi 
w związku z pracą K arola de V illers’a pt. Essais su r Tesprit et 
linfluence de la reform ation de L uther, P aryż 1804.

Rozprawa Potockiego była w łaśnie odpowiedzią na pytanie kon
kursow e królew skiego Tow arzystw a P rzyjació ł N auk: Jak i w pływ  m ia
ła reform acja L u tra  do stanu politycznego w  Polszczę i postępu oświe
cenia narodowego? Odpowiedź Potockiego nie była po myśli prezesa 
Tow arzystw a A lbertrandiego, exjezuity, nie weszła przeto pod obrady 
Tow arzystw a, „zaw ieruszyła się” i nigdy nie j była drukow ana. 
Odnalazł ją  St. Kot i w ydrukow ał w „R eform acji w Polsce”, R. II, 
1922, zaopatru jąc we w stęp i kom entarz. Słabą stroną tej rozpraw y 
jest zwężenie pojęcia reform acji do reform acji M arcina L u tra , jednak  
założenie i tok rozum ow ania w ydają się słuszne.

Po Potockim  historycy w ieku X IX  i pierw szej połowy XX, polscy 
i obcy, zwrócili uw agę na reform ację polską i jej znaczenie dla 
ku ltu ry  polskiej. Szeroko rozwodził się na ten  tem at znakom ity uczo
ny A leksander B rückner w „Dziejach K ultury  P olskie j” t. II, oraz 
w I R. „R eform acji w Polsce”. Wysoko ocenili reform ację Ignacy 
Chrzanowski, M ichał Bobrzyński oraz B ronisław  F erdynand T ren- 
towski. Z obcych uczonych przede wszystkim  obiektyw ny badacz K arl 
Völker. Oto co pisze Ignacy C hrzanow ski”... Cały ten ruch religijny 
m iał nieobliczone następstw a dla oświaty. On to rozbudził życie um y
słowe w większym  jeszcze stopniu niż ruch polityczny (Ruch egzeku
cyjny — O. B.)... daw niej jedynym  niem al środowiskiem życia um y
słowego był K raków , te raz  pow staw ały ogniska nowe: Pińczów, R a
ków, Lublin itd. M ichał Bobrzyński, w ybitny przedstaw iciel konser
w atyw nej krakow skiej szkoły historycznej, ocenił polski ruch refo r- 
m acyjny z punktu  polskiej rac ji stanu. tzn. z w kładu, jak i wniósł 
polski obóz reform acyjny do naszego życia społeczno-politycznego.

P isał Bobrzyński: „...faktem  jest, że z łona tego ruchu wyszedł je 
dyny program  polityczny, jedyne solidne stronnictw o, na k tóre aż do 
sejm u czteroletniego zdobyliśmy się w  nowożytnych dziejach... z re 
form acją polską w iązał się p rogram  napraw y Rzeczypospolitej, znany 
jako egzekucja p raw  i dóbr koronnych...” P raw da każe jednak  tu 
zaznaczyć, że w istocie słuszne i uzasadnione żądania szlachty na 
sejm ach napraw y stosunków  religijno-kościelnych bardzo często 
absorbow ały króla i sejm, odryw ały od spraw  również pilnych i w aż
nych, jak  obrona granic, stan  skarbu  itp.
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Jako ruch religijno-kościelny reform acja po raz pierwszy w P o l
sce obudziła zainteresow anie dla zagadnień religijnych. Dała ona 
pierw szych teologów polskich, którzy tw orzyli pierw sze term iny 
teologiczne w języku polskim, rodzi się więc polska teologia; zajm uje 
się ona szeroko dyskutow anym i w zachodnio-europejskim  obozie re 
form acji kw estiam i dogm atycznym i i kościelnym i. To zainteresow anie 
się problem atyką reform acji dostrzegam y również pod wpływem 
reform acji w polskim obozie katolickim . W raz z reform acją ukazuje 
się (dla cudzoziemców) pierw sza g ram atyka języka polskiego.

Wyszła ona z pod pióra F rancuza P io tra  S tatoriusza-S toińskiego 
w Pińczowie w r. 1568. Obudziły się u nas zainteresow ania dla języka 
hebrajskiego, a więc i dla S tarego Testam entu  Erazm  G liczner- 
Skrzetuski ze Żnina, superin tendent Kościoła ew angelicko-augsbur
skiego w W ielkopolsce, pisze pierw szą rozpraw kę w języku polskim 
„O w ychow aniu dziatek” 1558.

Głośny „heretyk” Jakób z Iłży, młodszy, prof. U. J., domagał się 
szkoły praktycznej, „zawodowej”, tw ierdził bowiem, że „dzieci chrze
ścijańskie należy więcej uczyć rzemiosła, aniżeli sztuk wyzwolonych 
i z w iększym dla nich pożytkiem  będzie skłaniać je do stanu rze
mieślniczego, aniżeli do stanu duchownego...”. W Z łotoryji w znanej 
szkole W alentego T rotzendorfa m am y do zanotow ania pierwszą 
próbę w prow adzenia sam orządu szkolnego. I na odcinku opieki spo
łecznej reform acja coś zdziałała.

Oto bracia czescy zainteresow ali się położeniem sierot w Polsce; 
w r. 1570 ich synod nakazał zarejestrow ać sieroty i * roztoczyć nad 
nim i opiekę. D oktor Jan  Hess, pierw szy ew angelicki proboszcz przy 
kościele M arii M agdaleny we W rocławiu oraz Polak  d r med. P rzy- 
byłło zreorganizow ali całą opiekę społeczną na teren ie W rocławia. 
Z niej korzystali tylko chorzy, niedołężni, nie zdolni do pracy, a to 
obowiązany był stw ierdzić dr. Przybyłło.

W związku z reform acją ukazują się u nas pierw si polscy rad y 
kalni m arzyciele socjalni. O dw racając się od ówczesnej sm utnej rze
czywistości społeczno-politycznej, zapragnęli oni w  Rakow ie wcielić 
w życie ideały „christiańsk ie” w oparciu o tradycję  Kościoła Apo
stolskiego oraz Pism o Święte.

N aw iązując do etycznego nu rtu  średniow iecznej opozycji kościel
nej (Arnold z Brescji, Wiklef, Hus, Savonarola), próbowali nasi b ra 
cia polscy budować współżycie ludzi na zasadach etyki chrześcijań
skiej zarówno osobistej jak  i społecznej, w yznaw ali zasady b ra te r 
stw a oraz sta li na gruncie wolności sum ienia. To co szczególnie w ar
to podkreślić dziś, że ci radykałow ie byli pacyfistam i, ale nie dla 
w yróżnień czy nagród, lecz płynęło to z głębokiego przekonania 
chrześcijańskiego: w ojna nie znajdu je uzasadnienia w  Piśm ie Świę
tym. Po w ypędzeniu ich z k ra ju , 1658, zm uszeni byli b racia polscy 
pójść na em igrację.

Na w ygnaniu b rali oni najczynniejszy udział w europejskim  życiu 
umysłowym. P isali i d rukow ali poważne dzieła, utrzym yw ali żywe 
stosunki z lum inarzam i naukow ym i tych czasów, korespondow ali 
z uczonymi tej m iary  co Hugo G rotius, Jan  K epler, interesow ali się 
problem am i ówczesnego życia naukowego i zgłębiali zagadnienia 
filozoficzne. Dobrze więc rozsław ili im ię polskie na Zachodzie. Sym 
patyzow ali z nim i Locke, Newton, M ilton i inni. B raci polskich można 
uważać za pionierów  późniejszego neoprotestantyzm u czyli liberaliz
mu protestanckiego. N aw iązali ci polscy egzulanci łączność z holen
derskim i rem onstrantam i, anabaptystam i i sp iry tualistam i, w yznając 
tw ardo, nieustępliw ie swoje zasady an ty tryn ita rsk ie  oraz głosząc 
postępowe hasła życia religijnego i społecznego, przede wszystkim  
wolność sum ienia i w yznania.

W ten sposób przyczynili się oni w pew nym  stopniu do ukształto 
w ania nowożytnej ku ltu ry , to ru jąc drogę w iekow i Oświecenia, a do 
skarbnicy ku ltu ry  ogólnoludzkiej w nieśli dużo cennych myśli. Tak 
więc reform acja dała wiele ku ltu rze  polskiej, trzeba było g ru n 
townie poznać jej historię. Nie była ona epizodem, nie była z ja 
w iskiem  ujem nym , a dodatnim  — postępowym.

LISTY CZYTELNIKÓW (c.d.)

ludziach. I nie tylko w pracy, 
również na ulicy, w sklepie, 
w pociągu, wszędzie.

To, że komuś na czymś i 
na kimś w sensie pozytywnym  
zależy, jest poważnym bodź
cem, źródłem inicjatywy, po
mysłów, chęci dopomożenia, 
czasem w bardzo prostych i 
błahych sprawach.

Ja, Księże Redaktorze, 
byłem kiedyś w Pradze czes
kiej. A tam są dwa kościoły 
„U Saluatora” — jeden kato
licki, drugi ewangelicki. Szu
kałem ewangelickiego, a trafi
łem do katolickiego. Spytałem
0 kościół, którego szukałem, 
jakiegoś starszego pana, który 
szedł akurat w towarzystwie 
swej żony do tego katolickiego 
kościoła. On nie poprzestał na 
objaśnieniu i wskazaniu drogi. 
On mnie tam ZAPROWADZIŁ.
1 jeszcze pomógł odszukać sal
kę, w której odbywała się go
dzina biblijna. Błaha sprawa, 
a jakże wymownie świadczy
0 człowieku, któremu z a l e- 
ż y na innych.

Mnie się zdaje, że my po
winniśmy mieć w kościele jak 
najwięcej ludzi, którym z a-
1 e ż y. Zależy na kościele, na 
zborze, na jego pracy i działa
niu w różnych dziedzinach ży
cia kościelnego, a przede wszy
stkim, którym zależy na tym, 
aby była głoszona ewangelia. 
Och! Moglibyśmy być spokojni
0 rozwój Kościoła.

Ale mnie się jeszcze zdaje, 
że nasze zbory, nasze ośrodki 
kościelne, powinny być ośrod
kami ludzi, którym zależy n ie  
t y l k o  na kościele i na tym, 
co z kościołem związane. Po
winny być kuźniami ludzi, któ
rym zależy na ludziach w ogó
le, czyli na bliźnich. W tym  
„zależeniu na ludziach” też 
przejawia się miłość bliźniego.
1 myślę, Księże Redaktorze, że 
nasza młodzież również powin
na sobie przyswajać taki właś
nie styl życia.

Serdecznie Księdza Redak
tora pozdrawiam WESS
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Ś. P. PROF. DR HANS JOACHIM IW AND
Ks. Dr W. Niemczyk

W początkach m aja zamieściły na
sze codzienne czasopismaa w iado
mość telefoniczną z Bonn w Nie
mieckiej Republice Federalnej, iż 
zm arł tam  profesor dr. Hans Joa
chim Iwand. Z treści tej notatki 
można było się dowiedzieć — i to 
m iała ona na  celu — iż z szeregów 
przedstaw icieli postępowej in teli
gencji zachodnio-niem ieckiej ubył 
jeden z niestrudzonych działaczy 
ruchu obrońców pokoju w Niemiec
kiej Republice Federalnej, n ieustra
szony bojow nik o spraw ę w ykorze
nienia z narodu niemieckiego pozo
stałości hitleryzm u, czołowy szer
m ierz spraw y rozbrojenia i w prow a
dzenia zakazu broni nuklearnej, i 
n ieubłagany w róg rew izjonistycz
nych tendencji w narodzie niem iec
kim. Nie brakło  tam  także w zm ian
ki, iż zm arły był profesorem  teolo
gii ewangelickiej — dodajm y szcze
gółowo — teologii system atycznej na 
W ydziale Teologii Ewangelickiej 
Reńskiego U niw ersytetu im ienia 
Fryderyka W ilhelm a w Bonn, dzi
siejszej stolicy Niemieckiej Republi
ki Federalnej. Końcowe słowa no
ta tk i — stosunkowo obszernej, jeże
li się weźm ie pod uwagę, iż dotyczy
ła ona nie polityka, ale teologa 
ewangelickiego — iż „śmierć prof. 
Iw anda jest ciężką s tra tą  d la wszy
stkich sił postępowych na świecie”, 
w skazuje na w ybitną rolę, jaką w 
czasach pow ojennych zm arły odgry
w ał w  swojej ojczyźnie na odcinku 
dziejów ostatnich dziesięcioleci.

Nas jako ewangelików in teresuje 
poza tym, co dow iadujem y się o 
prof. IWandzie jako o działaczu w 
wielkim  stylu, jego rola i jego dzia
łalność jako m ęża Kościoła d jako 
teologa. Bo Prof. dr. Hans Joachim  
Iw and był przede wszystkim  mężem 
Kościoła i teologiem. Urodzony przed 
60 laty  jako syn pastora w jednej z 
plebanii ewangelickich w Prusach 
W schodnich w miejscowości, która 
dziś leży w  ZSRR, odbywał studia 
teologiczne w Królewcu i w szeregu 
innych uniw ersytetów  niemieckich i 
zagranicznych, i niedługo po przyję
ciu obowiązków praktyczno-kościel- 
nych jako duchowny parafialny, 
gdzie w ykazał na każdym  odcinku 
działalności sw ojej: i jako kazno
dzieja, i jako nauczyciel i duszpas
terz niepospolite swoje uzdolnienia, 
przyjął powołanie na stanowisko 
pracow nika naukowego (docenta a 
potem  profesora), najp ierw  w K ró
lewcu, potem  w  innych uniw ersy
te tach  niemieckich. Jeżeli się 
uwzględni, że fachowych uczonych 
teologów w Niemczech zawsze było 
pod dostatkiem , a o profesora Iwan- 
da zawsze ubiegały się różne w y
działy teologiczne, by go dla siebie 
pozyskać jako profesora, to jest to 
dowodem zarówno głębokiej jego 
wiedzy, jak  i nadzw yczajnej jego 
w artości jako osobowości m oralnej i

Prof. Iwand przemawia na Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej 

w Warszawie

niezłomnego charakteru . Okazało się 
to zwłaszcza wtedy, gdy dla narodu 
niemieckiego, a więc i d la niem iec
kich kościołów ewangelickich nastał 
okres rozstrzygającej próby: z chw i
lą dojścia do władzy w Niemczech 
H itlera. Prof. Iw and od samego po
czątku należał do narodowej i koś
cielnej opozycji, co nie było w tedy 
rzeczą ani ła tw ą ani bezpieczną. Dla
tego też od roku 1933 układało się 
osobiste jego życie jako pasmo udręk 
i prześladowań, wśród których du
chowego ratunku  i odprężenia po
szukiwał w um iłowanej teologicznej 
pracy naukowej. Od samego począt
ku, kiedy w ewangelickich kołach 
kościelnych w Niemczech pojaw iła 
się tendencja zaznaczenia swojego 
negatywnego stanow iska wobec na
cisku reżimu hitlerowskiego na koś
ciół ewangelicki, i tendencja ta  ucie
leśniła się w postaci „Kościoła Wy
znaniowego” (Bekenntniskirche), prof 
Iw and należał do czołowych szer
mierzy tego ruchu. Nie sposób kreś
lić tu  szczegółowy obraz kolei jego 
życia w tych przełomowych latach. 
W ypada natom iast powiedzieć coś 
niecoś o powojennych jego poczyna
niach oraz o jego działalności teolo
gicznej. Profesor d r Hans Joachim  
Iw and należał do grona tych profe
sorów uniw ersytetów  niemieckich, 
którzy jako pierw si podnieśli głos 
protestu przeciwko wszystkim  tym

poczynaniom, jakie m ają  na celu 
w ykorzystanie energii atomowej dla 
celów zagłady, a nie dla celów poko
jowych. Prof. Iw and stanął jako je
den z pierwszych w szeregach tych, 
którzy na zew z Pragi Czeskiej (prof. 
Hrom adka) skupiają się koło myśli 
zorganizow ania Chrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej — i z tej 
racji b rał udział bodaj że we wszyst
kich naradach, konferencjach i zjaz
dach przygotowawczych, jak ie w 
tej intencji dotąd się odbywały w 
różnych punktach Europy: Praga, 
Budapeszt, Lipsk, Debrecen. W ar
szawa ltd. Prof. Iw and jest szcze
rym  ekum enistą: brał czynny udział 
w pracach organizacyjnych Świato
wej Rady Kościołów, zwłaszcza w 
organizowaniu konferencji przygo
towawczej w  A m sterdam ie w roku 
1948 i był duszą ekumenicznego in
stytutu, jak i istn ieje przy W ydziale 
Teologicznym U niw ersytetu w Bonn. 
W reszcie prof. Iw and jest w ybitnym  
teologiem — teologiem lu terań- 
skim  — autorem  szeregu cennych 
teologicznych dzieł naukowych. N aj
więcej uwagi poświęcił podstawowe
mu dziełu L utra: De servo arb itrio  — 
O niewolnej woli ludzkiej — lecz 
o w ielostronności jego zaintereso
w ań naukowych świadczy niezwykle 
szeroki w achlarz poruszanych w  je
go dorobku naukowym  tem atów : 
poza centralnym  u niego zain tere
sowaniem  teologią Lutra, i poza n a j
baczniejszą uwagą, jaką poświęcał 
w ydaw anym  przez siebie tzw. „Ge- 
tyńskim  m edytacjom  kazalnym ”, do 
literacko-naukow ej spuścizny po 
nim  należą takie studia jego, jak: 
„Kryzys pojęcia nauki a teologia” — 
„Rzeczowość pracy teologicznej”, — 
„Pismo święte jako świadectwo ży
wego Boga”, — „Nowy ład kościelny 
a kw estia w yznaniow a”, — „Poli
tyczna egzystencja chrześcijanina 
pod m andatem  i obietnicą ewangelii 
o Jezusie Chrystusie”, — Spór o za
sady w  teologii”, — „Wolność 
chrześcijanina a niewola ludzka”, 
„Sprawiedliwość z w iary według 
nauki M arcina L u tra”, i w. innych.

Prof. Iw and należał także do ho
norowych gości Kościoła ew ange
licko-augsburskiego w Polsce, któ
rzy w  listopadzie ub. r. bawili u nas 
z okazji zarówno odsłonięcia pom ni
ka śp. biskupa Dra Juliusza Bursche- 
go jak  i z okazja introdukcji nowego 
biskupa, ks. d ra prof. A. W antuły, 
oraz do honorowych gości Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej w 
W arszawie z siedzibą w Chylicach, 
obok takich  postaci, jak  biskup 
szwedzki Anders Nygren, biskup 
m agdeburski M itzenhein, biskup 
M arcin Niemóller, arcybiskup K iiw it 
z Estonii, prof. Hrom adka, Prof. 
Soe z Kopenhagi, prof. Michalko, 
prof. Schmauch, P ropst G rueber i 
w. i. Odwiedziny prof. Iw anda w  li
stopadzie ub. roku należały, obok
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odwiedzin prof. Hrom adki z m arca 
ub. roku do najuroczystszych i n a j
wznioślejszych m om entów w szarym, 
żm udnej pracy dydatkycznej po
święconym życiu zarówno profeso
rów jak  i studentów  Akademii. By
ły także skupione wokół w ykładu 
naukowego na tem at: „Theologia 
Crucis d ra M arcina L u tra  w świetle 
jego w ykładu Psałterza”. Odwza
jem niając się za zaproszenie go do 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej w Chylicach w listopadzie 
ub. roku spowodował prof. Iw and 
zaproszenie przez Radę W ydziału 
Teologicznego. Reńskiego U niw ersy
tetu  w Bonn prof. d ra  W iktora 
Niemczyka rek to ra Akadem ii do od
wiedzin na W ydziale Teologicznym 
w Bonn w pierwszych dniach lipca 
b. r. Ks. rektor Niemczyk zaprosze
nie przyjął i na W ydziale Teologicz
nym w Bonn wygłosi gościnne wy
kłady — niestety in ic ja tora tego za
proszenia do odwiedzin, profesora 
d ra  Hansa Joachim a Iw anda wśród 
profesorów wydziału Teologicznego

w Bonn już nie zastanie. Prof. Iwand 
bowiem — po ostatnich przejściach, 
jakie m iał w swoim k raju  w związ
ku z zatargam i z przedstaw icielam i 
rewizjonistycznych organizacji stu 
denckich niemieckich, i w związku 
z procesem wytoczonym zachodnio- 
niem ieckim  działaczom pokojo
wym  — procesem, w którym  Prof. 
Iw and w ystąpił w obronie oskarżo
nych — powróciwszy z swej k ilku
dniowej podróży do Paryża, gdzie 
spędził św ięta w ielkanocne, dnia 28 
kw ietn ia nagle ciężko zaniemógł, i 
mimo usilnych zabiegów lekarzy, 
dnia 2. m aja  zm arł, licząc la t 60. 
Pogrzeb jego odbył się dnia 6. m aja 
b. r. na cm entarzu parkow ym  „Do
mu Pomocnych Dłoni” w Beienrode 
przy K önigslutter (Helmstedt. „Dom 
Porńocnych Dłoni” jest dobroczynną 
instytucją, pow stałą z inicjatyw y 
zm arłego jeszcze w  tym  czasie, gdy 
za reżim u hitlerowskiego pewne ko
ła  „Kościoła W yznaniowego” w 
Niemczech samodzielnie, poza ob rę
bem oficjalnego kościoła niem ieckie

go prowadziły działalność chary ta
tywną. Skreślając sylw etkę tej szla
chetnej postaci i charakteryzując 
pokrótce dorobek życia zm arłego 
profesora, pragnę zakończyć ten a r 
tykuł cytatą z jednego z jego dzieł 
egzegetycznych na tem at w ersetu 
biblijnego: II do K oryntian r. 5. w. 21: 
„Bóg Tego, który grzechu nie znał, 
za nas grzechem uczynił, abyśmy 
się my stali sprawiedliwością. Bożą 
w nim ”... Prof. Iw and tak  pisze o 
tych słowach: „To jest jedno z tych 
zdań, z którym i na ustach można 
umierać, bo przynoszą one pociechę, 
która jest mocniejsza aniżeli śmierć. 
I jeśliby się w całym swoim życiu 
nic innego nie pojęło jak  to — a 
rzecz ta  nie jest tak  ła tw ą do p o ję 
cia, i raz jest się jej bliżej, drugi 
raz bardziej od niej odległy, i trzeba 
stale coraz głębiej i czulej o to za
biegać, aby dotrzeć do jej sedna, tam  
się uczepić, całym swoim jestestwem , 
całym swoim życiem — w tedy nie 
żyło się darem nie...”.

Cześć jego św ietlanej pamięci!

M ł o d a  J  e d n o t a
Barbara Słama

NOTKI, PLOTKI, ANEGDOTKI OBOZOWE*)
Przez dwadzieścia osiem dni sierpnia trw ał 

w Pstrążnej koło Kudowy obóz młodzieży, zor
ganizowany przez Kościół Ewangelicko Refor
mowany. O obozach młodzieży pisano już: du
żo, m ądrze i rzeczowo. W yciągano wnioski, pod
sumowywano, zastanawiano się nad korzyścia
mi, celem i założeniami tych w akacyjnych im
prez. A utorka zaś pragnie w kilku obrazkach, 
k tóre są jej osobistymi wspomnieniami, podać 
Czytelnikom, co praw da bardzo pobieżnie, ogól
ny nastrój, i atmosferę, jaka panowała w sierp
niu na pstrążneńskiej plebanii.

Dźwięczą spoza lasu rozbawione głosy rados
ną melodią. Ahoj! Ahoj! — pow tarza echo.

Przed drzwiam i domu zbiera się grupa osób, 
k tóra rośnie w chwili na chwilę. Dziewczęta 
i chłopcy przysłaniają oczy rękoma, patrząc pod 
ostry blask słońca. Obserwują łagodny stok 
wzgórza, porośniętego lasem; z jego cienia w y
łonią się za chwile ci, k tórych głosy już tu  do
tarły . Oto właśnie ich widać i zaraz zabrzmi 
okrzyk „bojowy” powracającej grupy. Spośród 
drzew wychodzi kilka ostrych sylw etek z „gar
bam i” na plecach. Zbliżają się szybko, już są na 
łące, już na ścieżce, wiodącej do domu. Hurra!

*) W sp om n ien ia  z u b ieg łeg o  roku.

Hurra! — okrzyki powitania, serdeczne pozdro
wienia. No jak? Udało się? Złapaliście auto
stop? Jak było z noclegami? Pytan ia i odpowie
dzi krzyżują się, tworząc krzyk i hałas nie do 
opisania, a nad nim dom inuje — dajcie jeść, 
jeść! Um ieramy z głodu! W drzw iach staje ko
chana Mama obozowa, która już zdążyła przy
gotować coś smacznego zgłodniałym poszuki
waczom wycieczkowych emocji.

Umyci i nasyceni zapominają o trudach  
i zmęczeniu. Leżąc wieczorem we własnych 
łóżkach, wspominają przeżycia ostatnich trzech 
dni wycieczki. Przed zmęczonymi oczami prze
suwają się, jak w kalejdoskopie, obrazy grana
towych lasów, ukwieconych łąk, krętych  dróg. 
W spominają uciążliwe i męczące podejścia, 
źródlaną wodę, pokrzywy-niespodzianki na 
szlaku, zapach skoszonej traw y i siana w stodo
le. Zasypiają szczęśliwi, pełni nowych wrażeń, 
sami przeżytym  pięknem piękniejsi.

Upał, nieruchome powietrze, żar leje się z nie
ba strum ieniam i słonecznego blasku. Na łące 
przed domem leżą obozowicze, powyciągani 
w najdziwniejszych pozach. Bezruch i niczym 
nie zakłócona cisza. Najm niejszy ruch ręką, czy 
głową, kosztuje wiele wysiłku. Patrzącem u 
z boku wydać się może, że ci wszyscy ludzie są
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zaczarowani, zaczarowani niemocą ruchu. Aie 
nie. Od czasu do czasu podrywa się z koca syl
w etka i pędem zbiega do pobliskiego strum yka. 
Tam można się ochłodzić i napić cudnie zimnej 
wody. Słońce pali nieprzytom nie. Na czerwono 
i brązowo m aluje wystawione plecy, barki, 
nosy.

Nagle bezruch się kończy. Wszyscy podnoszą 
głowy, nadsłuchują. W powietrzu unosi się 
dziwny dźwięk. Ach, to ktoś chrapie... D otych
czasowa m artw ota znika bez śladu. Nikt już nie 
leży. Wolno, cichutko zbliżają się do śpiącego 
delikwenta, idą w ruch tubki z pastą do zębów. 
Nos zielony, broda biała, czoło różowe. Można 
przypuścić, że tw arz tę malował wielki im pre
sjonista. W koło rozbrzmiewa głośny, niepow
strzym any śmiech. Śpioch przeciąga się, prze
ciera oczy, dokładnie rozmazując przy tych 
czynnościach pastę po tw arzy i rękach. N ieru
choma i cicha łąka zamienia się w masę drgają
cych w konw ulsyjnym  śmiechu ciał.

*  *  *

Kudowa. Zielona budka z doskonałą kawą 
i ze św ietnym i rurkam i z kremem. Pamiętacie? 
Pam iętacie nasze rozmowy, poważne i niepo
ważne w zacisznej kawiarence? Pam iętacie 
przyjazny uśmiech ,,Siwej P an i” (tak po cichu 
określaliśm y właścicielkę Zielonej Budki)? Pa
miętacie jeszcze smak krem u, poziomek i ru re ‘1 
tam  zjedzonych? Chyba nic nie pomylę, jeżeli 
napiszę, że jeszcze wszyscy długo będziemy 
wracać wspomnieniami do tam tych „rurko
w ych” eskapad, że długo jeszcze będziemy 
wspom inali w ierszyk tam  zrymowany: ...czasem 
dzika tłuszcza — kawę ru rką puszcza... chłop 
to czy kobieta zaraz rurkę chwyta...

Co tam  rymy! Najważniejsze jest to, jak to 
wszystko wspominamy. A chyba bardzo, bar
dzo ciepło — prawda?

Niedzielne popołudnie. W obozie panuje ruch 
i podniecenie. Młodzież przygotowuje się do 
wieczornicy, na którą zaproszono okoliczną lud

liI  1  0 < ff» 0 « f/f€ I« f€ y

Jedną z głównych bolączek Kościoła diasporalnego, 
jakim  jest w przeważającej mierze polski pro testan
tyzm, stanow i rozproszenie jego wiernych, którzy nie
m al z reguły m ieszkają w środowiskach obcych wyz- 
naniowo. O ewangelicyzmie wie ono niewiele, a jeżeli 
wie, to najczęściej opacznie. Nie dziwmy się, wszak 
stanowim y m niej, niż 1% ludności. Pośród nas, roz
proszonych ewangelików, większość znajduje się w tej 
szczęśliwej sytuacji, że stosunkowo blisko m a kościół, 
jako ośrodek religijnego życia i m iejsce spotkania 
współwyznawców. Niedziela, a niekiedy i inne dni ty 
godnia dają możność uczestniczenia w nabożeństwie, 
odbycia zebrania młodzieży, lekcji religii itp. Dom 
parafialny i kościół są naszą oazą.

W ielu z nas jest jednak pozbawionych naw et tego, 
gdy m ieszkają samotnie, z dala od wszelkich placó
wek kościelnych swego wyznania. Od takich  w łaśnie 
naszych kolegów i koleżanek otrzym aliśm y kilka sm ut
nych listów. W różny sposób py ta ją  nas oni mniej 
więcej o jedno: jak  włączyć się w  życie młodzieży

ność. O oznaczonej godzinie jadalnia, zamienio
na teraz na salę widowiskową, pełna. Dzieci, 
dorośli. Ludzie spragnieni rozrywki i śmiechu. 
Gong. Uderzenia łyżką w patelnię rozpoczyna 
imprezę. W szybkim  tem pie następuje punkt po 
punkcie program u. Piosenki, recytacje, skecze, 
echo obozowe, gitara. Między „w ystępującym i” 
a słuchaczami nie ma dystansu. Śpiewa cała 
sala. Śmieją się i bawią wszyscy. Życzliwy 
uśmiech z „widowni” dodaje odwagi speszonym 
aktorom.

Pod koniec wieczornicy — zabawa. Tak, tak! 
Zabawa tym  cenniejsza, że do tańca przvary- 
wać będzie własna, obozowa orkiestra. In stru 
m enty: rozstrojona fisharm onia (cóż komu 
przeszkadza rozstrojenie), blaszane pudełko, 
napełnione kamykam i, stolnica, pokrywa od 
kotła i łyżki, łyżki, łyżki. Muzycy niezmordo
wani, uśmiechnięci i dum ni ze swego dzieła 
Grajcie! Grajcie! I „Mały biały dom ek”, 
i „Rybkę” i „Podaj, ach podaj bananów kosz” 
i wreszcie najczęściej śpiewane: „Wspomnij 
mnie, jeszcze tylko wspomnij m nie” . Zbliża się 
nieunikniona godzina 23,00 a z nią pod rękę 
K ierownik z nieodłącznym gwizdkiem. Pora 
kończyć zabawę. Teraz wszyscy śpiewają piękną 
kołysankę Brahmsa:

„Dobrej nocy i sza...
Do białego śpij dnia”.

Jeszcze tylko pożegnanie gości, sprzątnięcie 
jadalni, apel i cisza ogarnia obóz

★ * *

Ognisko dogasa. Ostatnie płomienie rzucają 
czerwony blask na skupione, zadumane twarze. 
Po całym  dniu zabawy i wypoczynku nadcho
dzi codzienna chwila ciszy, rozm yślania i mod
litwy. W szystkie m yśli kierują się ku Temu, 
k tóry jest samą Radością, i samym Pięknem. 
Uroczysta powaga przyrody potęguje nastrój 
zasłuchania i żarliwej, szczerej m odlitwy. Serce 
uderza szybciej, a usta szepczą jedno słowo: 
Dzięki! — Dzięki Ci, Panie, za wszystko!

ewangelickiej, gdy jest się jedynym  młodym ew angeli
kiem w prom ieniu kilkudziesięciu kilom etrów. P y ta
nie pozornie rozpaczliwe, bez odpowiedzi, ale w rze
czywistości nie bez takiego, czy innego wyjścia. Dobry 
w ojak Szwejk m awiał, że jeszcze nigdy tak  nie było, 
żeby jakoś tam  nie było. Miał w tym  chyba sporo 
racji.

W zasadzie każdy człowiek może coś zrobić i jed
nostki w diasporze nie są tego pozbawione, czasem 
naw et jednostki może zdziałać więcej, niż gromada. 
Oczywiście nie można tu podać recepty ogólnej, dla 
wszystkich, gdyż w iele zależy od różnych okoliczności, 
jak  miejscowość, środowisko, uzdolnienia, zaintereso
w ania danej jednostki itp. Czy nie pomyśleliście, dro
dzy, sam otni Przyjaciele, że moglibyście wytworzyć 
wokół siebie środowisko, jakie Wam jest potrzebne? 
Każdą grę trzeba prowadzić według ustalonych dla 
niej zasad, a kto będzie się oglądał za „gdyby” i z tego 
powodu czekał z założonymi rękam i, ten przegra. Tak 
jest i z życiem i z W aszą sytuacją. Nie oglądajcie się
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wiięc na to, „co by było, gdyby” ale stara jc ie  się ro
zegrać waszą grę stosownie do okoliczności w jakich 
żyjecie. Nie posądzajcie nas tu ta j o teoretyzowanie. 
Znany szereg przykładów, że w takiej sytuacji, jak  
wasza, wychodzili bardzo cenni dla ewangelicyzm u lu
dzie. Są tacy, jak  Wy, daw ni samotnicy, w śród człon
ków redakcji MJ.

Nie chcemy poprzestawać tylko na słowach. Dlatego 
pierwszą dłonią, jaką możemy W am podać, jest ko
respondencja. Piszcie do nas o swych w arunkach  ży
cia, o środowisku, o waszych zainteresow aniach, p ra 
cy, nauce itp. Będziemy się starali wspólnie rozwiązy
wać Wasze trudności.

Czy znacie taką piosenkę: „Precz, precz od nas sm u
tek wszelki, Każdy z nas m a plecak wielki...” ? Przy
pom ina ona bardzo cenną dla Was sprawę, jaką  są 
letnie obozy młodzieżowe i rajdy  turystyczne. Za
pewniamy Was, że jest to znakom ita form a naw iązy
w ania kontaktów . W czarwcu ogłosiliśmy konkurs 
„Szukamy zabytków reform acji” — też okazja.

Skoro już jesteśm y przy tym  temacie, w arto  przy
pomnieć o jednej z możliwości częściowego zaradze
n ia trudnościom  w ram ach ekum enicznej współpracy 
Kościołów. T aka w spółpraca już w pew nym  stopniu 
istnieje i w arto  by ją  rozszerzyć. M ianowicie rozpro
szeni wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Reform owa
nego korzystają z gościny zborów augsburskich, cie
szą się pełnią praw  członkowskich, przy zachow an’u 
całkowitej odrębności wyznaniowej. Znam y przypad
ki harm onijn ie układających się stosunków, gdzie na
w et do rad  kościelnych, w ybieram  są wyznawcy b ra t
niego Kościoła.

To, cośmy tu powiedzieli, jest zaledwie rzuceniem  
kilku myśli i do spraw y tej w  najbliższym  czasiie w ró
cimy, gdyż m am y w przygotowaniu artyku ł na tem at 
m ałżeństw  mieszanych. Ta kw estia ściśle się wiąże 
z poruszonym tu tem atem . Prosim y Was o listy, a bę
dziemy odpowiadać indyw idualnie i w m iarę potrze
by oraz możliwości, drukiem . Pam iętajcie: jesteśm y 
jedną w ielką rodziną.

KONKURS „SZUKAMY ZABYTKÓW REFORMACJI”.

W uzupełnieniu ogłoszenia konkursu „Szukamy za
bytków reform acji”, podajem y skład jury, które roz
patrzy nadesłane prace. O udział w  pracy kom isji 
prosim y nast. osoby: 1. Ks. Sup. Ja n a  Niewieczerzała, 
2. Ks. d ra W itolda Benedyktowicza i 3. Ks. Bogdana 
Trandę.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano następujące 
nagrody:

I — aparat fotograficzny 
II — plecak turystyczny

III — kuchenka turystyczna,
IV — X — książki.

Zastrzega się dla Ju ry  praw o nieprzyznania pierw 
szych nagród, w przypadku, gdyby poziom prac kon
kursowych jaskraw o odbiegał od ich wartości.

Ciekawsze prace będziemy drukować.

Donoszą z Łodzi.
Młodzież Ewaneglicka w Łodzi zorganizowała w 

dniu 3 kw ietn ia br. Wieczór Pasyjny, na który, 
oprócz miejscowej młodzieży przybyli zaproszeni 
goście z okolic Łodzi, oraz z W arszawy z pa
rafii ew-augsb. i reform owanej. Na program  wieczo
ru złożyły się przem ów ienia relig ijne ks. ks. Gloca 
i G ryniakowa, występy artystyczne (recytacje i śpiew) 
w wykonaniu młodzieży w arszaw skiej, łódzkiej i pa
bianickiej, oraz wspólnie śpiew ane pieśni pasyjne. 
Przy herbatce zebrani z w ielką sym patią i za in tere
sowaniem  w ysłuchali wywiadu,, udzielonego przez 
dwu studentów , ewangelików z Ghany. Na wieczorze 
tym  przem aw iał również przedstaw iciel naszej redak
cji, który krótko zapoznał zebranych z program em  
i działalnością Młodej Jednoty.

Druga im preza młodzieży łódzkiej odbyła się dnia 
29 m aja. Był to zjazd chórów kościelnych. Podczas 
koncertu pieśni najbardziej się podobały chóry łódzki 
i połączony warszawski.

Na podst. korespondencji S. J. i D. II.

Czy kryzys wiary?
zęsto słyszy sią uwagi na 

^  tem at upadku w iary i mo
ralności wśród młodzieży w cią
gu ostatnich lat. Nie m am y, nie
stety, m ateriałów , dotyczących 
tej sprawy, z terenu  naszego 
k raju . Dla zilustrowania tego 
zagadnienia przytoczym y wy
niki ankiety, przeprowadzonej 
przez F. I. O. P. wśród 1524 
osób w wieku 18 — 30 lat, 
k tóre reprezentow ały 8 milio
nów Francuzów tej grupy wie
ku (dane liczbowe opublikował 
Stanisław  S tratyński w  2 N-rze 
„Dookoła Św iata”).

Jak  wiemy, naród fran 
cuski dał olbrzym i w kład w 
ku ltu rę  duchową świata; w 
XVI wieku Francja była jed
nym  z ognisk reform acji, a za 
praw dę ewangeliczną wielu jej 
synów oddało życie. Od tam 
tych czasów upłynęły cztery 
wieki. A teraz?...

Teraz na 91% młodzieży 
przyznającej się do tego, że w  
dzieciństwie praktykow ała re 
ligijnie, tylko 82°/o uznaje się

za wierzących. Z tych 82% 
tylko połowa uczęszcza do koś
cioła.

To jednak nie wszystko. 
Oto dalsze wyniki ankiety: z 
w spom nianych 82% tylko 73% 
wierzy w Boga (a w co wierzy 
pozostałe 9°/o? — przyp. nasz 
M. J.), a 55% w nieśm iertel
ność duszy, 62% uznaje boskość 
Chrystusa, 51% wierzy w Trój
cę Św., 49% wierzy w grzech 
pierworodny, a 18% uważa, że 
zm artw ychw stanie jest możli
we.

Praw ie wszystkich mło
dych Francuzów  cechuje tole
rancja i poszanowanie dla in
nych przekonań (tylko 8% ka
tolików w yraziło niechęć i po
gardę dla niewierzących).

Zainteresow ania młodzie
ży zwróciły się w yraźnie do 
spraw  ziemskich. Na pytanie, 
jakie są trzy  najważniejsze 
spraw y w twoim życiu, padły 
następujące odpowiedzi: zało
żyć rodzinę i zapewnić jej byt 

— 73%, uzyskać sukces w ży

ciu — 68%, zdobyć stanow i
sko — 62%, przygotować się 
do życia wiecznego — 36%.

Badania Gallupa w Anglii 
i Szwecji potwierdziły te dane 
również tam  i każą przypusz
czać, że kryzys religijny ogar
nął całą Europę.

W przypadku Francji god
ny podkreślenia jest fakt, że 
43% wierzących i p rak tyku ją
cych to katolicy, a najw iększy 
procent jest ich tam , gdzie dzia
łali księża-robotnicy, oraz tam , 
gdzie duchowni poza budyn
kiem  kościelnym  mieli stały 
kontakt z młodzieżą.

W ypływa stąd wniosek, 
i dla nas — aby ratow ać na
szą młodzież przed skutkam i 
kryzysu religijnego, m usim y 
(oczywiście w rozsądnych gra
nicach) uatrakcyjniać wszelkie 
zebrania młodzieżowe. Również 
duchowni staną przed bardzo 
trudnym  i odpowiedzialnym za
daniem  zbliżania młodzieży do 
Boga i spraw  w iary nie tylko 
w kościołach, ale w  różnych 
sytuacjach życia codziennego 
poza m uram i świątyni.

(r.)
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z  KRAI U IZQ ŚWIATA
Z Polskiej 

Chrześcijańskiej 
Rady Ekumenicznej

Dnia 28 czerwca br. odbyło się 
Ogólne Zebranie Polskiej Chrześci
jańskiej Rady Ekumenicznej, na 
którego porządku dziennym  znaj
dowało się spraw ozdanie Zarządu 
za rok 1959 oraz wybory nowego 
Zarządu Rady.

Spraw ozdanie za rok ubiegły zło
żył dotychczasowy prezes ks. Zyg
m unt Michelis, w ykazując osiąg
nięcia i trudności w minionym 
okresie. Po przyjęciu spraw ozdania 
ogólnego i finansowego do zatw ier
dzającej wiadomości, zebrani przed
staw iciele Kościołów przystąpili do 
wyborów K om itetu W ykonawcze
go (Ścisłego Zarządu) na dalszą 
trzyletnią kadencję. W wyniku wy
borów skład nowego Kom itetu Wy
konawczego przedstaw ia się n a 
stępująco: prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej — ks. Jan  Niewie- 
czerzał, superin tendent Kościoła 
Ewang.-Reformowanego, sekretarz 
— ks. d r A ndrzej W antuła, biskup 
Kościoła Ewang.-Augsburskiego, za
stępca sekretarza — ks. Tadeusz 
M ajewski, kanclerz K urii Kościo
ła. Polsko-Katolickiego, skarbnik  — 
ks. Stefan Andres, Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów. Ponadto do 
składu Prezydium  Polskiej Rady 
Ekumenicznej nalleżą zwierzchnicy 
wszystkich Kościołów należących 
do P. R. E.

Biblia bestsellerem

Dziwne to jest wydawnictwo: 
B rytyjskie i Zagraniczne Tow arzy
stwo (British an d  Foreign Bibie 
Society). Z ajm uje się rozpowszech
nianiem  jednej tylko książki, którą 
jest Biblia — Pismo Święte. Jeszcze 
nigdy dotąd Biblia nie m iała tylu

milionów nakładów, co w dobie 
dzisiejszej. W ydaje się ją  w z górą 
tysiącu języków i narzeczy. P ra k 
tycznie każdy człowiek, gdziekol
wiek by się n ie  znajdow ał i jakim  
językiem by nie w ładał, ma moż
ność czytania Biblii.

Jest to zwycięstwo idei, zrodzonej 
w ciężkich dla Anglii czasach wojen 
napoleońskich. W m arcu 1804 roku 
w „Taw ernie” przy Bishopsgate 
w Londynie spotkał się wielki 
obrońca niewolników W illiam  W il- 
berforce z przyjaciółm i swoimi po
krewnego ducha, powołując do ży
cia B ritish an d  Foreign Bibie So
ciety, pomyślane jako centrala 
o zasięgu św iatowym  dla rozpo
wszechnienia P ism a Świętego. Cel 
był jasny. Umożliwić każdem u czło
wiekowi czytanie Biblii we w łas
nym języku i możność jej nabycia 
po możliwie najniższej cenie.

W ciągu więcej niż półtora wieku 
Towarzystwo w  ścisłej w spółpracy 
z założonymi później 23 tow arzy
stwami, wydało przeszło 600 m ilio
nów egzem plarzy Biblii.

Dziwne to jest towarzystwo. Dba 
ono wyłącznie o popraw ienie i pod
wyższenie nakładu, nie dba zaś 
o zyski. Dochody ze sprzedaży po
kryw ają zaledwie 2/3 kosztów, resz
tę tj. około 1 m iliona dolarów  do
kładają ludzie dobrej woli, ludzie, 
którzy znają w artość Słowa Bożego.

Zapotrzebowanie na Biblie w zro
sło po w ojnie niepom iernie. N akład 
powojenny osiągnął cyfrę 26 m ilio
nów egzem plarzy. Żadna inna książ
ka takim  nakładem  poszczycić się 
nie może. Biblia rozchodzi się do
słownie po całym świecie. W sam ej 
Korei sprzedano po w ojnie 34 000 
egzemplarzy. Dla m ilionów niew i
domych d rukuje się poszczególne 
części Biblii system em  B raille’a w 
25 językach, ca ła  zaś jest do naby 
cia w języku angielskim  i a ra b 
skim i składa się z 39 tomów 
o 5356 stronach. Koszt w łasny d ru 
ku kosztuje 30 funtów  szterlingów, 
sprzedaje się ją  za 3 funty.

B rytyjskie i Zagraniczne Towa
rzystwo B iblijne ma i u nas w 
Polsce swój oddział od r. 1806.

Działa ono obecnie w W arszawie 
przy ul. Nowy Św iat Nr 21. W ielce 
zasłużonym kierow nikiem  tej zboż
nej placówki jest od 40 la t p. En- 
holc A leksander.

Oddział w arszawski Brytyjskiego 
i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego w  wielkim  stopniu przy
czynił się do tego, że praw dy bi
b lijne zapuściły głębokie korzenie 
wśród tysięcy naszych rodaków, 
więcej, przyczyniły się także do sze
rzenia polskości. Przesłanie przez 
Towarzystwo londyńskie w  r. 1805 
na M azury 12 000 egzem plarzy Biblii 
polskiej, drukow anej szwabachą, 
oraz dalsze transporty, w strzym ały 
z pewnością tempo rozm yślnie p ro
wadzonej przez władze pruskie ger
manizacji.

B e z  i l u z j i ^
_____________ ;_______________ i

Przygotow ania do soboru, zw oła
nego przez papieża Jana X X III są 
w  pełnym  toku. Ostatnio ogłoszono 
w  Rzymie, że powołana będzie do 
życia również K om isja dla spraw  
ewangelickich, do której będą mogli 
wejść ewangeliccy teologowie. Jed 
nym  z celów soboru ma być do
prowadzenie do jedności w szyst
kich chrześcijan, przy czym, jak  
oświadczył papież, Kościół katolicki 
przystosuje się do wymogów czasu. 
Przeszkody, stojące n a  drodze do 
jedności, m a ją  być usunięte.

P ragnienie jedności przez papieża 
jest z pewnością szczere, tak  jak 
szczerze pragną jedności również 
wszyscy protestanci na całym  świe
cie. Istotnym  dla całego zagadnienia 
jest to, w  jak i sposób jedna i druga 
strona pragnie swój cel osiągnąć. 
Świat niekatolicki gotów jest do 
kompromisu, a le  w  żadnym  w ypad
ku n ie odstąpi od niew zruszalnej 
podstawy chrześcijaństw a, od Biblii. 
Rzym natom iast pojm uje jedność 
chrześcijaństw a, jako powrót „od
dzielonych b raci” do jedynie p raw 
dziwego Kościoła rzym sko-katolic
kiego.
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Na zaproszenie do „pow rotu” od
powiedział przezes Kościoła Ew an
gelickiego N adrenii d r Beckm an 
zdecydowanym „Nie”. Na zebraniu 
Ewangelickiego Stowarzyszenia Męż
czyzn ostrzegał on przed iluzjam i 
w związku ze zm ianą taktyki po
lityki papieskiej wobec innow ier
ców. Mimo w ielu reform  od czasów 
Reformacji nauka Kościoła katolic
kiego nie zbliżyła się do nauki 
ewangelicznej. Pod pewnym  wzglę
dem przepaść pomiędzy oboma od
łam am i chrześcijaństw a jeszcze bar
dziej się pogłębiła. „Nie możemy 
poświęcić Ewangelii dla rzym sko
katolickiego system u” — powiedział 
d r Beckmann, „to nie byłoby zjed
noczeniem w  wierze, lecz rezyg
nacją z w iary  ew angelicznej”. „Po
w rót” do kościoła katolickiego, któ
ry  siebie uw aża za jedynie p raw 
dziwy Kościół, a nas ewangelików 
w praw dzie za kochanych lecz b łą
dzących braci, m usiałby w  konsek
w encji być wyrzeczeniem  się dzie
dzictwa Reformacji. Tej ceny za 
jedność absolutnie zapłacić nam  nie 
wolno.

W edług dr Beckm anna trzy istot
ne różnice dzielą protestantyzm  od 
katolicyzmu: kult m aryjny, pojęcie 
Kościoła i nomistyczny charak ter 
religii katolickiej (nom os=zakon). 
K ult m aryjny przysłania samego 
Chrystusa. W edług Ewangelii jedy
nym  pośrednikiem  pomiędzy Bo
giem a  człowiekiem może być tylko 
Chrystus, natom iast oficjalna nauka 
Kościoła katolickiego stoi na stano
wisku, że M aria w raz z C hrystu
sem rządzi św iatem  i ponadto jest 
ona pośredniczką. Pojęcie Kościoła 
jest również n ie biblijne, gdyż m ię
dzy Kościołem a panow aniem  Chry
stusa staw ia się znak równania. 
Poza tym  Kościół katolicki więcej 
ceni Zakon niż Ewangelię, co do
bitnie świadczy o fałszywym poj
m owaniu praw dy biblijnej.

Ewangelickie Nie do zaproszenia 
papieskiego nie będzie oznaczało 
Nie do jedności chrześcijaństw a 
wogóle ani do braterskich  stosun
ków międzywyznaniowych.

Ze swej strony musimy podkreś
lić, że „powrót” do Kościoła rzym 
skiego jest d la protestantów  n ie
możliwy z tej prostej przyczyny, 
że w  konfrontacji z Biblią, chrze
ścijaństw o katolickie odbiegło n a j
dalej od chrześcijaństw a apostol
skiego. Powrót do B iblii, w pew 
nym  sensie w szystkich Kościołów, 
a w  szczególności Kościoła rzym sko
katolickiego, może jedynie stanowić 
platform ę do osiągnięcia jedności, 
o którą Chrystus się modlił.

!; P r o t e s t a n t y z m  
jj a m e r y k a ń s k i  j

W edług ostatniej statystyki S ta
ny Zjednoczone liczą 61,504,668 pro
testantów  i 39,509,508 katolików. 
N ajw iększą jednolitą grupę w yzna
niową stanow ią katolicy, podczas 
gdy protestanci, stanow iący razem  
większość, podzieleni są na w iele 
grup. N ajliczniejszą grupą pro te
stancką są baptyści — 20,399,699 
dusz, po tym  idą metodyści — 
12,064,100 dusz, lu te ran ie — 9,665,082 
dusz, prezbyterianie — 4,051,616,
Kościół Episkopalny (anglikański — 
High Church) —> 3,042,286 dusz. Da
ne powyższe zaczerpnięte są z In 
form ation Please A lm anach 1960. 
Resztę stanow ią mniej lub więcej 
liczne drobne sekty.

Choć rozbicie protestantyzm u na 
w iele Kościołów i sekt jest obja
wem ujem nym , to jednak podkreś
lić należy ogólną dążność i w spół
zawodnictwo do najlepszego wyko

nania nakazów Ewangelii. C harak
terystyczną cedhą am erykańskiego 
protestantyzm u jest to, że przew a
żają w  nim  Kościoły w olne (bap
tyści i metodyści) w  odróżnieniu od 
Kościołów luterańskich, reform o
wanych i anglikańskich, k tóre znów 
m ają przewagę w Europie. Zna
m ienne dla stosunków  religijnych 
w USA jest i to, że spośród 177 
milionów am erykańskich obyw ate
li tylko 60*% są zapisanym i człon
kami jednego z Kościołów lub 
związków religijnych. A bstrahując 
od naturalnego przyrostu, liczba 
wierzących sta le  w zrasta. Budowa 
nowych kościołów jest bardzo in 
tensywna. Podczas gdy w r. 1945 
na budowę nowych kościołów w y
datkowano sum ę 26 milionów do
larów, to już w r. 1953 — 500 m ilio
nów, a  w r. 1956 aż 800 m ilionów 
dolarów. A m erykański p ro testan 
tyzm w ykazuje niezw ykłą żywot
ność i głębię pobożności. F rekw en
cja w kościołach różnych wyznań 
protestanckich n ie  ustępuje kościo
łom katolickim. Ofiarność ew an
gelików n a  cele kościelne jest 
w prost zdum iew ająca. Znaczny od
setek wierzących oddaje dziesiątą 
część swoich dochodów na cele 
kościelne.

Życie kościelne w USA nie ogra
nicza się tylko do nabożeństw . Róż
ne zebrania n a  płaszczyźnie tow a
rzyskiej są nieodłączną częścią p ra 
cy kościelnej. Obok kościoła budu
je się zazwyczaj sale klubowe, 
gimnastyczne, przedszkola i kuch
nie. W ten sposób może być pie
lęgnowany w dostatecznej mierze 
duch społeczności. Nie ma w  USA 
parafii-gigantów . Norm ą jest 300— 
500 dusz, bo tylko w ten sposób 
duszpasterz jest w możności oto
czyć wszystkich swoich parafian  
należytą opieką. W tym  am erykań
scy ewangelicy m ają napew no 
rację.

W k a ż d y m  dom u e w a n g e l i c k i m
e g z e m p l a r z  

„ J E D N O T  Y"
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Włoski protestantyzm a Olimpiada

W ostatn ich  kilku miesiącach iprzed m ającą się odbyć w Rzymie 
olim piadą Kościoły protestanckie poczyniły troskliw e przygotowania aby 
godnie przyjąć zagranicznych gości. Związek Protestantów  Italii wydał 
odpowiednią broszurę, inform ującą o życiu Kościołów ewangelickich 
we Włoszech. Broszura zaw iera dokładny plan Rzymu, na którym  zazna
czone są wszystkie kościoły i punkty nabożeństwowe. W centrum  Rzymu 
czynny będzie ośrodek inform acyjny ewangelicki. W jednym  z w alden- 
sowskich kościołów w Rzymie odprawione zostanie w czasie olim piady 
nabożeństwo ekumeniczne. Zabiega się również o uzyskanie odpowied
niego lokalu w wiosce olim pijskiej na urządzenie kaplicy ewangelickiej

Stosunek chrześcijan do pokoju

Kościół nie może stale spełniać roli am bulansu, zbierającego na polu 
w alki rannych. Chrześcijanin powinien zawsze stać w  pierwszych szere
gach walczących o spraw ę pokoju — powiedział pastor Nolle na dorocz
nym posiedzeniu niemieckiego oddziału Międzynarodowego Związku 
P ojednania w Brem en. „Nie chcielibyśmy po raz trzeci składać w yzna
nie winy, że nie w ystąpiliśm y w e właściwym czasie w  obronie zagrożo
nego życia”.

P rzem aw iał również na tym  posiedzeniu ks. d r Niemoller. Pokój 
jest zagrożony — oświadczył — nie tylko przez wyścig zbrojeń m ocarstw  
światowych i kontynuow anie zimnej w ojny ani przez „eksplozję ludnoś
ciową”, lecz także przez to, że naw et w czasie pokoju codziennie giną 
ludzie na skutek  „bezcelowej i bezplanowej gospodarki, nastaw ionej na 
zyski”. Jedynym i św iatłam i nadziei są D eklaracja P raw  Człowieka i sza
cunek dla życia ludzkiego, reprezentow any przez A lberta Schweitzera. 
Zagadnienie „Czy M urzyn jest tyle samo w art co człowiek b iały” winno 
się stać centralnym  zagadnieniem  etyki. Ustosunkowanie się chrześcija
n ina do pokoju jest w łaściw ie takie sam e jak  każdego innego człowieka. 
Ale chrześcijanin więcej wie o człowieku przez Jezusa Chrystusa.

Kościół budujący

Kościół Ewangelicko-Reform owany we Francji wykazuje w ostatnich 
15 latach duże ożywienie budow nictwa kościelnego. W okresie tym  w y
budowano 90 nowych kościołów a odbudowano z ruin 24. Nowe kościoły 
wybudowano przeważnie w środkowej i południowej Francji, zaś odbudo
wa dotyczy szczególnie północnych rejonów kraju, gdzie zniszczenia w o
jenne były ogromne. Potrzeba budowy nowych kościołów pow stała stąd, 
że postępujące naprzód uprzem ysłowienie k raju  wywołało duży ruch lud
nościowy. W w ielu w ypadkach duże, m ające za sobą św ietną tradycję, 
zbory w yludniły się; a w miejscowościach, gdzie dotąd istniały m alutkie 
zbory lub w cale ich nie było, pow stała konieczność budowy nowych 
świątyń. W Bordeaux, Tuluzie, Marsylii, Lyonie i w najbliższym  i dal
szym otoczeniu tych m iast wystawiono wiele nowych kościołów i kaplic 
reform owanych. Większość tych nowych budowli odznacza się zew nętrzną 
skromnością.

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

— Szw edzk i m inister ku ltu ry  Rag- 
nar Edenm an ośw iadczył w  w y 
wiadzie prasow ym , że biskupam i 

zam ianow ani będą w przyszłości ty l
ko ci duchowni, k tórzy w yrażą go-

' towość do ordynowania kobiet na 
pastorów. B iskup  G iertz ośw iad

czył, że wprowadzenie w czyn te j 
zapow iedzi byłoby uw łaczającym  
dla powagi urzędu biskupiego.

| ☆

— Ludność ewangelicka w ysp  
Faroer położonych na północ od A n 
glii, a należących do Danii, zażą
dała zamianowania własnego bis
kupa. W yspy Faroer należą do ju 
rysdykcji biskupa Kopenhagi. Z w ró-

| cono przy te j okazji uwagę, że w  
j ciągu 4 w ieków  od wprowadzenia  
j Reformacji, zaledwie cztery razy  
j biskup duński odwiedził w yspy i to 
I dopiero w ostatnich 50 latach.
i!

☆

— Chcąc urzeczyw istnić cel, aby 
j każde 10 000 m ieszkańców K open- 
\ hagi miało sw ój kościół, trzeba by

w następnych 10 latach wybudow ać  
51 now ych kościołów.

☆

— Generalna konferencja re for
mowanego Kościoła Szkocji, która  
ma być zwołana w najbliższym  cza
sie, zajm ie się sprawą „mniej pu- 
rytańskiego” święcenia niedzieli.

☆

— Sekretarz generalny Św iatow e
go A liansu Reformowanego Dr. M ar
cel Praderwand był gościem K oś
cioła Reformow anego w P R L w  
początkach czerwca. Z W arszawy  
w yjechał na W ęgry.

☆

— W początkach lipca odwiedził 
wiele ośrodków kościelnych w  Pol
sce dyrektor Z w iązku  Pomocy K oś
ciołów Reform ow anych Szw ajcarii 
Dr H ellstern.
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K R O N I K A  S TOŁECZNA

PO RZĄ D EK  N ABOŻEŃSTWPO RZĄ D EK

P a ra fia  E w angelick o -R efo rm o w an a  
(ul. Ś w ierczew skiego  71)

7.VIII.60. (VIII n iedz. po T ró jc y  św.)
godz. 10 — n abożeństw o

— Ks. J a n  N iew ieczerza ł

14.VIII.60 (IX n iedz . po T ró jc y  św.)
godz. 10 — n abożeństw o

— Ks. J a n  N iew ieczerza ł

21.VIII.60. (X n iedz. po T ró jc y  św.)
godz. 10 — n abożeństw o

— Ks. Z dzisław  G rzybek

28.VIII.60. (XI n iedz. po T ró jcy  św.)
godz. 10 — nabożeństw o

— Ks. Z dzisław  G rzybek

— Biskup Kopenhagi Fuglsang  
zam ianował drugiego z kolei dusz
pasterza sportowego. P ierw szy jest 
piłkarzem  a drugi był nauczycielem  
gim nastyki zanim  został księdzem .

☆
— Kościół Ew angelicki A ustrii 

zamierza w zw iązku  z m ającą się 
odbyć w r. 1964 w Insbrucku  zim o
wą olimpiadą w ybudow ać „kościół 
o lim pijski”, k tó ry  będzie obsługiwał 
gości w yznania  ewangelickiego.

i ł
— N ow y Y o rk  jest na jm nie j pro

testanckim  m iastem  spośród w iel-

P a ra f ia  E w an g e lick o -A u g sb u rsk a  
św . T ró jc y

P lac  M ałachow skiego)

7.VIII.60. (VIII n iedz. po T ró jcy  św.)
godz. 10 — naboż. z K om . św . 
godz. 9,45 spow iedź

— Ks. Z y g m u n t M ichelis
14.V III.60 (IX n iedz . po T ró jc y  św .)
godz. 10 — naboż. z K om . św . 
godz. 9,45 spow iedź

— Ks. O tton  K renz 
21.VIII.60. (X n iedz. po T ró jcy  św.) 
godz. 10 — naboż. z K om . św . 
godz. 9,45 spow iedź

— Ks. Z y g m u n t M ichelis 
28.VIII.60. (XI n iedz. po T ró jcy  św.) 
godz. 10 — naboż. z K om . św.
godz. 9,45 spow iedź

— Ks. R yszard  T re n k le r

kich  m etropolii am erykańskich. Na 
2,5 m in. ka to lików  i 2 m in. żydów  
m am y zaledw ie 1 min. zapisanych  
protestantów .

☆

—  W  czasie swego pobytu  w B er
linie w schodnim  sekretarz general
n y  Św ia tow ej R ady Kościołów dr 
V isserx ,t H ooft oświadczył, że za 
daniem  głów nym  Kościołów chrześ
cijańskich  jest udzielenie pomocy 
ludzkości, aby m ożliw ym  się stało 
doprowadzenie do pojednania i po
ko ju  m iędzy narodami.

— A rcybiskup  Canterbury dr F i- 
sher oświadczył, że Kościół A ng li
kański Ugandy A fryka ) uzyska  w  
r. 1961 całkow itą samodzielność.

i ł

— „ B ezw stydnym  poczynaniem ” 
nazw ali biskupi norw escy postępo
wanie am erykańskie j sek ty  m or
monów, nam aw iających w yznaw ców  
Kościoła luterańskiego w Norwegii, 
aby ci przyczyn ili się do zbaw ienia  
sw ych zm arłych przodków  przez 
poddanie się zastępczem u chrztowi.

☆

— K atolicki biskup Berlina ka r
dynał Doepfner złożył osobiście w  
im ieniu katolików  berlińskich gra
tulacje biskupow i ew angelickiem u  
Dibeliusowi z okazji 80-tej rocznicy 
urodzin.

☆

— Na zebraniu w A tlan tic  C ity  
delegaci Zjednoczonego Kościoła L u 
terańskiego A m eryk i zaapelowali do 
m ocarstw  atom ow ych o szybsze za 
warcie tra k ta tu  o zaprzestaniu prób 
atomowych.

i?

— Tegoroczne kolonie dla dzieci 
Kościoła Reformowanego odby'wają 
się w  P strążnej k/K udow y. W  ko 
lonii, która m a trw ać sześć tygod
ni, uczestniczy ponad 40 dzieci.

Z W IE R C IA D ŁO  ŁĘ K U
W modlitwach dziecięcych czasów naszych przejawia się lęk, którym wielka część współ

czesnej ludzkości jest przejęta. To stwierdził amerykański pastor William S. Hill z Wil- 
kinsburga (Pensylwania) w  tygodniku „Christian Century”.

Duchowny protestancki, który zachęcał zawsze swoich konfirmandów do układania wła
snych modlitw, nazywa to „oknem duszy dwunastoletniego dziecka”. Na podstawie obser
wacji, dokonanych w ciągu dwu dziesięcioleci, można stwierdzić, jak bardzo dzieci lgną do 
swoich rodziców, nawet gdy stosunki rodzinne są nieszczęśliwe, nawet w małżeństwach 
rozwiedzionych. Nowym momentem w tych modlitwach jest lęk naszych czasów, „Pod
czas drugiej wojny światowej — pisze pastor Hill — i podczas konfliktu koreańskiego, 
dzieci modliły się za żołnierzy. Lecz niebezpieczeństwa wojny wydawały się im bardzo od
dalone; dzieci same nie odczuwały bezpośredniego zagrożenia. Teraz jest inaczej. Modli
twy, które obecnie układają, zawierają prośby o ochronę na wypadek wojny, ataku ato
mowego lub innego kryzysu... Dzisiaj dzieci już w wieku lat dwunastu biorą udział w lęku 
naszej epoki.”
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