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Pierwsza sesja IV Synodu Kościoła 
Ewangelicko -  Augsburskiego

Nowowybrany Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w składzie osiemnastu delegatów duchownych i trzydziestu 
dwóch delegatów świeckich oraz delegatki diakonatu zebrał się 
w Warszawie w dniach 18 i 19 listopada 1962 r. w celu omówienia 
i rozstrzygnięcia bieżących spraw Kościoła.

Obrady Synodu poprzedziło uroczyste nabożeństwo w kościele 
św. Trójcy, odprawione przez ks. bpa dra Andrzeja Wantułę i ks. 
prez. Waldemara Gastpary‘ego. W nabożeństwie wziął liczny 
udział zbór, a chór kościelny, pod kierownictwem prof. Szajera, 
odśpiewał szereg pieśni.

Po nabożeństwie członkowie synodu złożyli ślubowanie, po 
czym przystąpiono do obrad.

W wyborach wybrano na prezesa ks. dra W. Gasparyyego a na 
wiceprezesa inż. Leona Unickiego. Mgr. Konrad Lindner i ks. Jan 
Motyka —  wybrani przez aklamację —  pozostali na swych dotych
czasowych stanowiskach sekretarzy Prezydium Synodu.

W wyniku dalszych wyborów nowy skład Naczelnej Rady Koś
cioła, której przewodniczy z urzędu Biskup, jest następujący: ks. 
sen. Waldemar Lucer, ks. Tadeusz Wojak, ks. kons. Edward Busse, 
prof. Wilhelm Król z Gliwic, inż. Paweł Pilch z Wisły, Bruno 
Heinrich z Warszawy, Wilhelm Koriath z Mazur.
Następnie wybrano komisje synodalne: prawniczą, finansową, mi- 
syjno-ewangelizacyjną, pastoralną, młodzieżową i prasowo-wy- 
dawniczą.

J. H.

Obserwatorzy soborowi gośćmi protestantów
włoskich

Na przyjęciu wydanym przez protestancki Wydział Teologii 
w Rzymie na cześć obserwatoirów-dtelegatów na sobór watykański, 
ks. pastor Ermanno Rostan ostrzegał przed niebezpieczeństwem 
dążenia do* „jedności za wszelką cenę”.

Ks. Rostan, witając niekatolickich obserwatorów w imieniu 
włoskiego protestantyzmu, powiedział, że pożyteczniejszym od 
jedności, osiągniętej ze względów prestiżowych lub taktycznych, 
jest poważny dialog pomiędzy Kościołami, przy czym nie należy 
ukrywać poważnych różnic dzielących różne wyznania 'Chrześci
jańskie.

Obecny na przyjęciu prof. Cullmann z Bazylei oświadczył, że 
wkład soboru do dzieła jedności chrześcijańskiej będzie zależał 
od tego, w jakim stopniu uchwały jego będą inspirowane przez 
Biblię.

Z Brazylii
W B ra zy lii wszczęto dochodzenie sądowe przeciw ko pięciu 

Jezuitom , którzy zorganizow ali groźną m anifestację przeciwko m i
sjonarzom  protestanckim  i zwolennikom  tzw. Assem blies of God 
(zielonośw iątkowcy).

Pretekstem  do dem onstracji, w której czynny udział wzięło 
ok. 2 000 osób, była uroczystość położenia kam ienia węgielnego 
pod budowę nowego kościoła w m iejscowości Carmo do Rio Claro. 
Jeden m isjonarz i pięciu duchownych b razylijskich  zostało ciężko 
rannych. Podpalono wiele wozów ciężarowych, należących do 
uczestników zebrania. W ielka liczba osób została dotkliw ie pobita 
i zmuszona do opuszczenia miasta.

W WMću
WIERSZACH

— Akadeniia Francuska w 
pierwszym  glosowaniu w ybra 
ła na swego członka Ks. pasto
ra Marc Boegnera, czołową po
stać protestantyzmu francuskie
go, wielkiego działacza e k u m e
nicznego i społecznego. Kard. 
Tisserant, również członek A k a 
demii opuścił na pewien czas 
sobór, aby wziąć udział w gło
sowaniu.

— Prymas anglikański Ks. Dr 
Michał Ramsey oświadczył na 
dorocznej konferencji biskupów  
w USA, że sobór w atykański  
może się przyczynić do „zjedno
czenia w prawdzie”. Dodał je
dnakże, że dzieła tego nie do
czekają się obecnie żyjące poko
lenia.

%

— Jeden z ojców soboru, m el-  
chicki patriarcha Antiochii, w y 
powiedział się na soborze prze
ciwko narzucaniu łaciny, jako 
języka liturgicznego. Język  ła
ciński — oświadczył patriarcha
— jest język iem  m ar tw ym , a 
Kościół żyje. Za tem  i ję zyk  jako  
środek łaski Ducha Św. pow i
nien być ję zyk iem  ż y w y m /

*
— W dyskusjach soborowych  
poruszono sprawę przywrócenia  
Komunii św. pod dwiema posta
ciami. Soborowe Biuro Prasowe, 
w materiałach pomocniczych do 
tej sprawy przypomina, że z w y 
czaj Komunii św. pod dwiema  
postaciami był aż do X I I  w ieku  
w Kościele powszechny .

H:

— W związku z przejściem ks. 
Zygm unta  Michelisa w stan spo
czynku, Urząd do Spraw W yznań  
wyraził zgodę na objęcie z dniem  
1 stycznia 1963 stanowiska pro
boszcza parafii ewangelicko-  
augsburskiej św. Trójcy w W ar
szawie przez Ks. Ryszarda  
Trenklera, dotychczasowego za
stępcę proboszcza. Na podsta
wie przepisów kościelnych awans 
zastępcy proboszcza następuje  
automatycznie.
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Cóż masz niebo nad ziemiany ? 
Bóg porzucił szczęście swoje, 
wszedł między lud ukochany, 
dzieląc z nim nudy i znoje. 

Niemało cierpiał,niemało, 
żeśmy byli winni sami.
A Słomo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami

W nędznej szopie urodzony, 
żłób Mu za kolebkę dano, 
cóż jesi, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano!

Ubodzy,mas to spotkało 
witać Go przed bogaczami! 
A Słomo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami.

4.
Podnieś ręKę,Boże D ziecię, 
błogosław Ojczyznę m iłą! ,
W dobrych radach,uj dobrym bycie 
wspieraj jej siłę siną s iłą , 

dom nasz i majętność całą, 
i mszysikie wioski z miastami 
A SłouioCiałem się siało 
• mieszkało między nami.
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Ks.  D r  K A R O L  K O T U L A

R A D O Ś Ć

1. NIEBO

T/ toż stanąwszy kiedy w pogodną noc na 
**■ * otwartym miejscu nie spoglądał z niemym 

zachwytem na niebo gwieździste i nie zadumał 
się nad jego cudami i nad ogromem wszech
świata? Kto nie odczuł jego potężnego urzeka
jącego uroku i majestatu? Kto nie pytał się, co 
to są te migocące światła na niebie, kto je za
wiesił na niebieskim firmamencie, jaki jest ich 
początek i jakie przeznaczenie? Kto nie zasta
nowił się nad tym, co jest tam gdzieś poza ni
mi, co było, gdy ich jeszcze nie było, i co bę
dzie, gdy ich już nie będzie? Oczywiście można 
tego wszystkiego nie widzieć i tych pytań so-

Rubens  — Święta noc.

N I E B I O S
ŁUK. 2, 13— 14.

bie nie zadawać, mając swoje lampy elektrycz
ne, swoje auta, radio, telewizję lub będąc tak 
zajętym swoimi ziemskimi sprawami, troska
mi, rozkoszami, że się nic poza tym nie widzi 
i nic nie słyszy. Ale jeżeliś nigdy nie doznał za
chwytu na widok gwieździstego nieba, jeżeli to 
nigdy do ciebie nie przemówiło, jeżeliś nigdy 
nad tym się nie zadumał i nie stanął wobec py
tań żądających odpowiedzi, to mimo wszystko, 
mimo twego bogactwa, wiedzy, kultury jesteś 
ubogi, i ciemny, i biedny.

Ale gdy Biblia mówi o niebie lub gdy mó
wimy o niebie w religijnym znaczeniu, to ma
my na myśli nie tylko firmament niebieski 
gwiazdami usiany, po którym krążą słońce i 
księżyc, ale niebo jako mieszkanie Boga i siedzi
bę duchów, czyli to, co nazywamy niewidzial
nym, nadprzyrodzonym, drugim światem. W ję
zyku hebrajskim wyraz niebo jest liczbą mnogą 
i Biblia często mówi o niebie w liczbie mnogiej 
np. Salomon w swoim przemówieniu przy po
święceniu świątyni mówi: „Oto niebiosa i niebo 
niebios nie mogą Cię ogarnąć<( (1 Król. 8,27) 
a apostoł Paweł wyznaje, że „był zawycony aż 
do trzeciego nieba<(. (2 Kor. 12,2) Więc i to nie
bo jest niezmierzone i w swojej wielkości i isto
cie niepojęte.

Wobec takiego nieba stal niegdyś Abraham, 
kiedy w wieczornej godzinie rozmyślał nad 
obietnicami Bożymi i swoją przyszłością i kie
dy go Bóg wywiódł na dwór i rzekł: „Spojrzyj 
teraz ku niebu i zlicz gwiazdy... Tak liczne bę
dzie potomstwo twoje“. (1. Mojż. 15,5) To była 
obietnica tak nieprawdopodobna i niepojęta, jak 
zupełna była bezradność Abrahama wobec ogro
mu usianego gwiazdami nieba. Ale Abraham 
uwierzył Panu. Nie powiedział ani słowa. Rów
nież Bóg nie powiedział już ani słowa. Cisza 
nocy pod usianym gwiazdami niebem i Bóg 
i człowiek naprzeciw siebie bez słów —  oto 
obraz tego, co się stało w duszy Abrahama, gdy 
uwierzył.

Taki jest stosunek pomiędzy niebem a czło
wiekiem.

2. NIEBO A  CZŁOW IEK

Człowiek duchem przez Boga obdarzony jest 
nie tylko mieszkańcem ziemi, ale w pewnej 
mierze należy do świata duchów, których sie
dzibą jest niebo. Bo, jak mówi apostoł Paweł, po- 
ruolując się na jednego z greckich 'poetów, lu
dzie są „rodu Bożego“. (Dz. Ap. 17,28) Dlatego 
Abraham mógł pozostawać w najściślejszej spo-
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leczności z Bogiem i być niejako Jego powierni
kiem. Dlatego niebo jako siedziba duchów śle
dzi życie i dzieje każdego człowieka, każdy czło
wiek ma swoje powołanie przez niebo mu wy
znaczone. To jest prawdą kryjącą się za twier
dzeniem astrologów, że życie człowieka jest za
leżne od gwiazd. Rola człowieka w tym świę
cie jest znacznie większa niż na ogół przypusz
czamy i niż twierdzi popularna filozofia. 
Człowiek nie jest tylko pyłkiem we wszech- 
świecie ani nie jest tylko cząstką materii, która 
dziś jest a jutro jej nie ma, lub, mówiąc języ
kiem materialistów, ulega przemianie. Gdybaj 
tak było, nie byłby Jezus powiedział: „Niewia
sta, gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina 
jej, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta 
udręczenia dla radości, że się człowiek na świat 
narodził<{, (Jan 16,21) ani: „Patrzcież, abyście 
nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem 
powiadam wam, iż aniołowie ich w niebiesiech 
zawsze patrzą na oblicze Ojca Mojego, który 
jest w niebiesiech(<. (Mat. 18,16).

O tę wiarę w człowieka, powstającą w ści
słym związku z wiarą w Boga, rozbija się ludz
kość na dwa nurty, jak woda płynącą rozbija się
0 głaz z dna rzeki wystający. Jedni wierzą, że 
człowiek jest istotą duchową do wiecznego życia 
przeznaczoną, inni wierzą, nie wiedza, bo to jest 
także tylko wiara, że człowiek nie jest niczym 
więcej jak tylko cząstka materii, a wszystkie 
zdolności zmysłowe są tylko fosforescencją ma
terii. Lecz biedny jesteś człowieku, jeżeli istotę 
swoją degradujesz do cząstki materii i uważasz, 
że jesteś tylko „myślącą i czującą gliną<(. Wte
dy nie dziw się, że jesteś traktowany jak ro
bot, jak narzędzie, ważne i cenne dopóki jest 
dobre, a gdy się zepsuje, wyrzucane na śmiet
nik.

Stanowisko objawienia Bożego jest jasne: 
człowiek ma ogromną wartość przed Bogiem
1 całe niebo jest zainteresowane jeao życiem 
i losem. Dlatego Bóg tak bezwzględnie karze 
wszelką krzywdę wyrządzoną człowiekowi. cze
go najjaskrawszym przykładem jest historia 
Nabota i sąd Boży nad Achabem i Jezabelą 
(1 Król. 21), i czego byliśmy świadkami w ostat
niej wojnie. Dlatego Boa Syna Swego posłał na 
świat dla zbawienia człowielza, „albowiem tak 
Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednoro- 
dzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny<{ (Jan 3,16).

3. H Y M N  A N IE L S K I

Jeżeli więc każdy człowiek jako istota ducho
wa jest przedmiotem zainteresowania nieba ja
ko krainy duchów, jeżeli nad kołyską każdego 
człowieka, nawet tego najbiedniejszego, unoszą 
się aniołowie, o ileż większe zainteresowanie 
musiało budzić w świecie duchów narodzenie 
Jezusa, Zbawiciela świata! Nic dziwnego, że 
narodzenie Jego było od dawna przepowiada
ne od onego praproroctwa o nasieniu niewie
ścim, które potrze głowę wężowi (1 Mojż. 3,15), 
przez zapowiedź wzbudzenia proroka, którego 
lud słuchać będzie (5. Mojż. 18, 15) i obietnicę

daną Dawidowi, że z jego potomstwa wyjdzie 
król, który zbuduje dom imieniu Bożemu i Bóg 
utwierdzi stolicę jego aż na wieki (2 Sam. 7. 
12— 13), aż do proroctwa Izajaszowego: „Dzie
cię narodziło się nam, a syn dany jest nam i bę
dzie panowanie na ramieniu jego i nazwą imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg moicny, Ojciec wiecz
ności, Książę pokoju<{. (Iz. 9, 6) Nic dziwnego, że 
poczęcie Jego było w szczególny sposób przez 
niebieskiego posłańca zwiastowane Marii, a na
rodzenie Jego ogłoszone pasterzom przez anioła, 
a całemu światu przez hymn aniołów: „Chwa
ła na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, w lu
dziach upodobanie<c.

Aniołowie pochodzą z tamtego świata, gdzie 
wszystko oddaje chwałę Bogu. Święty , święty, 
święty Pan Zastępów; pełna jest wszystka zie
mia chwały Jego<(. (Iz. 6, 3).

Święty, święty, święty! Przed Tobą o Boże, 
Archaniołów hufce komie padają na 
twarz.
I stworzenie wszelkie wielbi Cię w po
korze,
Boś Ty wszechwładny, Ty na wieki 
trwasz.

Ale i ten świat stworzony oddaje Bogu, 
swemu Stworzycielowi, cześć i chwałę. „Niebio
sa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi 
dzieło rąk Jegoe(. (Ps. 19, 2)

Piorunów huk i gromy burz,
I słońce w pełni blasku.
Leżące na dnie głębi mórz 
Maleńkie ziarnko piasku,
I każde zwierzę, każdy ptak 
I każdy robak, każdy krzak 
„Cześć śkladaj Bogu!(< woła.

Tylko jedno stworzenie, które szczególnie, 
powinnoby Boga wysławiać i uwielbiać, wy
łączyło się z tego powszechnego hymnu na cześć 
Boga, a tym stworzeniem jest człowiek, ten 
przeciw Bogu zbuntowany, odwrócony od Nie
go, w grzechach i ciemności pogrążony i dlate
go wszelkiej prawdziwej radości pozbawiony 
i nad miarę nieszczęśliwy.

Ach, Boże, ja mizerny czerw 
Czegóż się dopuściłem?
Nie jestem wierny jako wpierw, 
Opatrzność porzuciłem.
Pan dobry jest, to wiem,
Lecz jam szafarzem złym.
On sprawiedliwy w sądach Swych,
Gdy na mnie spada Jego gniew.

Nad tym stanem człowieka ubolewają 
mieszkańcy niebiosi Oni od samego początku 
śledzili pilnie i brali żywy udział w Bożym dzie
le stworzenia. Oni z zapartym tchem słuchali 
Jego słowa: „Niech się stanie!ec i oglądali, co się 
stało. Oni z pilnością i zaciekawieniem wyglą
dali stworzenia człowieka zaczętego słowami: 
„Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, 
według podobieństwa naszego£(. Oni z przera
żeniem patrzyli, jak ten nowy duch zwrócił się 
przeciw swemu Stworzycielowi, oni z żalem 
i łzami oglądali jego upadek, niedolę grzechu,
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Nasze życzenia i nasz upominek
Starym, pięknym zwyczajem świątecznym obdarowujemy się wzajemnie. Redakcja nasze

go miesięcznika również przygotowała dla swoich miłych i drogich Czytelników skromny 
upominek w postaci niniejszego numeru „Jednoty“ w podwójnej objętości.

Nie bacząc na trudności finansowe, Redakcja daje do ręki numer świąteczny o bardzo in
teresującej i bogatej treści; dla prenumeratorów bez dopłaty, dla pozostałych Czytelników po 
zniżonej cenie.

Życzymy wszystkim Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom wiele radości świą
tecznej od Pana naszego Jezusa Chrystusa, danego światu w postaci Dzieciątka Betlejem
skiego.

Oby do tej radości choć w małym stopniu przyczynił się nasz świąteczny podwójny nu
mer „Jednoty“. REDAKCJA

cierpienia i śmierci. Oni byli świadkami tego 
wszystkiego, co Bóg czynił dla wybawienia 
człowieka z jego upadku i nieszczęścia. Oni słu
chali, jak Bóg na górze Synai nadawał ludowi 
izraelskiemu, a przez niego całej ludzkości, Swo
je przykazania jako drogę do powrotu do Sie
bie, oni wspierali duchem swoim proroków, gdy 
ludowi izraelskiemu głosili Bożą wolę, napomi
nali, przestrzegali, pocieszali, zwiastowali Boże 
obietnice. Więc gdy nadszedł wielki czas wypeł
nienia obietnic i dokonania dzieła zbawienia, 
gdy się narodził Ten, którego Bóg posłał, aby 
wykonał Jego odwieczne rady i postanowienia, 
wtedy zastępy niebieskie wzniosły radosny 
i triumfalny hymn na chwałę Boga i Zbawicie
la świata i ogłosiły całemu światu, co Bóg dla 
niego czyni.

Aniołowie nie zazdroszczą ludziom, że je
dyny Boży Syn nie im, lecz ludziom stal się po
dobny, oni weselą się, że dla świata nadszedł 
nowy czas, czas zbawienia. Dość już tego od
wrócenia się człowieka od Boga, dość grzechu 
i winy. Dość już niedoli ludzkiej, kaźni, płaczu, 
łez i śmierci. Dość narzekania całej przyrody 
na upadek człowieka, cierpienia wszystkiego 
stworzenia, które wespół z nim wzdycha i bo
leje“. Narodzony Zbawiciel temu wszystkiemu 
uczynił koniec.

Aniołowie głosili światu, co On uczyni, bo 
oni widzieli, czego świat jeszcze nie widział. 
Oni widzieli, jak Jezus będzie obchodził krainę 
i nauczał tłumy do Niego się garnące. Oni wi
dzieli, jak będzie uzdrawiał chorych i ułomnych, 
jak będzie wyganiał złe duchy, które przed 
Nim korzyć się będą, uginać się i uciekać. Oni 
widzieli, jak będzie głodnych karmił na pusz
czy, burzę morską uciszał, jak Mu wiatry i mo
rze będą posłuszne. Oni widzieli, jak będzie 
umarłych wzbudzał z martwych, jak nawet 
śmierć mocy Jego oprzeć się nie zdoła. Oni już 
widzieli, jak będzie umierał na krzyżu, grzechy 
całej ludzkości wziąwszy na Siebie. Oni widzie
li triumf Jego zmartwychwstania, Jego wywyż
szenia i wniebowstąpienia, zwycięski pochód 
Jego Ewangelii głoszonej światu przez aposto
łów. Oni widzieli nadchodzący nowy czas, czas 
nawrócenia się człowieka do Boga, czas, kiedy

zapanuje znowu pokój pomiędzy człowiekiem 
a Bogiem i, co za tym idzie, pokój pomiędzy 
ludźmi, kiedy Bóg będzie miał znowu upodoba
nie w pojednanym z Sobą człowieku. Oni wi
dzieli, jak upadły człowiek wraca znowu do 
swego pierwotnego stanu i staje się powierni
kiem Boga i ich współpracownikiem. Oni wi
dzieli już tę nową społeczność ludzi nie tylko 
szukających Boga ale z Nim obcujących, w Nim 
żyjących. Oni widzieli, jak Królestwo Boże zdo
bywa ludzkie serca i opanowuje świat. Więc wi
dząc to, śpiewają: „Chwała na wysokościach 
Bogu, na ziemi pokój, w ludziach upodobanie“.

Ten hymn anielski idzie w świat i gdzie
kolwiek człowiek go usłyszy i przyjmie jego 
zwiastowanie, tam kończy się niedola oddalenia 
od Boga, grzechu i winy, tam miejsce smutku — 
zajmuje radość i wesele, miejśce narzekania 
uwielbianie Boga, miejsce niepokoju —  pokój 
z Bogiem i ludźmi, tam nowy odrodzony czło
wiek podejmuje hymn anielski i śpiewa:

Na wysokościach Bogu cześć 
I dzięki lasce Jego!
Już nam nie może zguby nieść 
Moc i potęga złego.
Upodobanie Bóg w nas ma 
I pokój już bez przerwy trwa,
Waśń wszelka się skończyła.

Narodzenie Pańskie to nie tylko nasze 
święto na ziemi, to jest także święto w niebie. 
Nasze święto Bożego Narodzenia jest tylko sła
bym odbiciem wielkiego święta zastępów nie
bieskich. Pomiędzy niebieskim światem duchów 
a naszym, światem jest stałe współdziałanie, ko
relacja. Nie dzieje się nic na ziemi, co nie ma 
oddźwięku swego w niebie. W Święto Narodze
nia Pańskiego jedna się niebo z ziemią, nasza 
radość jednoczy się z radością niebios, nasze 
pieśni i nasze uwielbianie Boga z hymnem za
stępów anielskich.

Niebo wykrzykuj! Wy chóry aniołów 
śpiewajcie!
Panu i Zbawicielowi wesoło pląsajcie. 
Patrzcie, jak Bóg 
Do Swoich zniża się sług,
Chwałę i cześć Mu oddajcie!
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Ks.  R Y S Z A R D  T R E N K L E R

H istoria  Świąt N arodzenia Pańskiego

1 ^  aj starszym wydarzeniem w życiu człowie- 
* *  ka są jego narodziny. Prawem analogii naj

starszym świętem chrześcijaństwa winien chy
ba być dzień narodzin jego Zbawiciela. A tym
czasem wcale tak nie jest. Historia religii chrze
ścijańskiej nie zaczyna się od Narodzenia Pań
skiego lecz od Wielkanocy. Wiara pierwszych 
chrześcijan powstała z cudu wielkanocnego, a 
treścią zwiastowania apostolskiego nie był fakt; 
narodzenia Jezusa, czyli przyjścia Jego na świat, 
lecz wieść o zbawczej mocy Ukrzyżowanego i 
Zmartwychwstałego. Przedmiotem kultu wier
nych nie było na początku Dzieciątko z Dziewi
cy narodzone, lecz wywyższony Pan, którego 
chwalebnego powrotu tęsknie wyglądano każde
go dnia, niemal każdej godziny.

Tej rangi Boże Narodzenie nigdy nie miało. 
To dziwne, wprost niewiarygodne a jednak tak 
było. Czterysta lat prawie obywało się chrze
ścijaństwo bez święta, w którego centrum by 
stał fakt przyjścia Jezusa na świat. W Egipcie, 
na Wschodzie obchodzono 6 stycznia święto Epi
fanii (Trzech Króli), święto objawienia się po
ganom, do którego jakby przyczepiono pamiąt
kę narodzenia i chrztu Jezusa. Święto Narodze
nia Pańskiego występuje na widownię gdzieś 
dopiero koło połowy IV wieku i to w Północnej 
Afryce i w Rzymie. Z wielkim trudem wywal
czyło sobie pomału prawo obywatelstwa także 
wśród chrześcijaństwa wschodniego. Dość 
wcześnie w Małej Azji i Konstantynopolu (już 
w IV wieku), a w Egipcie dopiero w V. Dziwna 
rzecz, najdłużej trwał opór przeciwko temu 
świętu tam, gdzie stała kolebka Zbawiciela na
szego, w Palestynie. Pierwsze święto Narodze
nia Pańskiego obchodzono w Jerozolimie nie 
wcześniej jak w VI wieku.

Jaka jest przyczyna takiego dziwnego roz
woju historycznego? Prachrześcijaństwo nie 
miało najmniejszego kultu dla dnia urodzin. 
Ono żyło przecież w niezłomnym przekonaniu, 
że wywyższony Pan jest stale swoim Duchem 
obecny. Kościół męczenników po prostu odrzu
cał możliwość święcenia narodzin Chrystusa. 
Dla nich dzień męczeńskiej śmierci był dniem 
narodzenia, śmierć dniem narodzin do życia 
wiecznego. Greccy i łacińscy Ojcowie Kościoła 
mieli pewnego rodzaju awersję do kultowego 
obchodzenia dnia narodzin, wszak pogaństwo 
celowało szczególnie w obchodach narodzin bo
gów. Byli oni zdania, że tylko bezbożnicy świę
cą w przepychu i występku urodziny. Faraon, 
który Józefa wtrącił do więzienia, Herod Anty- 
pas, który w dniu swoich urodzin kazał ściąć 
Jana Chrzciciela.

Dość późno pojawia się data narodzenia Chry
stusa i to zrazu tylko po to, aby kalendarz dzie
ła zbawienia był zupełny. W związku z tym

Bertram. „Zwiastują 'wam radość w ielką”

data narodzin nie wymagała nawet dokładnych 
dociekań. Jako data narodzenia pojawia się naj
pierw 20 maja, później 8 wzgl. 18 października. 
Najstarsza chrześcijańska kronika światowa 
wymienia po raz pierwszy 25 grudnia jako 
dzień narodzenia Zbawiciela dopiero w r. 221. 
Jak ustalono ten dzień? Za dzień stworzenia 
świata uchodził 25 marca, jako dzień wiosenne
go zrównania dnia i nocy. Dedukowano więc. 
że początkiem ziemskiego bytowania Syna Bo
żego, w zrozumieniu poczęcia, mógł być tylko 
ten dzień, a więc narodzenie mogło nastąpić po 
dziewięciu miesiącach czyli dokładnie 25 grud
nia. Dzień ten był dla Kościoła rzymskiego od 
r. 336 początkiem nowego roku. Koło połowy 
IV wieku Rzym ustanowił obchodzenie tego dnia 
jako święto Narodzenia Pańskiego.

Niejeden z czytelników może się tu poczuć 
zawiedzony. Więc jak to? To Chrystus nie na
rodził się 25 grudnia? A więc fałszywa to data? 
Jeżeli to jest prawdą, być może wiara moja się 
zachwieje? Wolałbym o takich naukowych re
lacjach nie wiedzieć? To prawda, dla prostej, 
dziecięcej wiary może to jest śzkodliwe i lepiej 
może byłoby o tym nie wiedzieć. Ale skoro już 
wszystko wiemy, czy mamy to ukrywać przed 
wierzącymi? Wątpliwości jest więcej. Łukaszo- 
wy opis narodzenia od dawna wzbudza u wielu 
zastrzeżenia co do autentyczności. Ale, gdyby 
nawet w tym wszystkim było mniej lub więcej
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prawdy, czy wiara nasza w tego, który gdzieś i 
kiedyś się narodził, w Chrystusa, musiałaby 
stracić grunt pod nogami? Żadną miarą. Wiara 
nie żyje z dokładnych dat, ani z relacji i opisów. 
Owszem, żyła także i z dat, i z relacji, i z opisów 
o tyle, o ile one były nosicielami zwiastowania. 
Tak jest z Bożym Narodzeniem. Tak jest z Wiel
kanocą, tak jest z Zesłaniem Ducha Świętego. 
W zwiastowaniu Bożego Narodzenia jedno jest 
istotne: „Dziś Wam się narodził Zbawiciel“. 
Zrozumienie tego było prawdopodobnie powo
dem, że ani Marek, ani Jan nie dają żadnej re
lacji o narodzeniu Pana Jezusa. Dla Jana naj
ważniejsze i najistotniejsze było zwiastowanie: 
„A Słowo ciałem się stało i mieszkało między 
nami i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako 
jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.“ 

Przecież i święta wielkanocne nie są obcho
dzone w dokładną rocznicę zmartwychwstania, 
ani Wielki Piątek w rocznicę ukrzyżowania, a 
czy im z tego powodu zbywa na powadze czy

znaczeniu? Najważniejsze, że święcimy te pa
miętne i dla każdego chrześcijanina tak bogate 
w treść i duchowe znaczenie dni.

Od dfugiego czasu świat chrześcijański myśli
0 tym, żeby dla Wilkanocy ustalić trwałą datę.
1 wydaje się mi się, że bliżsi znów jesteśmy 
o jeden krok zrealizowania tego pagnienia. So
bór watykański zajmuje się tym zagadnieniem. 
Gdyby rzymski katolicyzm, reprezentujący eo
na jmniej połowę chrześcijaństwa, podjął w tym  
względzie jakieś uchwały (a dłyszy się już o 
konsultacjach z innymi Kościołami chrześcijań
skimi) wszystkie Kościoły powinny na to wy
razić zgodę. Czy będzie to pierwsza niedziela, 
czy druga w kwietniu, 'to jest upełnie obojętne. 
Jądrem Wielkanocy jest nie data, lecz zwiasto
wanie wielkanocne: Pan zmartwychwstał, Pan 
prawdziwie zmartwychwastał. Detale opisów 
tego wyadrzenia także nie mają istotnego zna
czenia.

Ks. O. KRENZ

PSALMY PRZYSZŁOŚCI
(w 150 rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego)

aj młodszy z trzech naszych wieszczów, 
Zygmunt Krasiński, miał odmienne od Mi

ckiewicza i Słowackiego poglądy społeczne i 
historiozoficzne. Był przeciwnikiem wszelkiej 
rewolucji i wierzył, że ludzkość posuwa się ku 
lepszej przyszłości drogą ewolucji. Dlatego wy
stąpił przeciwko akcji zmierzającej drogą bun
tu do wyzwolenia chłopa z niewoli pańszczyź
nianej i zalecał drogę „miłosierdzia chrześci
jańskiego“, nawołując do jedności wszystkich 
stanów. Myślom tym dał wyraz w swoich 
pierwszych trzech „Psalmach przyszłości“ — 
wiary, nadziei i miłości.

„Psalm luiary“ zawiera wykład poglądów 
religijno-filozoficznych poety, opartych na 
troistości. Człowiek składa się z ciała, duszy i 
ducha. Duch jest nieśmiertelny. Istota ludzka 
doskonali się przez wędrówkę ducha, który 
przez szereg śmierci przybiera kształt coraz 
szlachetniejszy i zbliża się do Boga, aż wreszcie 
wchodzi w sferę drugiego świata, tj. nieba, gdzie 
jest żywot wieczny.

Bóg jest Bytem, Myślą i Życiem (Ojcem, Sy
nem, Duchem), jest „za krańcami świata oso
bisty“.

„Szkołą duchów: są dzieje ludzkości”, która, 
podobnie jak jednostka, przechodzi trzy fazy 
rozwoju. Każdy naród na ziemi ma dane mu 
przez Boga powołanie i przeznaczenie. Speł
niając je zbliża się do Królestwa Bożego. Wśród 
narodów są wybrane, które przez cierpienie i 
męczeństwo mają wywalczyć dla innych naro
dów wyższy stopień miłości i braterstwa, dać 
im doskonalsze pojęcie o Bogu. Takim wybra
nym jest naród polski.

Chrystus wciąż w tobie mieszka, o
Ludzkości,

W twych piersiach żyje, w twoich losach
gości,

Krwią twą —  krew Jego, i ciałem twem —
ciało!

Stanie się tobie, co Jemu się stało!
On wcielił w Siebie wszystkie twe koleje, 
On ci objawił wszystkie twe nadzieje.
Ku czemu idziesz? —  Ku Ojca stolicy. — 
Przez co przejść musisz? — Przez trud i

męczeństwo!
A kiedy Chrystus nad Taboru szczytem 
Już się otacza wieczności przedświtem,
Czy ty nie widzisz, co ten znak ci wróży? 
Nim ios twój ziemski w pełni się dokona, 
I ty, Ludzkości, będziesz przemieniona! 
Zostawisz w dole u stóp ciemnych wzgórzy 
Wszystko, co zwodzi, i wszystko, co boli; 
Zostawisz w dole szataństwo niewoli, 
Zostawisz w dole kłamstwa opętanie, 
Zostawisz w dole tajemnic zawiłość,
A weźmiesz z sobą duchowe poznanie 
I serca wieczną, nieskończoną miłość,
I z temi dwoma świętemi potęgi
Jak Chrystus w światła wzbijesz się okręgi!

„Psalm wiary“ stanowi jakby wstęp do dal
szych psalmów.

W „Psalmie nadziei<( przechodzi poeta od fi
lozofią nad przeszłością do rozmyślań nad te
raźniejszością. Zbliża się nowa epoka dziejo
wa, epoka czynu, epoka Ducha Świętego, w 
której światu przewodniczyć będzie Polska. Za
nim jednak to nastąpi, musi zapanować pokój
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na ziem i, ewangelia wszędzie „kazana“ , zjedno
czona ludzkość zespoli się z Kościołem . W Pol
sce jest „zaród przyszłości“ całego świata, grób 
je j był kołyską „nowej zorzy“ ; niech więc na
ród polski uw ierzy w nadzieję wieszcza, z w ia
ry bowiem powstanie wola, z w oli zaś narodzi 
się czyn.

N ie c h  w a s  d a r m o  n ie  p r z e s t r a s z a ,
Ż e  d z i ś  p o d ło ś ć  g ó r ą  w s z ę d z i e !
Z  w i a r y  w a s z e j  —  w o la  w a s z a ,
Z  w o l i  w a s z e j  —  c z y n  w a s z  b ę d z ie !

D o ś ć  j u ż  d łu g o  —  d o ś ć  j u ż  d łu g o  
B r z m ia ł  n a  s t r u n a c h  w i e s z c z ó w  żal!'
C z a s  u d e r z y ć  w  s t r u n ę  d r u g ą ,
W  c z y n ó w  s ta l!  —

K rasiń ski nie rozumie przez „czynów stal“ 
oręża i w ojny, której jest przeciw nikiem , lecz 
czyn z ducha, prowadzącego do zgody i harmo
n ii świata z Bogiem, „czyn nieustanny wzno
szenia coraz w yżej siebie i ludzkości“ (Tar
nowski).

B liższe określenie „czynu“ znajduje się w 
trzecim  psalmie, w „ P s a lm ie  m i ło ś c i ((, gdzie 
poeta potępia w szelkie podżeganie ludu do rze
zi szlachty i przeciwstawia temu w alkę ze złem 
i ciemnotą:

N ie  j e s t  c z y n e m  r z e ź  d z ie c in n a ,
N ie  j e s t  c z y n e m  w y n i s z c z e n i e ,  —
J e d n a  p r a w d a  b o s k a , c z y n n a ,
T o : p r z e z  m i ło ś ć  p r z e m ie n ie n ie !
J e d e n  t y l k o ,  j e d e n  c u d :
Z  s z la c h tą  p o ls k ą  p o l s k i  lu d !

Jest bez m yśli i bez serca, nie pojm uje roz
w oju świata, nie pamięta o nauce Chrystusa, 
jest nieszczęsny, przeklęty i głupi, jak  każdy 
kat i zbrodniarz ten, który chce mękę Po lski 
przem ienić w zbrodnię, nieskalane je j trady
cje splam ić. M ierni tylko  i słabi ludzie hańbili 
się terroryzmem i rzezią. Szlachta jest —  zda
niem poety — powołana do przewodniczenia 
ludowi w poświęceniu. Do tego usposobiły 
ją  dzieje: ona „żniwem trupiem “ ścinana była 
w bojach o wolność ojczyzny, ona była pędzo
na na Syb ir. M iała i ona swoje w iny, ale ża
den naród i żaden stan nie b ył nigdy bez w iny. 
Zm iana i pokuta gładzi przew inienia. Zm iana 
i zmazanie w in nastąpiły po rozbiorach. Dowo
dami tego są ślady krwawego siewu męczeń
stwa i bohaterstwa po cytadelach, na sierrach 
hiszpańskich, równinach germ ańskich, na po- 
iach francuskich, po lochach m oskiewskich. 
Przewodnictwo je j dzisiaj polega na tym , aże
by przelać ducha poświęcenia i m iłości na m i
liony, podnosić je i uszlachetniać, nie spychać 
i znikczem niać. Społeczna nienawiść jest za
trutym  plonem niewoli. Ten zły  posiew jest dla 
Po lski najw iększą męką, jest „bólem bólów“. 
On to rozw iązuje sumienia, zbrodnię zamienia 
w cnotę, podżega do bratobójstwa. Umęczoną 
ojczyznę otoczyły złe duchy, kuszą ją  i katują, 
ażeby zniesław ić i nie dopuścić do zbawienia 
ludzkości. Lecz chw ila ta zmagania się ślepych 
instynktów  z potęgą ducha jest ostateczną pró
bą, z której narodzi się Polska nowa, czysta i 
zw ycięska. ,,Nie przypadek rządzi światem“, 
„lecz najw yższym  rozumem jest cnota“ . Zb liża  
się zm artwychwstanie.

T a k i był stosunek Krasińskiego do ruchów 
wyzwoleńczych. „K ied y porwany entuzjazmem 
powszechnym M ickiew icz spieszy na teren w al
k i Włochów o wolność i Legion Po lski tworzy 
w nadziei, że pokonanie jednego zaborcy sta
nie się zarzewiem ogólnego powstania narodu, 
a Słow acki, na k ilka  zaledwie m iesięcy przed 
śm iercią, podąża ku powstańcom poznańskim 
—  K rasiń ski w całym  tym  ruchu w idzi tylko 
grozę przewrotu, zapowiedź ru iny i k lę sk i“ .

„Psalm y przyszłości“ , zwłaszcza ostatni z 
nich, spotkały się z namiętną odprawą Słowa
ckiego. W pięknym  natchnionym  w ierszu pt. 
Do A u to r a  T r z e c h  p s a lm ó w  Słow acki, „republi
kanin z ducha“, zarzucał Krasińskiem u, że prze
czucia jego są fałszyw e, a obawy nie uspra
wiedliwione, że pogląd jego na znaczenie szlach
ty w społeczeństwie niepraw dziw y, bo dziś nie 
ma takich, którzy by się mianem szlachty m ogli 
szczycić; że błędne jest zdanie, jakoby dobre 
tylko środki w iodły do postępu dziejów w du
chu Bożym , bo „duch w ieczny rew olucjonista“ 
prowadzi ludzkość ku postępowi przez katakli
zm y i klęski. Dotknięty w swych uczuciach 
i w ierzeniach w ieszcz, po rzezi galicyjsk ie j 
(1846 r.), która pozornie zdawała się potwier
dzać obawy twórcy „Psalm u m iłości“, odpowie
dział „ P s a lm e m  ż a lu ({. Psalm  ten ma charakter 
polem iczny. Zarzuca w nim  K rasiń ski Słowa
ckiem u brak wczucia się w ducha narodu, po
twierdza raz jeszcze swą ideę m iłości i pokory 
wobec przeznaczeń Bożych, staw iając je ponad 
pychę i zarozumiałość.

Po ciężkich doświadczeniach życiow ych do
szedł K rasiń ski do realniejszego na świat po
glądu: marzenia i słowo —  to „marna połowa 
życia“ ; najw ażniejszą rzeczą jest w cielanie w 
życie ideałów; jednostki i naród cały własna 
wolą i w łasnym i czynam i muszą wznosić się na 
w yżynę doskonałości. Tym  myślom dał poeta 
w yraz w pięknym  w ierszu pt. „ P s a lm  d o b r e j  
t v o l i“ . Jest w nim bezwzględne idealizowanie 
przeszłości Po lski:

W s z y s t k o  n a m  d a łe ś ,  co  d a ć  m o g łe ś ,  P a n ie ,  
Z  s k a r b u  w ie c z n e g o  m i ło ś c iw e j  ła sk i!  
T y s ią c le tn ie  d a łe ś  p a n o w a n ie ,
U b r a n e  w  ś n ie ż n e ,  p r z e d c h r z e ś c i ja ń s k ie

b la s k i
N a d e u r o p e j s k ie j  c n o ty  —  T w e g o  S y n a  
D a łe ś  n a m  p i e r w s z y m  w  ś w i e c k i e  w p o ić

d z ie je .

Dając Polsce wolną wolę, Bóg ukazuje jej 
dwie alternatywne drogi zgubę albo wybawie
nie —  od nas samych zależna jest przyszłość 
Polski. Kończy się psalm m odlitwą do Trójcy 
Św iętej. > [

B ła g a m y  C ie b ie ,  O jc z e ,  S y n u ,  D u c h u ,
Z  p r o s to tą  d z ie c ią t ,  w  n i e w ie ś c i e j  p o k o r z e ,  
O  c z y s t ą  t y l k o  b ła g a m y  C ię  w o lę ,  
W e w n ą t r z  n a s  s a m y c h  
B ła g a m y  Ciebie, s t w ó r z  w  n a s  s e r c e  c z y s t e ,  
O d n ó w  w  n a s  z m y s ł y ,  z  d u s z  w y p l e ń  k ą k o le  
Z łu d  ś w ię to k r a d z k ic h  —  i  d a j  w ie k u i s t e  
Ś r ó d  d ó b r  T w y c h  d o b r o  —  d a j  n a m  d o b r ą

w o lę !
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I
TRZY GOSPODY

zytając w drugim  rozdziale Ew angelii 
^  Łukasza opowieść o narodzeniu Pana Je 

zusa, ogarnia nas zdumienie, gdy natrafiam y 
na następujące słowa: „ I położyła go w żłobie, 
przeto, że nie było dla nich miejsca w gospo
dzie“. Według tekstu oryginalnego, nie jest po
wiedziane tylko, że „nie było miejsca w go
spodzie“, ale że tego m iejsca nie było właśnie 
„dla nich“ (aoutois). Dlaczego? Czyżby napra
wdę w zw iązku z napływem ludności w okre
sie spisu w szystkie gospody były tak przepeł
nione, że nie można było rzeczyw iście znaleźć 
żadnego kącika, zwłaszcza dla brzemiennej nie
w iasty? Na pewno nie. A le przyczyna tkw iła 
w tym , że Józef i M aria b y li ubodzy, a gospo
darze w zw iązku z okazją jaką nadarzał spis, 
rezerwowali pomieszczenia dla bogatszych go
ści. M ilej w idziani b y li bogaci kupcy, urzęd
nicy, zamożni gospodarze... A  jakiegoż zysku 
m ogli się spodziewać od tych dwojga bieda
ków? Zam ykali więc przed nim i drzw i. „D la 
nich nie było m iejsca w gospodzie“. I  tak już 
na początku ziemskiego żywota Pana w ypeł
n iały się częściowo słowa proroctwa: „Do swej 
własności przyszedł, ale go w łaśni jego nie 
p rzy ję li“ . M iało to być też zapowiedzią Jego 
dalszych ziem skich losów. „L isy  mają nory i 
ptaki niebieskie gniazda, ale Syn człow ieczy 
nie ma gdzie głowy skłonić“. W łasny naród 
powitał Go żłobem, a pożegnał krzyżem .

Ja k iż  tragizm  w yrażają krótkie słowa na
szego tekstu. „Nie było dla nich m iejsca w go
spodzie“. W ieśniak palestyński był na ogół 
przyzw yczajony do twardego życia. Niczym  
szczególnym  nie było dla niego sypianie nawet 
na gołej ziem i. A le dla nowonarodzonego 
dziecka, nawet w najbiedniejszej rodzinie mu
siała się znaleźć jakaś wygodna, przytulna ko
łyska i ciepła kołderka w izbie zabezpieczonej 
przed podmuchami wiatru. Jednak dla Pana 
W szchświata m usiał w ystarczyć zw ykły żłób 
—  k ilka  kołków w bitych ukośnie w ścianę 
stajn i, przeplecionych cienkim i w itkam i i oble
pionych gliną. Sytuacja była tak niezw ykła, 
w arunki tak urągające elementarnym potrze
bom nowonarodzonego dziecka, tak niepodobne 
do tych, jakie można by zastać w najbiedniej
szych nawet rodzinach, że A nioł zw iastując pa
sterzom o narodzeniu Pana powiedział: „TO  
wam będzie za Z N A K : znajdziecie niemowląt- 
ko, owinięte w pieluszki, leżące w żłobie“. 
A  był to znak nieom ylny, bo zapewne w tym 
czasie nie było w Betlejem , a może nawet w 
całej Palestynie dzieciątka, któremu by do tego 
stopnia odmówiono elementarnych praw ży 
cia. Nie znalazł się ani jeden człowiek, który 
by Pana p rzy ją ł do swej gospody.

A  jaka jest dzisiaj sytuacja? Bo oto, ten sam 
Pan przechodzi od serca do serca i „puka

„Nie było DLA NICH miejsca w gospodzie“ — Łuk. 2,7 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę“ — Obj. 3,20 
„Panie ... jeszcze jest miejsce“ — Łuk. 14,22

i kołacze“ prosząc, by go wpuszczono. Co pra
wda ju ż nie po to, by mógł się ogrzać i schro
nić w naszym  sercu, by nas rzeczyw iście po
trzebował. Nie, nie po to. A le do gospody na
szego serca chce wejść dlatego, że w idzi jak 
bardzo Go potrzebujemy. W idzi nasze troski 
i obawy, w idzi rozczarowania. Dostrzega być 
może, że w naszych sercach jest chłodno i mro
czno, i z tego powodu czujem y się nieszczę
śliw i. Chce więc nasze serca ogrzać i opromie
nić swoją boską światłością, natchnąć je otu
chą. B yć może chce teraz zwrócić się do nas 
z takim i słowami, jak kiedyś do Zacheusza: 
„D ziś muszę stanąć w domu twoim!“. Cóż więc 
odpowiemy? C zy Go zaprosim y? C zy p rzy j
miemy? A  może i dzisiaj Chrystus wydaje się 
nam zbyt ubogi, by warto Go było zapraszać? 
Może uważamy, że będziemy m ieli w iększą 
korzyść z innych gości, których zaprosiliśm y 
do gospody naszego serca, którym  oddajemy 
swój czas, m yśli, uczucia i całą naszą energię? 
Czy więc historia ma się powtórzyć? C zy dla 
Chrystusa nie znajdzie się miejsce w naszym 
sercu, w naszym  życiu? Czy będzie m usiał po
zostawać na dworze?

Jeże li jednak nie odmówimy i zaprosim y 
Go, to On z kolei zaprosi nas do siebie, na 
w ielką ucztę do swej królew skiej gospody. 
A  chce, by znaleźli się tam w szyscy, by n ikt 
nie został pom inięty. D la Chrystusa bowiem 
każdy człow iek przedstawia w ielką wartość, 
nawet taki, którego w szyscy uważają za nic. 
W Ew angelii Łukasza 14,21-23 czytam y więc: 
„R zekł słudze swemu, w ynijdź prędko na ulicę 
i na drogi m iejskie, i ubogich i ułomnych i 
chromych i ślepych sprowadź tu. I  rzekł słu
ga: Panie, stało się jakoś rozkazał i JE S Z C Z E  
JE S T  M IE JS C E . I  rzekł Pan do sługi: w ynijdź 
na drogi i m iędzy opłotki, i przym uś w nijść, 
aby był napełniony dom mój“. Królew ska go
spoda przygotowana przez Jezusa jest obszer
na. Nie ma obawy aby dla kogoś zabrakło w 
niej m iejsca. Znalazło się tam już w ielu ludzi, 
a m iędzy nim i również skruszony celnik, że
brak, łotr z krzyża i prześladowca Saul. Jezus 
zapraszał nawet tych, którzy odnosili się do 
Niego z wrogością: „Czemu do mnie przyjść 
nie chcecie, abyście żywot m ieli?“ Ja k iż  to 
kontrast w stosunku do lu d zkie j niegościnności, 
jaka spotkała Pana w Betlejem , jaka spotyka Go 
nieraz i z naszej strony. Chociaż do tej gospody 
weszło ju ż tak w ielu, w ciąż JE S Z C Z E  JE S T  
M IE JS C E . Może to wolne m iejsce czeka w ła
śnie na ciebie?

Oby w te dni świąt Narodzenia Pana serce 
twe stało się m iłą i przytulną gospodą, w któ
rej odtąd zawsze będzie jaśnieć światłość Bo
żego Dziecięcia.

Z.P.
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MAURICE COLINON

Boże Narodzenie biednej rodziny cygańskiej

W ieczór wigilijny roku 1913 byl niezwy
kle mroźny, a od morza dął lodowaty 

wiatr. Na drodze polnej podskakiwał jeden z 
owych nędznych wozów, przykrytych plandeką 
a używanych przez „romanichel“ — : cyganów. 
Wóz ciągniony byl przez starą szkapę. Koły
sząca się latarnia na przodzie, kiwająca się z ty
łu; kołatał się wóz naprzód bez widocznego po
stępu. Do wsi było już niedaleko, być może 
dwa kilometry albo mniej, gdy szczególnie sil
ny powiew wiatru w okamgnieniu rozerwał 
plandekę, jak gdybyś parasol przewrócił. Te
raz dopiero można było zauważyć ludzi, siedzą
cych na wozie: młodego mężczyznę o ogorza
łej twarzy, z cieniutkimi czarnymi wąsikami, 
jego żonę w kąt wtuloną, wyraźnie oczekującą 
rozwiązania i dwoje dzieci, które płakały z gło
du i zimna. Mężczyzna o jednym tylko myślał: 
znaleźć dach nad głową i to możliwie najszyb
ciej. Ale kto to udziela cyganom gościny?

W miarę możliwości rozeznania wśród 
ciemnej nocy widać było tylko trzy budynki: 
walący się młyn, jasno oświetloną i pełną gwa
ru gospodę i zwyczajną chatę wiejską, skrom
nie przykucniętą w polu. Młyn wydawał się 
całkowicie opustoszały, albowiem nikt się nie 
odzywał na wołanie mężczyzny. Natomiast w 
gospodzie, jak to sobie łatwo wyobrazić, nie 
było miejsca dla cyganów; i w wieczór wigilij
ny gospody nie są otwarte dla nieposio,dają
cych pieniędzy w trzosie. Pozostała więc tylko 
wiejska chata. Innymi słowy: nadzieja była ni
kła. Chłopi nie lubią cyganów i to szczegól
nie w nocy. Gdy cygan jednakże nieśmiało za
stukał, ku wielkiemu jego zdziwieniu drzwi 
otworzyły się szeroko. Ukazał się mężczyzna, 
nie przerywając wysłuchał prośby cygana, a 
potem powiedział: „Postawcie wóz na padwó- 
rzu, drogi panie, a konia wprowadźcie do staj
ni. Następnie przyjdźcie ze swoją żoną i dzieć
mi do domu i ogrzejcie się“.

Cygan dziękował grzecznie i wkrótce wóz 
wjechał przez bramę. Podczas, gdy wieśniak ko
bietę i dzieci wprowadził do izby, cygan usiło
wał w blasku latarni możliwie jak najwięcej 
zdjąć z wozu, aby tego wszyskiego śnieg nie 
przywalił. Ciężkie kołdry służące ludziom jego 
rasy za łóżko, niski stół, chleb, sól, krótko mó
wiąc całą swoją nędzną chudobę wnosił do bez
piecznej stodoły.

To zabrało wiele czasu. Uporawszy się z 
tym wszedł i on do niskiej izby, aby się nieco 
rozgrzać. Przed płytą kuchenną siedziała wie
śniaczka. Na rękach trzymała owinięte w pie-

Historia, którą tu przedstawiam, nie jest legendą ani bajką, 
podobną do tych, które się wymyśla o tej porze roku. Ci, 
którzy mi ją opowiedzieli, sami ją przeżyli (nawet imiona • 
i nazwiska są autentyczne).

Autor

luszki dzieciątko. Mała buzia w różowych kolo
rach wyglądała spokojnie.

Cygan zdjął kapelusz i przybliżywszy się 
przyglądał się dziecku. „Ładne dziecko macie“ — 
zauważył — „chciałbym, żeby nasze podobne 
było do niego“.

Wieśniaczka uśmiechnęła się: „Ależ...“ po
wiedziała, „to przecież wasze“. W tym czasie, 
kiedy cygan rozładowywał swój wóz, położono 
jego żonę na zaimprowizowanym łożu i tu wy
dała na świat oczekiwane dziecko.

A teraz przysłuchajcie się dobrze: wiejski 
domek w Cordemais nie był zbyt duży. Był to 
jeden z owych zwyczajnych domów breton- 
skich, w których jedynie ściana z desek oddzie
la mieszkanie ludzi od pomieszczeń dla bydła, 
którego głowy wyraźnie są widoczne przez szpa
ry między deskami. Po drugiej stronie ściany 
z desek położono właśnie cygankę na świe
żą słomę: niczego lepszego sami nie mieli. Dzie
cko drogi polnej przyszło więc na świat 24 
grudnia 1913 roku w stajence. Nie zabrakło 
yjkoło niego ani osiołka, ani wołu, ani owiec 
jak w Betlejem. Przybyło trochę kóz. Gdy cy
gan w sposób przesadny dał wyraz swej radości, 
niebu podziękował i żonę swoją uścisnął, przy
stąpił do niego wieśniak. „Minęła już godzina 
11“ — powiedział. Zona i ja idziemy teraz na 
pasterkę. Powierzamy wam nasz dom. Czuj
cie się jak u siebie“.

Powierzyć swój dom cyganowi? Mężczyz
na musiał być prawdziwym chrześcijaninem a 
łaska tej świętej nocy dotknęła niezawodnie 
głębin jego serca. Kto z nas zdobyłby się na 
to? On to zrobił i słusznie.

Dojechawszy do kościoła chłop opowiedział 
o tym, co się stało, proboszczowi.

„Przyjaciele moi“ —  wyjaśnił ksiądz —  
ależ to cudowna historia, która się u nas tej no
cy wydarzyła. I gdy w trakcie nabożeństwa 
wszedł na ambonę, zrezygnował z dobrze przy
gotowanego kazania, a parafianom opowiedział 
tylko historię, którą właśnie przedstawiłem.

„Bracia moi“ — zakończył proboszcz, 
„dziecię narodziło się nam tej nocy. Pójdźcie 
więc tam jutro rano, oddajcie mu pokłon i przy
nieście mu dary swoje“.

Ludzie usłuchali go. Zaledwie następne
go ranka krowy były wydojone, a już przyszli 
wszyscy mieszkańcy Cordemais do nędznej 
stajenki. Jedni przynieśli koguta, inni hafto
waną bieliznę a jeszcze inni butelkę najlepsze
go swego wina. Cyganie wzruszeni do łez wcale 
nie wiedzieli, jak to się• stało i jak dziękować
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mają. Na koniec przyszedł sam burmistrz. A 
przecież burmistrzowie nie są zazwyczaj przy
jaciółmi cyganów podobnie jak milicja. Ale ten 
dzień nie był zwyczajnym dniem. Burmistrz z 
Cordemais zaproponował w każdym razie cy
ganom, których normalnie wszędzie przepędza
no, aby pozostali w jego wsi. Więcej, chciano 
ich potraktować jak pełnoprawnych obywateli. 
To był może najpiękniejszy prezent. Jednakże 
cyganie nie mogli z niego skorzystać. Dziki go
łąb nie jest domowym gołębiem. Nasi cyganie 
zarabiali na chleb jako artyści cyrkowi, odwie
dzający jedną scenę za drugą. Jakżeżby mogli 
w jednej i osi bretońskiej żyć ze swoich artysty
cznych występów? Pozostali zatym w Corde
mais zaledwie 14 dni. W każdym razie pro
boszcz ochrzcił nowonarodzone dziecię i nadał 
mu imię Noel (Boże Narodzenie).

Noel Laroche jest dziś 47-letnim królem 
jednego szczepu cyganów i jednym z tych, któ
rzy pragną swój niestały naród poprowadzić 
ku jaśniejszej przyszłości. Gdy droga zapro
wadzi go w okolice Nantes, nie wzdraga się ni
gdy razem ze swoim klanem odbyć okrężną dro
gę do Cordemais, by znów odwiedzić małą 
usioskę, która w związku z nowonarodzonym 
cyganiątkiem i jego biednymi rodzicami, ob
chodziła przed pół wiekiem najznamienniejsze 
i najpiękniejsze od niepamiętnych czasów świę
ta Bożego Narodzenia.

(Wg „Panorama Chretien“, Paryż)

ZŁOTE MYŚLI
„Każdy podarunek zawiera cząstkę na

szego serca“ .
(NOVALIS)

„Darowanie czegoś jest rzeczą najpięk
niejszą w świecie, być obdarowanym dru
gą z rzędu najpiękniejszych“ .

(GABRIELA MISTRAL)

„Dawanie podarunków jest sztuką i wie
dzą jednocześnie“ .

(DOROTHY THOMPSON)

„Prezenty, do których się jest zobowią
zanym, nie są prezentami“ .

(ROMAIN ROLLAND)

„Każdy prezent wcześniej czy później 
wraca do tego, który go dał“ .

(J. K. JEROME)

„Prawdziwy podarunek wzbogaca czło
wieka dającego, choć ten w zasadzie cze
goś się wyzbywa“ .

(KNUT HAMSUN)

„Podarować coś znaczy dać drugiemu to, 
co chętnie zatrzymałoby się dla siebie“ .

(SELMA LAGERLOF)

K A L E N D A R Z Y K  ŚW IĄ T  
W r. 1963*)

EWANGELICKIE KOŚCIELNE:

1.1.63 (wtorek) —  Nowy Rok
6.1.63 (niedziela) — Epifania

26.2.63 (środa) — Dzień Pokutny
12.4.63 (piątek) — Wielki Piątek 
14 i 15 kwietnia — W ielkanoc
16.5.63 (czwartek) — Wniebowstąpienie Pań

skie
26.5.63 (niedziela) — Zesłanie Ducha św.
31.10.63 (czwartek) — Święto Reformacji 
25 i 26 grudnia (środa, czwartek)

—  Narodzenie Pańskie

ŚWIĘTA PAŃSTWOWE

1.5.63 (środa) — Święto Pracy 
22.7.63 (poniedziałek) —  Święto Odrodzenia

*) Św ięta podane tłustym  drukiem  są dniam i 
w olnym i od pracy.
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JANUSZ OKSZA

A R T U R  C I E M C I A Ł A
17 ażdy człow iek zw iedzający kościół ewan- 
■ "■ ■ •gelicki w Katow icach, gdy stanie przed 

ołtarzem  i potrafi się skupić i poddać nastro
jow i, staje się m im owolnie w spółuczestnikiem  
kazania, mocnego kazania, którego m yślą prze
wodnią jest odwiecznie aktualny problem szu
kania drogi człow ieka do Boga.

Oto M aria Magdalena w w ielkim  skupie
niu, napięciu, ale i z nadzieją poszukuje 
Chrystusa. A  oto i syn m arnotraw ny —  ten 
trw ały sym bol człowieczeństwa, skruszony, 
zniszczony ale pełen radości i w dzięczności, że 
przecież, mimo w szystko, nie został odepchnię
ty, że znalazł, u k lą kł przed Chrystusem  prosząc 
o przebaczenie. Z  całej dynam iki sceny widać, 
że nie odejdzie on ju ż od Tego, którego odna
lazł.

CZY LUDZKOŚĆ POJDZIE JEGO DROGĄ?...

I  wreszcie ja k i dowód istniejącej w iary —  
potężny, ale z wyrazem  pewnego cierpienia, 
raczej przykrości, ja k  gdyby pytał: „Jeden do 
mnie przyszedł; czy W Y pójdziecie w jego śla- 
dy?” —  Syn  Boży wstępuje w niebiosa. Nad 
nim  potężny ośmiometrowy krzyż przypom ina 
o ofierze na nim  złożonej i rozpościera czarne 
szerokie ramiona jak  gdyby chciał przygarnąć 
całą ludzkość do stóp Zbaw iciela.

Artur Cieńciala przy  pracy

FRYDERYK RASCHE

TEJ  S AME J  NOCY
(nowelka świąteczna)

G dy w racali o świcie z m ia
steczka na halę do swej 

trzody, b y li jakb y oczarowani 
wrażeniam i m inionej nocy. 
Tylko  chudy, zezujący Zebulon 
był zupełnie otrzeźwiony i sta
rał się tam tych oblać zim ną 
wodą. „Jak  m ogliśm y iść za 
niewidomym, który sobie w y
m yślił jakieś b a jk i o serafinach 
1 zastępach niebieskich. To zro
b ił diabeł, aby nam ukraść pa
rę owiec i  abyśm y sobie poszli. 
Zobaczycie, gdy w rócim y...“ 
Zatknęło go, ale wnet zaczął 
na nowo:
—  Ach, co za w zruszająca hi
storia z  tym  małym cudem w 
stajence. C zy  nie wiecie, ilu  
obcych w łóczy się teraz po dro
gach i ile  dzieci się rodzi? A  
w y padaliście przed nim  na

kolana, jak  gdyby się niebo 
otworzyło. —  Próbował się za
śm iać szyderczo, ale i to nic nie 
pomogło. Tak, jakb y rzucał 
kam ienie w delikatne szkło, 
które się jednak nie potłukło.
—  No co, jeszcze w ierzycie? 
Tam ci nie zw racali na niego 
uwagi; sku p ili się koło niew i
domego Eliezera i kroczyli po
ważnie. Bez słów rozum ieli się 
doskonale. W końcu Zebulon 
um ilkł.

G dy podeszli do ostatniego 
zakrętu, tam, gdzie figowiec 
osłaniał w ejście do skalistej 
groty, w ybiegły im na spotka
nie psy, poszczekując radoś
nie. Podbiegli i chłopcy, któ
rych zostaw ili na straży.
—  Nie, nic się nie stało, za
pew niali.

—  Nic? Zebulon był rozczaro
wany i zm ieszany.
W eszli do groty, rozw iesili 
przemokłą odzież, n ap ili się 
gorącego m leka koziego i za
siedli w m ilczeniu koło ognis
ka. W kącie kręcił się Kaleb, 
obcy przybysz z południa, któ
ry niedawno p rzyłączył się do 
ich grona. Mało go zn ali. B y ł 
ponury i  niedostępny. Chłopcy 
prosili, by im opowiedzieli, co 
w idzieli, i
— Spytajcie się Zebulona; ale 
ten tylko  w arczał jak zły pies. 
Niewidomy Eliezer odetchnął 
głęboko i zaczął:
— W czoraj nic jesizcze nie w i
dzieliśm y. A ż się nad nami po
kazał blask na niebie i za
brzm iały głosy anielskie. W i
działem ten blask, nie tak jak  
wy, nad sobą, ale w  sobie. 
Rozśw ieciło się we mnie sre
brzyście i szedłem za tym  
światłem ' jak  wy za gwiazdą, 
w dolinę. C zy znaleźliśm y te
go, któregośmy szukali, o któ
rym  nam m ów ili aniołowie?
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Oto treść kazania, kazanie niemego, ale 
jakże głośno krzyczącego z każdego pociągnię
cia dłuta artysty, kazania wykutego w tw ar
dym drzewie dębowym i w metalu. Autor te
go kazania —  A rtu r Cieńciała —  jest chyba 
jedynym  ew angelikiem  wśród obecnie żyjących 
rzeźbiarzy polskich.

A rtu r Cieńciała pochodzi z W isły. Ju ż w 
okresie pasterstwa, jako m ały chłopiec, rzeź
b ił w drzewie fig u rk i zw ierząt, które goście 
masowo zakupyw ali. W szkole podstawowej 
w yróżniał się w pracach i rysunkach. Po ukoń
czeniu gim nazjum  w Cieszynie, Cieńciała wstę
puje do Akadem ii Sztuk Pięknych w W arsza
wie, gdzie pod kierunkiem  prof. Tadeusza 
Breyera prowadzi studia. Jest to jeden z cięż
szych okresów w życiu  artysty, gdyż praca za
robkowa i studia są bardzo w yczerpujące i tru 
dne. Mimo to ju ż w 1939 r. bierze udział w 
wystaw ie, a jego ,,Tańczący gó ra lik” wzbudza 
uznanie i jedzie nawet do U SA . Wojna prze
ryw a studia i życie artysty zamienia w kosz
m ar —  jako Polak, zatrudniony jest przy n a j
gorszych pracach w hutach Trzyńca. W czasie 
w ojny A rtu r Cieńciała traci swego najw ier
niejszego przyjacie la i pow iernika —  matkę, 
która m usiała opuścić m ajątek i nie potrafiła 
przetrzym ać wojennej tułaczki. Po zakończe
niu w ojny, artysta wraca do W isły i zajm uje 
się działalnością społeczną. Jego też zasługą 
m. in. jest zorganizowanie Liceum  Ogólno
kształcącego w W iśle. Po uzyskaniu dyplomu 
m agistra sztuki, A rtu r Cieńciała przez 5 lat 
pracuje nad odbudową W arszaw y (szereg

rzeźb architektonicznych), a później wraca na 
Śląsk. Przez 6 lat jest profesorem i h istory
kiem  działu rzeźby w Liceum  Technik P las
tycznych w Bielsku. W ielu jego uczniów m iało 
ju ż nagrody państwowe i w ystaw y. Absolw en
ci -  Em il C ieślar, Jan  K u cz i K aro l Ś liw ka  
są ju ż asystentam i profesorów A S P . Później 
przenosi się artysta do W isły, gdzie jest orga
nizatorem ogniska artystycznego, z którego po
wstała obecna Z S Z  z działem  rzeźby i tkactw a 
artystycznego. W W iśle boryka się artysta 
z dość trudnym i w arunkam i lokalow ym i —  
szczególna ciasnota nanuie w jego pracowni. 
Mimo to przyjm uje gości rawsze pełen czaru
jącego uroku rom antyka. W rozmowie pod
kreśla, że od początku studiów w ytyczył sobie 
dwa k ieru n ki twórczości: regionalizm  i ha
sła hum anistyczne ,,zakute” w monumen
talnych pomnikach.

Pytam , w ja k i sposób realizuje swój 
plan? —  ,,Pozostaję mu w ierny —  odpowiada 
A rtu r Cieńciała —  problem realizacji nie jest 
taki prosty. Szablonowo, w najw iększym  skró
cie da się go ująć w czterech stopniach: n aj
pierw  powstaje m yśl, za tym idzie szkic, do
piero wtedy rozm yślam  nad formą, a co za tym  
idzie, nad rozw iązaniam i plastycznym i. Z  tych 
czterech elementów —  m yśl jest najw ażniej
sza. Rodzi się ona różnie. W moim wypadku 
najczęściej dwa bodźce powodują natchnienie: 
natura i m uzyka rom antyczna, najczęściej 
w spaniały Szopen. N ie bez znaczenia jest tu 
element w iary! W iara bardzo m i pomaga,

—  Tak, znaleźliśm y go, po
tw ierdzili cicho pasterze. 
E liezer m ów ił dalej: Zataiłem  
jedno, ale muszę wam o tym 
powiedzieć zanim  słońce w zej
dzie. W idziałem  dzieciątko. Nie 
w aszym i oczyma, nie przez 
was, boście m ilczeli, jak  osio
łek, szarpiący sianko. W idzia
łem Dzieciątko m oimi ślepym i, 
m artw ym i oczyma, przez dwa 
krótkie uderzenia serca. P ły n 
ne, świecące srebro, które się 
w ypełniało, zaświeciło jeszcze 
m ocniej, gdy omackiem wsze
dłem do stajenki, tak mocno 
i olśniewająco, że m yślałem , iż 
raz jeszcze w sobie zaniew i
dzę. A le gdyście szepnęli: — 
Oto jest!— srebrne światło na
gle zniknęło, a ja  zobaczyłem 
łagodną światłość, a w niej 
Dzieciątko. W idziałem  Je, o- 
wiane jasnością, owinięte w 
pieluszki, leżące na żółtej sło
mie, w żłobie. I zauważyłem, 
że Dziecię mnie w idziało, spo
glądało na mnie, jakby nie by
ło nowo narodzone, i sw ym i

dopiero co rozbudzonym i oczę
tami rozbudziło mój m artwy 
wzrok. Czułem  się widzącym  
i pobłogosławionym przez dwa 
uderzenia serca. A  gdy pro
m yk Jego oczek przesunął się 
ze mnie na was, znów nic nie 
widziałem , znów się koło mnie 
zrobiło ciemno, jak zawsze. To 
wam musiałem powiedzieć. Co 
to było?
—  Cud, szepnęli pasterze i 
siedzieli ja k  w odrętwieniu. 
A  Eliezer, spuściw szy ociem
niałe oczy, odezwał się raz je 
szcze, a jego głos stał się do
nośniej szy i  jakby śpiew ają
cy.
—  Łaska nad łaskę. Bo w w ię
zieniu mojej nocy, w nie
szczęściu mej ślepoty, u jrza
łem, kto się narodził: Św iatłość 
świata. Dziecię będzie rosło a z 
Nim  moc żyw ej światłości. 
Gdzie On przejdzie, tam będą 
ślepi w idzieli, ułom ni chodzili. 
A  ja, niegodny i nieszczęśliw y 
od młodości, byłem pierwszym , 
któremu się objawił.

Przez chw ilę n ikt się nie ode
zwał. A  potem usta im się ot
w orzyły ii zaczęli jeden przez 
drugiego mówić uryw anym i 
zdaniam i, aby się wzajem nie 
utw ierdzić, w tym , co w idzie
li.
—  Gdy usłyszeliśm y ów głos...
—  Nie, najpierw  rozwarło się 
niebo, jakby nieruchom y pio
run, który wszystko oświe
tlił...
—  Ja  uciekałem, ale głos b ył 
siln iejszy...
—  I gdy gwiazda zatrzym ała 
się nad skałą, w której w ydrą
żona była stajenka...
— C zy to tu, czy nie tu, pyta
liśm y się...
—  A  blask przed drzwiam i...
—  Skąd wzięła się jasność w 
stajence, skoro nie m ieli lam 
py, ani oliwy?
—  Te oczy... Gdy tak leżało w 
sianku, pomyślałem, ju ż nigdy 
nie skłam ię...
—  A  ja  pomyślałem, że chciał
bym się stać trochę lepszym ...
—  A  ja: C zy też to dzieciątko
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szczególnie w rozpoczęciu pracy i w zakończe
niu dzieła. Ona to doprowadziła do przedziw 
nego w ydarzenia, które miało m iejsce w mej 
pracowni, gdy kończyłem  tw arz Chrystusa w 
katow ickim  ołtarzu. To tym bardziej umocniło 
moje przekonanie, że pracownia artysty jest 
św iątynią. Zresztą w pracy tw órczej często 
wracam do tem atyki re lig ijn e j —  studiuję za
gadnienie w yrazu tw arzy Chrystusa w ujęciu 
religijno-psychologicznym  m iłości. To trudna, 
bardzo trudna, ale przyjem na praca. W łaśnie 
P A X  prosi, abym w ziął udział w ich w ystaw ie” .

— „Jakie fragmenty Biblii najsilniej Pan 
przezywa?”

— „Z Biblii najsilniej przezywam drogi 
krzyżowe Chrystusa”.

— „Co sądzi Pan o rzeźbie współczesnej?”
— „Mam wielki szacunek i kult dla Xa- 

werego Dunikowskiego. Jeżeli chodzi
0 rzeźbę nowoczesną, to ona mi jak 
najbardziej nie odpowiada, chociażby 
dlatego, że nie ma oparcia o naturę”.

— „Jak zapatruje się Pan na sprawę eku- 
menii?”

— „Mam wielki szacunek do ludzi uczci
wych. Pielęgnujemy tradycje z XVI 
wieku i uważam, że powinniśmy za
chować rezerwę w stosunku do Rzymu
1 innych grup religijnych. Może to być 
przykre, ale jest poparte smutnym do
świadczeniem”.

— „Zbliża się Pana podwójny jubileusz — 
50-lecia życia i 25-lecia pracy twórczej,

jakie w związku z tym snuje Pan ma
rzenia i życzenia?”

— „Największym moim życzeniem jest 
tworzyć. Drugie życzenie to wyjechać 
za granicę, poznać wielkie oryginalne 
rzeźby Grecji i Michała Anioła. W mo
numentach dopatrywać się wielkości 
tych artystów, którzy całe życie po
święcili dla sztuki”.

W drodze powrotnej z W isły —  w nieda
lekim  Skoczowie, miałem możność oglądać 
jeszcze jeden monument postawiony „Pole
głym  za polskość Ś ląska” , w tym m iejscu, skąd 
ru szy li oni do w alki z antypolskim  im perializ
mem. W spaniały, potężny obelisk w kształcie 
stylizow anej rękojeści m iecza wbitego w zie
mię zaopatrzony jest w dwie płaskorzeźby sym 
bolizujące w alkę i męczeństwo narodu. Szcze
gólnie silne wrażenie robi pewien fragm ent 
płaskorzeźby „Męczeństwo” —  żona rozstrze
liwanego człow ieka trzym a na ręce zamordo
wane dziecko; trzym a je z takim  wyrazem , 
jak  gdyby chciała w alczyć jeszcze o to ciałko ... 
Rękę ma wzniesioną i krzyczy  „w pustkę św ia
ta” oskarżenie.

Przypom niały m i się słowa tw órcy: „Rzeź
biłem  to z m yślą o nowym pokoleniu —  może 
zrozum ie ogrom nieszczęść, jakie człow iek po
trafi uczynić człow iekow i i wtedy m łodzież 
nasza doceni wartość pokoju, za który życie 
oddały je j rodziny” .

wie, że wczoraj ukradłem  se
rek?
—  Wcale poprzez łzy  nie mo
głem patrzeć...
—  C zy ta młoda matka nie by
ła zbyt blada?
—  A le ciągle się uśmiechała.
— Co robił mężczyzna?
—  Przygotow yw ał łoże. Po
magałem mu. Słom y było do
syć.
—  C zy nie m ów ili, że m yśm y 
pierw si pow itali dzieciątko?
—  Tak, m ów ili. My byliśm y 
pierwsi, w ybrani...
—  Czy nie powinniśm y pójść 
tam jeszcze raz i przynieść... 
Tak m ów ili jeden przez dru
giego. Nawet Zebulon znów był 
dobrej m yśli. Chłopcy dorzu
cali pytania: Czy dzieciątko 
nie płakało, czy żłóbek był 
szczerozłoty?
Eliezer powstał i jakby spoglą
dając w górę, głośno powie
dział:
— Niech będzie światłość po
chwalona. Je ś li jest światłością, 
to będzie postępować w św ia
tłości. A przed Nim  będą kro 

czyły cztero- lub sześcioskrzy- 
dłe anioły, które panują nad 
w szelką ciemnością. A  je śli Go 
później spotkamy, to Mu od
damy pokłon i powiemy, że by
liśm y pierw si....
Ponury Kaleb dorzucił chrustu 
do ogniska i wszedł w ich krąg.
—  Niepotrzebnie tyle gadacie. 
Ileż to kobiet dziś w nocy uro
dziło dzieci, a w y robicie o je 
dno tyle hałasu, jak gdyby się 
niebo specjalnie w ysiliło .
—  Gw ałtowny Zebulon rzucił 
się:
—  M ilcz. Wcale nie byłeś z na
mi, gdy się niebo otworzyło i 
zrobiło się jasno jak w dzień 
i gdy m ówił do nas głosem tak 
donośnym, jak sto trąb. Nie 
poszedłeś z nami, gdy zeszliśm y 
do miasta, ja k  nam kazano i 
kiedy znaleźliśm y cudowną sta
jenkę. Usuń się!
Kaleb spoglądał na ognisko i 
rzekł powoli:
— Nie chcę wam przeczyć, bo 
z wami nie byłem. A le też b y
łem na dole, na drugiej stro

nie zbocza, bo moja żona mi 
dziś też urodziła syna.
Zachariasz poklepał go przy
jaźnie po ram ieniu.
— No, jeżeli sprawa tak w yglą
da, to szczęść ci Boże. Bo każ
de dziecko jest darem Bożym. 
A le nie złość się, że się z tam
tego dzieciątka tak cieszym y, 
bo go anioły z  nieba w ielbiły. 
A le  Kaleb się nie rozchm urzył.
—  Gniewa mię to wszystko. 
Czy nie jestem ojcem, tak sa
mo jak ten mężczyzna, którego 
nie znacie? A  czy moja żona 
nie jest tak samo matką, jak 
tamta blada kobieta na słomie, 
a czy mój syn nie jest takim  
samym dzieckiem , ja k  tamto 
na sianie?
Zachariasz nachylił głowę.
—  W szystko jest jednakowe, a 
jednak inne: Nie chcę nic po
wiedzieć przeciw tjyej żonie i 
twemu dziecku. A le tamto dzie
ciątko jest dzieckiem  obietni
cy —  i tym  różni się od w szyst
kich dzieci, które się dziś uro
dziły.
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Kaleb uparł się. —  Cóż to znów 
nowego, żeby niebo ogłaszało, 
czym  kto ma zostać? Kto  wam 
powiedział, że moje dziecko nie 
będzie równie w ielkie jak  tam
to, które się narodziło w dro
dze? Wszak nie wiecie, jakie 
są plany Boże.
Pasterze nie brali mu za złe 
jego dumy rodzicielskiej i do
brotliw ie się z niej naśmiewa
li.
—  A  może będzie pasterz w iel
kiej trzody, albo zarządcą set
nika rzym skiego, albo handla
rzem oliw y, uczonym w Piśm ie, 
celnikiem  lub lichwiarzem ? 
Kaleb czując się wobec nich 
bezbronny, krzykn ął wreszcie:

—  N ic nie wiadomo, czy o 
moim synu nie będą m ów ili ty 
le samo, co o tamtym dziecku, 
na którym  spoczywa obietnica, 
i czy nie dokona czegoś, co bę
dzie godnym uwagi?
— Czy cię złość opętała, Kale- 
bie— przerwał mu Zachariasz—  
Przecie n ikt niczego nie chce 
ująć twemu synowi —  i niech 
mu Pan Bóg błogosławi —  ale 
nie porównuj go z tym  jedynym  
dzieckiem. Bogu tylko  wiado
mo, jak się w szystko ułoży. 
Może twój syn będzie uczniem 
tego Wybranego, może mu bę
dzie słu żył i głosił o jego cu
dach...

A le Kaleb w ykrztu sił z roz
paczliw ym  uporem:
—  Nie, nie, 'tylko nie to, niech 
raczej zostanie rozbójnikiem ! 
Pasterzę zniechęceni odeszli do 
swych owiec. Został tylko  E lie - 
zer. Przez okienko w nikały 
pierwsze promienie słońca. K a 
leb nie ruszył się, jakb y go 
przygniatała jaka ciężka dłoń. 
Opanowało go jakieś dziwne 
uczucie, sam siebie nie rozu
m iał. Wtedy Eliezer zapytał:
—  A  jakie im ię nadasz twemu 
synowi?
—  Dałem mu im ię Judasz.
I jakby go nogi nie m ogły u- 
nieść, zachwiał się i wyszedł.

Tłum . A . S.

VALDO VINAY

My protestanci a drugi Sobór Watykański

Listopadowy num er miesięcznika „Kirche in der Zeit” za
wiera n iezwykle  ciekawy artykuł o soborze w a tykańsk im , 
oglądanym z bliska przez dziennikarza-ewangelika . A rtyku ł  
zawiera szczegóły, których katolicka prasa polska nie publi
kuje. Podajemy artykuł ze znacznymi skrótami w  wersji  
polskiej.

\ \ J  śród w szelkiego rodzaju zjaw isk życia 
* * katolickiego, które tow arzyszyły przygo

towaniom i pierw szym  dniom I I  soboru w aty
kańskiego, m y protestanci mamy stale przed 
oczyma dwa różne rodzaje rzym skiego kato li
cyzm u. Z  jednej strony działają s iły  wsteczne
go, w sobie zamkniętego katolicyzm u (przed
staw icielem  jego jest w pierw szym  rzędzie kar
dynał O ttaviani), który niczego nie chce się na
uczyć od nierzym skiego chrześcijaństw a i któ
ry  przyw rócenie jednego Kościoła Jezusa C h ry
stusa pojm uje jedynie jako powrót protestan
tów i prawosławnych do Sto licy Apostolskiej. 
Jego kierunek ekum eniczny reprezentowany 
jest przez o. Charles Boyera S. J . i przez mię
dzynarodowy zw iązek „U nitas”. W pobożności 
kładzie nacisk na ku lt M arii, św iętych i re li
kw ii. Z  drugiej strony czynny jest otw arty ka
tolicyzm , który w ykazuje szczególne zrozum ie
nie dla protestanckiego i prawosławnego dzie
dzictwa. Sądzi on, że to dziedzictwo można by 
częściowo w łączyć z w ielkim  duchowym pożyt
kiem  dla katolików  jak i dla innych chrześcijan 
do system u życia i nauki Kościoła rzym skiego. 
N ie mówi on o „powrocie” do Rzym u, lecz o no
wym  spotkaniu z odłączonym i braćm i. Jest to 
ekum eniczny kierunek Abbe Couturier, pastora 
Yves Congara, Hansa K lin ga  i w ielu innych. 
Do tego kierunku należy dziś także Sekretariat 
dla Jedności Chrześcijan ze sw ym i kierow ni
czym i osobistościami, jak  kardynał Bea i mon-

signore W illebrands. Pobożność tego kato licyz
mu jest bardziej chrystocentryczna i b ib lijn a, 
gdyż znajduje się on pod silnym  wpływem  ru 
chu liturgicznego i badań b ib lijnych.

Jan  X X I I I  łączy w sobie obydwa kierunki. 
W r. 1959 kazał on zw łoki Don Bosco (z Tu rynu 
do Rzym u) i Piusa X  (z Rzym u do W enecji) 
wieźć przez Ita lię , aby społeczeństwo mogło 
im  oddawać re lig ijn ą  cześć, a k ilka  dni przed 
otwarciem soboru odbył on pielgrzym kę do 
A syżu i Loreto. Jako  protestanci mamy zawsze 
pewne zrozum ienie dla Franciszka z A syżu  
i  w idzielibyśm y chętnie, żeby Jan  X X I I I  szukał 
in sp iracji dla soboru u ewangelicznego ducha 
Pavorello. A  cóż mamy powiedzieć o Madon
nie Loretańskiej?

UPRZEJMOŚĆ DLA PROTESTANTÓW 
I PRAWOSŁAWNYCH

Istotną ewangeliczną cechą obecnego pa
pieża jest jego pragnienie poprawienia stosun
ku do oddzielonych braci. W ygląda na to, że 
jako nuncjusz Roncalli nakłonił ówczesnego pa
pieża Piusa X I I  do użycia po raz pierw szy 
w oficjalnym  dokumencie rzym skiego Kościoła 
określenia „odłączeni bracia” (fratres separati). 
Tenże ruch ekum eniczny poważnie oddziałał 
na Kośció ł rzym ski. To, co przed k ilk u  la ty  p ry
watnie i często z narażaniem  się na ryzyko ro
biono, dziś jest przez papieża popierane i ma
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o ficja ln y charakter. Można to stw ierdzić każ
dego dnia w kołach soborowych. Szczerość 
kształtuje stosunki m iędzy katolikam i i nieka
tolikam i. Fakt, że 40 obserwatorów protestanc
kich  i  anglikańskich, prawosławnych i mono- 
fizyck ich  Kościołów  (pom ijając patriarchat 
Konstantynopola i K o ścio ły greckie, które nie 
w ysłały obserwatorów) może brać udział w ge
neralnych kongregacjach (ale nie w kom isjach) 
jest od czasów Reform acji czym ś zupełnie no
wym i być może rew olucyjnym  w h istorii 
rzym skiego Kościoła. A  to, że tyle Kościołów  
przyjęło zaproszenie do Rzym u i w ysłało ob
serwatorów, jest zapewne po w iększej części 
owocem m ądrej pracy i ekum enicznego ducha 
monsignore W illebrandsa, który przedsięw ziął 
długie podróże do Konstantynopola i B liskiego  
Wschodu, do Genewy i M oskwy w celu prowa
dzenia braterskich negocjacji z najw yższym i 
autorytetam i różnych Kościołów .

W czasie otwarcia soboru monsignore W il- 
lebrands prow adził obserwatorów do b a zy lik i 
św. Piotra. Ich zarezerwowane m iejsca znajdo
w ały się obok loży przedstaw icieli dyplom aty
cznych, naprzeciw ko K o n fe sji i tronu papies
kiego. O trzym ali oni na rów ni z ojcam i soboru 
schematy konstytucji i dekretów, przygotow a
nych przez różne kom isje dla prac soborowych. 
Obserwatorzy są zw iązani przyrzeczeniem  za
chowania tajem nicy co do treści schematów 
i dyskusji soborowej. Łatw ie j jest się czegoś 
dowiedzieć od jakiegoś ojca soboru n iż od jed
nego z naszych obserwatorów. W ystarczy może 
czytać ,,I1 M essaggero” najw iększy dziennik 
Rzym u. Jest on zawsze dobrze poinformowany. 
Jest tajem nicą, skąd on to w szystko bierze. 
20 października k ilk u  francuskich biskupów  
złożyło protest, że rzym ski dziennik publikuje 
sprawozdania, których inne gazety, ja k  ,,La  
C ro ix”, z powodu obowiązującej tajem nicy 
otrzym ać nie mogą.

13 października papież p rzy ją ł obserwato
rów w sa li Konsystorza. Przew idziane to było 
pierwotnie na 14 października godz. 11; jednak
że obserwatorzy dali do zrozum ienia, że o tej 
porze odbywają się w ich kościołach nabożeń
stwa. Podczas audiencji papież nie siedział na 
tronie, lecz na fotelu, na tej samej płaszczyź
nie co goście. Sied zie li oni w półkolu przed nim, 
a kardynał Bea przedstaw ił ich Janow i X X I I I  
jako „naszych braci w Chrystusie” i powiedział, 
że „pragnienie jedności było tak żywe i sku
teczne w zborach, że te z m iłością p rzysła ły  
nam swoich obserwatorów...” W przem ów ieniu 
papież zaznaczył, że obecność obesrwatorów na 
uroczystości otwarcia soboru była dla niego 
„powodem pociechy”. K ilk a  m iesięcy przed so
borem pisał luterański teolog Skydsgaard: „Nie 
będzie przesadą jeże li się stw ierdzi, że Jan  
X X I I I  zapoczątkował ton, którego rzeczyw iście 
od stuleci w Rzym ie nie słyszano”.

...Papież spraw uje urząd, dla którego pro
testanci z różnych historycznych, teologicznych 
i psychologicznych ra c ji n igdy w ielkiego zrozu
m ienia nie m ieli. Te racje —  w szczególności 
teologiczne —  naturalnie i dziś pozostają te 
same, ale Ja n  X X I I I  łagodzi swoją dobrotliwoś
cią i ludzkim  podejściem hieratyczny charakter

swego urzędu jako absolutnego Kapłana-króla. 
A kt hołdu, który przy otw arciu soboru złożyć 
m ieli kardynałow ie, patryjarchow ie, dwaj arcy
biskupi i biskupi, dwaj opaci i dwaj generało
wie zakonów przez ucałowanie prawej ręki i 
prawego kolana papieża, otrzym ał m niej hie
ratyczny, a więcej lu d zki charakter przez to, 
że Jan  znalazł dla każdego uprzejm e słowo 
i braterski gest. Także na audiencji udzielonej 
dziennikarzom  nie chciał papież na końcu bez 
jakiegoś uprzejmego wstępu udzielić apostol
skiego błogosławieństwa. Zw rócił uwagę gości 
na słowo: „Benedictio patris firm at domos f i-  
liorum ” („Błogosławieństwo ojca sprawia, że 
domy dzieci mocno stoją” —  Jezus Syrach 3,11), 
a potem powiedział, że jako starem u ojcu wol
no mu chyba ich pobłogosławić. Przez te słowa 
papieskie błogosławieństwo otrzym ało w yraź
nie lu d zki charakter.

B iskup sufragan Lim burga p rzy ją ł dzien
n ikarzy ew angelickiej prasy kościelnej jako od
dzielną grupę. B y li p rzy tym  obecni arcybis
kup Paderbornu Jaeger i monsignore W ille - 
brands. Przyjem niejszej atm osfery nie można 
sobie wyobrazić. Dwa dni przed otwarciem  so
boru byłem  u monsignore V alla in c, kierow nika 
urzędu prasowego, aby otrzym ać kartę wstępu 
na uroczystość otwarcia. Otrzym anie takiej 
karty nie było rzeczą łatwą, gdyż żurnalistów  
było trzykrotnie więcej n iż m iejsc dla przed
staw icieli prasy. V a lla ic  dał m i kartę wstępu 
mówiąc: „Ma soltanto vogliateci bene” (tylko 
m iłujcie nas). Oczyw iście, pom yślałem , jakżeż 
m oglibyśm y ludzi, także rzym skokatolickich 
ludzi, nie miłować? Jako  ew angelicy chrześci
janie powinniśm y nie przeciwko, ale dla lu dzi 
w alczyć. Chcem y się zrewanżować za uprzej
mość i serdeczność katolików , okazaną nam w 
tych dniach. A le  jest też rzeczą jasną, że praw 
dziwe przyczyny Reform acji X V I w ieku przez 
to samo usunięte być nie mogą. Pytanie za 
ew angeliczną prawdą pozostaje zawsze to samo.

DOGMATYCZNE SKOSTNIENIE

...„Jeśli chodzi o teologię, to moim zdaniem 
w ielkich nadziei mieć nie można. Zn an y kato
lic k i teolog kierunku ekumenicznego powie
dział m i przed k ilk u  m iesiącam i, że sobór został 
zwołany trochę za wcześnie, gdyż s iły  konser
watywne m ają w kościele rzym skim  jeszcze 
przewagę. Słuszność tego sądu została potw ier
dzona przez ogłoszenie ostatniego dogmatu ma
ryjnego w r. 1950. Wówczas to Pius X I I  roze
słał episkopatowi całego św iata zapytanie, ja 
kiego zdania on jest w tej sprawie. Znaczna 
większość biskupów ustosunkowała się pozy
tyw nie do ogłoszenia dogmatu o cielesnym  
wniebowzięciu M arii. Po 12 latach nie można 
oczekiwać, że episkopat swój kierunek teolo
giczny w w idoczny sposób zm ieni.

Lu dzkie  podejście i serdeczność w spotka
niach pomiędzy katolikam i a przedstaw icielam i 
innych chrześcijańskich Kościołów  nie obalą 
nieprzeniknionego m uru rzym skiej dogm atyki. 
Je ś li o to chodzi, wypowiedzi papieża i  h ierar
ch ii są dość jednoznaczne...
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N ie należy oczyw iście oczekiwać, że kato
licyzm  zrezygnuje z tego, żeby być sobą. To 
byłoby tak samo nierozsądne, jak nadzieja R zy 
mu, że m y odłożym y na bok jądro Reform acji, 
a więc uspraw iedliw ienie jedynie z w iary, sola 
gratia i sola scriptura, jako nieistotne teologu- 
mena. A le mamy prawo i chcemy oczekiwać, 
że najgorsze w ynaturzenia ludowej pobożności 
—  szczególnie w krajach łacińskich —  zostaną 
przez powołane autorytety kościelne publicznie 
potępione i że sobór nie będzie dalej rozw ijał 
pobożności i nauki m aryjnej i że nie ustanowi 
się żadnego nowego dogmatu, np. o M arii jako 
współodkupicielce.

Konwent w Beienrode żqda 
granicy Odra-Nysa

Czytelnicy przypom inają sobie, 
jak  to  p rasa  codzienna, a także 
Jedinota (Nr. 4), w iosną tego roku 
inform ow ała o ogłoszonym  w NRF 
m em orandum , podpisanym  przez 8 
w ybitnych przedstaw icieli p ro te
stanckich, a żądającym  uznania 
granicy  na Odrze i Nysie, naw ią
zania popraw nych stosunków  z P ol
ską oraz w yrzeczenia się przez rząd 
NRF broni atom ow ej.

W pierw szych dniach paździer
n ika br., jak  co roku, odbył się 
w  Beienrode k. H elm stedt |(NRF) 
t.zw. K onw ent Beienrode. Je st to 
zrzeszenie duchownych ew angelic
kich, pochodzących z w ojew ództw a 
olsztyńskiego (b. P rusy  Wschodnie).
In ic ja to rem  i o rganizatorem  tego 
zrzeszenia b y ł znany teolog, zm arły 
przed kilkom a laty, prof. Dr Hans 
Iw and z Bonn, k tó ry  sam  pocho
dził z K rólew ca. Zrzeszenie to od 
sam ego początku postaw iło sobie 
za zadanie (pielęgnowanie dobrych 
stosunków  z k ra jam i socjalistycz
nym i i  działan ie na rzecz u trzym a
n ia pokoju. Na coroczny K onw ent 
zaprasza się w ięc przedstaw icieli 
Kościołów ew angelickich ze 

w schodniej Europy. W ubiegłym  
roku  b rał udział w  konw encie ks.
Ryszard T renkler. W tym  roku 
w ażne spraw y nie pozwoliły m u 
skorzystać z ponownego zaprosze
nia. M usiał się ograniczyć do w y
słania pow italnego telegram u. A 
szkoda, że nikogo z Polski tam  nie 
było, gdyż zajm ow ano się tym  ra 
zem spraw am i, k tó re  nas in te resu 
ją  szczególnie.

W ielka liczba członków K on
w en tu  w  B eienrode w  specjalnej 
odezwie ustosunkow ała się do  w y-

N iektóre znamienne rozdziały rzym skiej 
teologii, w swoim nowym rozwoju, skłaniają 
nas do postawienia zdumionego pytania: Dokąd 
nauka ta jeszcze dojdzie? Obok współczesnego 
rozw oju m ariologii powstała też józefologia, jak 
to ,,Cahiers de Josephologie” z M ontrealu oraz 
dzieło B. Llam ara „Teologia di S. Giuseppe” 
potw ierdzają... Serdeczności w stosunkach mię
dzyludzkich nie należy pojmować jako społecz
ności w iary w prawdzie.

TŁ X. R. T.

wynikającą z takiego uświado
mienia politykę, która na ba
zie istniejącej rzeczywistości 
dąży do porozumienia ze 
wschodnimi sąsiadami i do zro
bienia koniecznej kreski pod 
złą przeszłością, pełną wzajem 
nej winy — a to wszystko dla 
pokojui Takie porozumienie 

jest nieodłącznym warunkiem  
dla zjednoczenia naszego naro
du”.
I te wywody przyjmujemy za 
swoje własne.
Dlatego wzywam y naszych 
współziomków do wkroczenia 
wraz z nami na tę wskazaną 
drogę duchowej i politycznej 
przemiany i do popierania 
wszystkich dążeń, prowadzą
cych do pojednania z sąsiada
mi na wschodzie.
Nasz rząd prosimy o prowadze
nie w tym duchu rozmów z 
nimi.
Partie wzywam y o popieranie 
w tym rządu.
Chcemy rozmawiać z w szyst

kimi, którzy mają zastrzeżenia 
do naszej postawy. Modlimy 
się za nich i za wszystkich, 
mających odwagę wkroczyć na 
taką drogę. Stajemy po stronie 
tych, którzy na tej drodze m u
szą znosić zniesławianie”.

Oto głos rozsądku i odw agi, tym  
bardziej cenny, że pochodzi od lu 
dzi osobiście dotkniętych pow ojen
nymi zm ianam i tery toria lnym i. To 
są ludzie, k tórzy  wiedzą, że w inę za 
straszliw ą w ojnę i konsekw encje 
m usi cały naród niem iecki wziąć 
na siebie solidarnie i że okupić tę  
w inę m ożna ty lko  przez upartą , 
konsekw entną i pełną ofiar w alkę 
o trw a ły  pokój n a  całym  świecie.

K onw ent Beienrode to  nie osła
w ione ziomkostwa, siejące swymi 
zjazdam i nienaw iść i chęci rew an
żu. K onw ent Beienrode to w ysu 
n ię ta  redu ta  pokoju i przyjaźni ze 
w szystkim i narodam i.

uznania

żej w spom nianego m em orandum . 
Podpisało ją  dotychczas 56 człon
ków. O świadczenie głosi (z m ałym i 
skrótam i):

„Polityczne memorandum ośmiu 
z 24 lutego 1962 r. wywołało  
ostrą dyskusję w Republice 
Federalnej, szczególnie poś
ród naszych byłych wschod- 
niopruskich parafian. Wyrosły 
z wschodniopruskiego wyznają, 
cego Kościoła „Konwent w  
Beienrode” dyskusję, tę pod
jął. Podpisani członkowie na
szego Konwentu aprobują w y
wody owego memorandum, 
które dotyczą również naszych 
wschodniopruskich stron ro
dzinnych:
„Nie głosimy nic nowego, jeżeli 
wypowiadamy nasze poglądy, 
że... będziemy m usieli zrezyg
nować z roszczeń suwerenno
ści do terenów położonych po 
drugiej stronie Odry i Nysy... 
Uznanie linii Odra-Nysa m o
gło? w  ubiegłych latach stano
wić obiekt przetargów. Dziś 
przyłączamy się do zdania tych 
rzeczoznawców, którzy są 

przekonani, że publiczne uzna
nie tej granicy... odciąży decy
dująco stosunki z Polską, a na
szym zachodnim sojusznikom  
ułatwi zajęcie się pozostałymi 
kwestiam i”.
W tej sprawie profesor teolo
gii Dr Helmut Gollwitzer („Żą
dania wolności”, Monachium  
1962, XXVII) tak powiedział: 
„Tu nie chodzi o wyrzeczenie 
się czegoś, co posiadamy, lecz 
o uświadomienie sobie nie da
jącej się odwrócić straty i o
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WŚRÓD KSIĄŻEK

B I B L I A  B R Z E S K A  1 9 6 3

KS. P A U L  CO NO B.D

W  OBŁOKU ŚWIADKÓW
OD REDAKCJI. Poniżej drukujemy kazanie 

Ks. P. ConorcFa, przedstawiciela Kościoła Re
formowanego Francuskiego, który miał je wy- i 
głosić w czasie nabożeństwa Reformacyjnego 
w ramach uroczystości jubileuszowych Biblii 
Brzeskiej, a który w  ostatniej chwili zmuszony 
był swój przyjazd odwołać.

Hebr. 12:1—2.

"D  IA D A  samotnemu gdyby upadł —  mówi Kaznodzieja Sa- 
lomonowy (4:10) —  bo nie ma drugiego, co by go po- 

dźw ignął”. Przypom inacie sobie rów nież tego biednego człow ieka, ! 
od dawna pozostawionego nad brzegiem  sadzaw ki Betezda, który ! 
skierow ał do Chrystusa Pana te pełne sm utku słowa: ,,Nie mam 
nikogo!” (Jan  5:7).

Samotność należy do najw iększych ciężarów, jakie  m usi czło
w iek dźwigać na drodze swego życia podczas choroby, żałoby 
i nieszczęścia. Ja k  trudno wówczas nie popaść w zwątpienie i roz
pacz! Lecz czyż nie jest równie smutną rzeczą, gdy w chw ilach 
szczęścia nie można dzielić z kim ś sw ych sukcesów, bogactwa 
i radości? Jakże  smutno człow iekow i przez nikogo nie kochanemu 
i który nikogo nie kocha —  lub choćby tylko  sądzi, że jest tak 
całkiem  samotny, iż  n ikt go nie kocha i sam nie ma kogo m i
łością obdarzyć. Ile ż głębokiej praw dy w słowach Genesis na sa
mym początku stw orzenia: „Nie dobrze być człow iekow i samemu” 
(2:18). Ile ż głębokiej praw dy w tym , że jednym  z najcięższych 
skutków  upadku jest zam knięcie się człow ieka w samotności z po
wodu strachu, swego egoizmu i grzechu. Odłączony od Boga czło
w iek ukryw a się, gdy Pan woła go: „Gdzie jesteś?”. Pozwala się 
unieść gniewem i nienaw iścią, które oddzielają go od bliźniego: 
„C zyż jestem stróżem brata mego?” powie K a in .

Chw ała niechaj będzie Bogu, że nie pozostawił nas samych 
w nocy śm iertelnej naszego grzechu, lecz zstąpił na ziemię w Je 
zusie Chrystusie, by nas pojednać ze sobą i jednocześnie pojed
nać nas z naszym i braćm i ( II K o r. 5:18-19).

Chw ała niechaj będzie Jezusow i Chrystusow i, że w przededniu 
swej śm ierci m odlił się za tych, którzy Weń kiedyś uwierzą, aby 
b y li w społeczności tak ze sobą, ja k  i z N im : „A by w szyscy b y li 
jedno; jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja  w Tobie!” (Jan  17:21).

Chw ała niechaj będzie Duchow i Świętem u, że w jedności Koś
cioła Powszechnego możemy dziś głębiej odczuwać społeczność 
św iętych świadomi, że istotnie m am y „w ie lki wokół siebie obłok 
św iadków ”.

*

Przedstaw iciele bratnich Kościołów , zgrom adzeni z wami w tym 
przybytku są widomym znakiem  tego, że właśnie dzisiaj otoczeni 
jesteście w przestrzeni w ie lkim i rzeszam i. O tyle w iększym i, że 
za każdym  z przedstaw icieli znajdują się inni, zrodzeni ze świadec
twa apostolskiego na terenach m isyjnych, którzy teraz właśnie 
osiągają swą duchową dojrzałość. C zyż m ógłbym  nie wspomnieć 
na przykład, że Kościo ły protestanckie we Fran cji, będące podob
nie ja k  Ko ścio ły protestanckie w Polsce, niew ielką m niejszością

WAWRZYŃCA PUTTKAMERA 
PROJEKT ZAŁOŻEHIA DAUKARHI 

W WILNIE W R. 1823

W Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Nauki 
Humanistyczne — zeszyt 7 — 
Nauka o książce 1) wydruko
wana została praca Wiesława 
Mincera „Wawrzyńca Puttka- 
mera projekt założenia drukar
ni w Wilnie w r. 1823”.

Projekt ten zachowany zo
stał w rękopisie w zespole b. 
Archiwum Synodu Ewangelic
ko-Reformowanego w Wilnie, 
a obecnie przechowywany w 
Bibliotece Akademii Nauk SRR, 
gdzie autor odkrył go i opraco
wał.

Jedynie szczupłość miejsca 
nie pozwala nam na wydruko
wanie pracy w całości wraz 
z „PRZEDŁOŻENIEM” od Wa
wrzyńca Puttkamera „DO 
ŚWIĘTEGO SYNODU EWAN
GELICKO - REFORMOWANE
GO WIELKIEGO XIĘSTWA 
LITEWSKIEGO AGITUJĄCE
GO SIĘ W WILNIE”.

A oto zadania, które ta pu
blikacja ma spełnić, określone 
przez jej autora: „Publikowa- 
ny (•••) przyczynek ma z jednej 
strony poprzez przedstawienie 
i omówienie nieznanego dotąd 
projektu Puttkamera założenia 
drukarni uwypuklić ten prze
mysłowy wycinek jego działal
ności społecznej. Winien on po
twierdzić, głosem samego twór
cy projektu, szereg luźno wy
powiadanych o nim opinii, 
opierających się jak dotąd na 
nader znikomym materiale 
faktograficznym (...). Z dru
giej strony poprzez przedsta
wienie Puttkamera jako wy
znawcy protestantyzmu posze
rzone być może zostanie zain
teresowanie dziejami prote
stantyzmu polskiego w pierw
szej połowie XIX wieku (...). 
Sądzić można także, że opubli
kowanie obszerniejszego tekstu 
Puttkamera, charakteryzuje po 
troszę jego język i styl, z tego 
punktu widzenia mieć będzie 
swoje znaczenie.”
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PRO JEK T ZAŁO ŻENIA DR U K A R N I 
W W ILNIE

W. Mincer nie podaje prze
biegu życia Puttkamera, cha
rakteryzuje jedynie ogólnie je
go sylwetkę, więcej natomiast 
miejsca, zgodnie z założeniem, 
poświęca działalności społecz
nej i związkom ze środowi
skiem protestnackim Litwy.

Mówiąc o Puttkamerze ja
ko o wychowanku kalwińskiej 
szkoły Słuckiej i Uniwersytetu 
Wileńskiego, autor charaktery
zuje go jako liberała i realistę 
a równocześnie wielbiciela poe
zji romantycznej i człowieka 
głęboko religijnego, lecz nie fa
natyka. Był to „człowiek «pra
cy organicznej», realista tkwią
cy z jednej strony w racjonali
stycznej ideologii społecznej 
Oświecenia, z drugiej swojego 
rodzaju prekursor haseł pozy
tywistycznej odbudowy/’ Wła
sny interes odkładał na plan 
drugi, był rzecznikiem uregu
lowania kwestii chłopskiej i 
żywo w tej sprawie występo
wał. „Wszystkie o Puttkamerze 
świadectwa potwierdzają tę je
go dbałość o los chłopów — pi
sze Wiesław Mincer. Na sejmi
ku grodzieńskim w roku 1818 
popierał sprawę ich usamo
dzielnienia, zarabiając tym na 
epitet „jakobina i anarchi
sty”; projektował oczynszowa- 
nie chłopów w majątkach Sy
nodu, nie doszłe zresztą do 
skutku w wyniku sekularyzacji 
tych dóbr w r. 1841; będąc 
marszałkiem lidzkim od r. 1846 
zyskał miano «marszałka chło
pów, a nie szlachty»”.1) Źródeł 
i przyczyn tego postępowe
go działania Puttkamera autor 
doszukuje się m.in. w powią
zaniach i kontaktach z Towa
rzystwem „Szubrawców”.

Omawiając działalność spo
łeczną Puttkamera, Wiesław 
Mincer słusznie wiąże ją jak 
najsilniej ze środowiskiem pro
testanckim. „Niebezpieczne wy
dawałoby się — pisze on — 
odrywanie Puttkamera od tego 
protestanckiego środowiska.

*) O kwestii chłopskiej pisze 
Puttkamer także w owym „Przedło- 
żeniu,, do Synodu.

wyznaniową, przeżyw ają w ielką radość z powodu przystąpienia 
Kościołów  Kam erunu, M adagaskaru i Nowej Kaledonii do Św ia
towej Rady Ekum enicznej?

Otoczeni jesteście w ielkim  obłokiem świadków nie tylko  
w przestrzeni, ale i w czasie, na co w skazuje dobitnie ten tydzień, 
gdy za k ilka  dni upłynie 445 lat od chw ili, kiedy Lu ter w yw iesił 
na drzw iach kościoła w W ittenberdze 95 tez, dając tym  początek 
Reform acji i gdy obchodzimy 400-lecie ukazania się pierwszego 
ewangelickiego tłum aczenia B ib lii na język polski.

Otoczeni zastępami świadków — każdy wyznawca Chrystusa 
i każdy Kościół —  mogą czerpać z pracy i dorobku swoich po
przedników, jak  również z m odlitw  przyczynnych, wzajem nej po
mocy i przyjaźn i, z żyw ej społeczności swych współwyznawców 
i bratnich Kościołów  — w ie lki to jest p rzyw ile j i w ielkie dobro
dziejstwo od Boga!

C zyż muszę jeszcze dodawać, że to Boże dobrodziejstwo za
wiera ważne wezwanie? —  że i m y z kolei mamy stać się świad
kami? Nie starajm y się ujść przed tym  wezwaniem tw ierdząc, 
że jest rzeczą niem ożliwą, abyśm y b y li naocznym i św iadkam i Je 
zusa Chrystusa, skoro nasz tekst wzywa nas, abyśm y w zrok 
u tkw ili w Nim . C zyż nie znaczy to, że jesteśm y wezwani do ta
kiego zjednoczenia się z N im  przez wiarę, aby stał się przewodni
kiem , wzorem, M istrzem  i Panem naszego życia i abyśm y m ogli 
powiedzieć za apostołem Pawłem : „Żyję  ju ż nie ja, lecz żyje 
we mnie Chrystus” (Gal. 2:20)? Je ś li nawet ktoś znał Chrystusa 
według ciała, pisał Apostoł do Koryntian, to nie znaczy, że nadal 
należy Go w ten sam sposób poznawać. „Je śli kto jest w Chrystu
sie, ten jest nowym stworzeniem ” (II Ko r. 5:17). Oto, co znaczy 
być świadkiem .

Człow iek cielesny jest skłonny do wpatryw ania się w siebie, 
przeto podziwia się i w idzi w sobie ośrodek świata. Lecz i w ielu 
w ierzących chrześcijan jest jeszcze zbyt zapatrzonych w siebie 
w ciągłym  analizow aniu, czy nawet potępianiu siebie. Tym czasem  
mamy wszak nieustannie słuchać wezwania Pism a Świętego do 
zapominania o sobie i do kierow ania ku  Chrystusow i spojrzenia 
w iary. G dy bowiem spoglądam y na Jezusa Chrystusa, Jego świę
tość nas pociąga i odwraca od śm iertelnych pokus grzechu. To 
spojrzenie odkryw a w Nim  dane nam przebaczenie i łaskę, uw al
niając rzeczyw iście od w szelkiego ciężaru i od grzechu, który 
nas tak łatwo pęta. Spojrzenie to wreszcie ukazuje nam w każ
dym człow ieku istotę, za którą Chrystus um arł tak samo, jak za 
nas i w ten sposób rozbija naszą samotność i wprowadza nas 
w m iłość bliźniego.

Spojrzenie to jest w szak spojrzeniem  w iary, przekraczają
cym  zrozum ienie człow ieka cielesnego! Je że li dziś może ono zjed
noczyć nas z Chrystusem  zm artw ychw stałym  i żyw ym  to dlatego, 
że jest ono utwierdzane świadectwem o Nim , które nam stale 
daje Pism o Święte.

Św iadkiem  jest ten, kto w ierny jest świadectwu B ib lii. W iel
k i obłok świadków, tak na przestrzeni wieków, jak i dzisiaj, to 
zastępy tych, którzy poddają się pod panowanie Słowa Bożego, 
danego nam w B ib lii, to lud B ib lii.

Dlatego w tych dniach obchodów rocznicy Reform acji prag
niem y oddać Bogu cześć za to, że dał Kościołow i swemu świad
ków, którzy p rzyczyn ili się do przyswojenia czystej Ew angelii 
w języku, um ożliw iającym  je j czytanie i rozum ienie. Mam na 
m yśli M arcina Lu tra , który przetłum aczył B ib lię na język nie
m iecki w roku 1521, Piotra O liyetana, który ją przełożył na język 
francuski w roku 1535, oraz tłum aczy B ib lii Brzeskiej, którzy 
przysw oili ją językow i polskiem u w roku 1563.

*

Cześć, którą oddajemy Bogu, tylko wówczas ma swą wartość, 
gdy jest jednocześnie zobowiązaniem. Zobowiązaniem  do dążenia 
w ytrw ale, za przykładem  ojców naszych, drogą, którą nam dzie
łem swym  utorowali. B yć zjednoczonym  z żyw ym  Chrystusem  
przez spojrzenie w iary, to znaczy iść za nim  drogą nowego życia,
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to znaczy przestać służyć bożkom, k tó re  ru jn u ją  zarazem  i serce 
i życie, to znaczy zerw ać ze zgubnym i nam iętnościam i, złymi 
naw ykam i i zdrożnymi m yślami, k tó re  nam  przeszkadzają rozwi
jać się w światłości Boga i miłości bliźniego, to znaczy wyznać 
wraz z Lutrem , że celem naszego życia jest ,,czynić wolę Boga”, 
a wraz z K alwinem  „poznać Go, aby Go czcić”. Będziesz miło
wał Pana Boga twego ze wszystkiego serca swego a bliźniego 
swego jak siebie samego! Bogu jedynem u chwała!

Nie ulega wątpliwości, że w ybierając tę drogę, trzeba z góry 
pogodzić się z wyrzeczeniam i, a niejednokrotnie i z ponoszeniem 
ofiar. Trzeba być również gotowym  do zaparcia się samego siebie 
i do dźwignięcia krzyża Chrystusowego, by móc iść za Nim, ale 
wyrzeczeń tych nie należy traktow ać jako zubożenie, lecz prze
ciwnie, jako dążenie do pełnego rozw oju swej osobowości. Ogrod
nik przycina wszak winną latorośl po to, by obfitszy owoc przy
nosiła (Jan 15:2). „Jeśliby ziarno pszeniczne, wpadłszy do ziemi, 
nie obumarło, ono samo zostaje; lecz gdy obumrze, obfity owoc 
przyniesie” (Jan 12:24). Nasz tekst mówi, że Chrystus za nic m iał 
srom otę i cierpiał krzyż, zam iast leżącej przed Nim radości, aby 
z niej uczynić nam  dar łaski: radość człowieka, uwolnionego od 
niewoli grzechu, samotności i rozpaczy; radość człowieka, żyją
cego w pokoju, k tó ry  zstępuje z wysokości, pojednanego jedno
cześnie z Nim, z Bogiem i z bliźnim  — kochającego swego bliźnie
go jak  samego siebie i znajdującego radość w swej służbie i w jego 
radości; radość człowieka, k tó ry  żyje w społeczności z Chrystusem  
i w społeczności swego Kościoła; radość człowieka, k tó ry  czuje, 
że wśród codziennych zm artw ień i trudów  życia w spierany jest 
przez wielki obłok świadków, k tó rzy  go otaczają...

Dążyć w ytrw ale utorow aną przed nam i drogą, z wzrokiem 
utkw ionym  w Jezusie — oto jest nakaz, oto jest obietnica.

Tłum. I. K.

P R O JE K T  ZAŁO ŻEN IA  DRU K A RN I W W ILNIE

Przypuszczać należy, że ono 
właśnie w dużej mierze u- 
kształtowało jego osobowość. 
Swoiście demokratyczna struk
tura organizacji kościelnej 
ewangelicko-reformowanej na 
Litwie, szerokie horyzonty 
umysłowe i ciągłość tradycji 
intelektualnych, nieprzerwa
nych nawet w smutnym okre
sie saskim, stałe związki z do
robkiem kulturalnym i nauko
wym zagranicy nie mogły po
zostać bez wpływu na wycho
wanka kalwińskiej szkoły 
Słuckiej. Zaważyły wyraźnie 
na jego postawie dwie wielkie 
spuścizny postępowej myśli 
polskiej —Reformacja i Oświe
cenie”. Autor podkreśla także 
silny związek pomiędzy pro
jektem założenia drukarni w  
Wilnie a tym środowiskiem. 
„Poprzez słowo drukowane i 
szkołę rozwijała się Reforma
cja — pisze on — te dwa czyn
niki stanowiły główną troskę 
każdego ewangelickiego zboru. 
Stąd też, oprócz dorobku piś
mienniczego, dawna i bogata 
biblioteka wileńska. Stosunek 
do książki i ta tradycja umy
słowa ukształtowały również

tak powszechne zamiłowanie 
bibliofilskie wyznawców ewan- 
gelicyzmu na ziemiach litew
skich“.

Jednak protestanci Litwy 
nie mieli w zasadzie w tym  
czasie swej własnej drukarni. 
Puttkamer, zdając sobie dobrze 
sprawę z wagi i korzyści doko
nania takiego przedsięwzięcia, 
a i osobiście blisko związany 
z Synodem Reformowanym Li
tewskim, w lipcu 1823 r. przed
stawił temu Synodowi projekt 
urządzenia drukarni w Wilnie. 
„Sam pomysł — pisze Mincer 
— powstać musiał najprawdo
podobniej wcześniej — w ystę
pujące w  nim wzmianki o To
warzystwie Typograficznym, 
którego działalność ustała w  
r. 1822, zdaje się świadczyć o 
tym wyraźnie (...). Właściwym  
autorem pomysłu był, jak 
twierdzi rękopis, Jerzy Wołk 
«b. sędzia Mińskiego Głównego 
Sądu i Kawaler, kurator i 
aktor intersów Synodu Litew
skiego» — fakt ten nie wydaje 
się umniejszać znaczenia zain
teresowania Puttkamera tą 
sprawą. Można by nawet przy
puścić, że on to właśnie pomysł

i wysunął, przedstawił go zaś 
Aktor Generalny, odpowie- 

| dzialny urzędnik Jednoty, na 
i którego barkach «spoczywały 
| liczne sprawy sądowe i mająt- 
j kowe, całego Kościoła»”.

Aby pokonać kłopoty i 
trudności z dostarczaniem pa
pieru dla drukarni, Puttkamer 
sam buduje papiernię, a o bli
skim jej uruchomieniu wspo
mina w swym rękopisie. „W 
rzeczywistości jednak — pro- 
struje Mincer — ta pierwsza 
w tym czasie w Litwie papier
nia działać zacznie dopiero w  
r. 1828, stając się wzorem dla 
innych tego typu przedsię
biorstw”.

Synod zaakceptował „pro
jekt... założenia w Wilnie na 
placu zborowym drukarni Sy
nodowej, prawem Monarszym 
mieć się dozwolonej dla dru
kowania ksiąg duchownych za 
cenzurą Zwierzchności Du
chownej, a świeckich — Komi
tetu świeckiego.” (...) „Do re
alizacji jednak nie doszło. Na 
przeszkodzie stanęły względy 
ogólniejszej natury: załamanie 
się polityki „liberalnego flirtu” 
Aleksandra I, pociągające w  
skutku za sobą zaostrzenie się 
kursu w Wilnie, proces Filo
matów, zamknięcie protestan- 
kiego gimnazjum w Kiejda- 
nach w r. 1824 (sprawa Mole- 
sona), zarzuty stawiane szkole 
Słuckiej i bliskie wypadki li
stopadowe. Doszły również 
przyczyny wewnętrzne: na 
tymże Synodzie uchwalono bu
dowę nowego kościoła, ukoń
czoną dużym nakładem kosz
tów w r. 1835.”

Przyczynek Wiesława Min- 
cera o Wawrzyńcu Puttkame- 
rze, wyznawcy kalwinizmu i 
pełnym inicjatywy i poświęce
nia pracowniku swego Kościo
ła, jest dla nas jeszcze jednym  
źródłem do lepszego poznania 
historii polskiej Reformacji i 
oddanych jej ludzi. I chociaż 
działalność protestantów wieku 
XIX, w porównaniu ze „Złotym 
Okresem” Reformacji, jest na 
pewno mniej efektowna, to 
jednak wkład jej do kultury 
narodowej jest bezsprzeczny. 
Za przypomnienie dzisiejszemu 
czytelnikowi postaci W. Putt
kamera, należą się W. Mince- 
rowi słowa uznania.

BARBARA SŁAMA
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UROCZYSTOŚĆ 400-LEGIA BIBLII BRZESKIEJ

Jan Łaski (1499 — 1560)

Od p ią tk u  do niedzieli w  dniach 26—28 paździer
nika 1962 roku odbyła się w W arszawie uroczy

stość poświęcona 400-leciu Biblii Brzeskiej, zorganizo
w ana przez Kościół Ew angelicko-Reform ow any. A oto 
chronologiczny przegląd w ydarzeń ze szczególnym 
uw zględnieniem  fragm entów  wypowiedzi p relegen
tów  i dyskutan tów  na sesji naukow ej poświęconej te 
mu w ydarzeniu.

W Kościele Ew angelicko-Reform ow anym  na Lesz
nie odbyło się dn. 26.X. uroczyste nabożeństwo inaugu
ru jące  uroczystość jubeluszową, na k tóre przybyli 
przedstaw iciele Kościołów Ekum enicznych, Akadem ii, 
goście zagraniczni oraz w ierni m iejscowego zboru. 
Kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. sup. JAN NIE- 
WIECZERZAŁ. Tekst kazania brzmi:

„Pam iętajcie na wodzów waszych, k tórzy wam  
opow iadali słowo Boże, a patrząc na koniec ich życia, 
w iarą  ich naśladu jcie” (H ebrajczyków  13,7).

Słowa te nab iera ją  szczególnego znaczenia dla nas 
dzisiaj, k iedy pragniem y sobie przypom nieć chwile 
tak  przełom ow e w  życiu i w  historii chrześcijaństw a, 
jak  R eform acja, a na jej tle działalność ojców naszych, 
k tórzy za najw ażniejsze zadanie uważali, danie do rę 
ki bliźniego swego księgi ksiąg, Pism a Świętego, w oj
czystym języku. W spominamy ich, ponieważ oni, jak

daw ni prorocy, toczyli bój o niezniszczalne w artości 
boskiego życia w człowieku, k tórzy obalali bóstw  fa ł
szywych posągi i odkopyw ali zasypane cysterny wo
dy żywota wiecznego... k tórzy jak prorocy, szli po
przez niechęć i nienaw iść otoczenia i doznawali w ielu 
cierpień i krzyw d niezasłużonych. W spominać ich 
m am y nie po to tylko, by wzruszać się ich losem 
i chwałą, zatrzym yw ać się nad grobem  przeszłości, 
ale po to, by podjąć rzuconą przez nich żagiew od
rodzenia ducha i odrodzenia w iary chrześcijańskiej 
w naszych sercach... P ragniem y dzisiaj podjąć tę  po
chodnię, k tó ra  ich im iona w sław iła w księgach życia 
tego św iata, narodu i te j ziemi, by i nasze im iona 
w raz z ich im ionam i mogły być zapisane w księdze 
żywota wiecznego, kiedyś po zwycięskim  boju. Tego 
niechaj nas uczy dzień dzisiejszy i te, k tóre nastąpić 
m ają, na chw ałę Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

Kaplica Polskiego Kościoła C hrześcijan Baptystów  
w  W arszawie, ul. W aliców róg Chłodnej. Na środku, 
przed stołem  kom unijnym , na podwyższeniu ory
ginał Biblii Brzeskiej w  pięknej czerwonej op ra
w ie ze srebrnym i okuciami. Z lewej strony 
duża plansza stanow iąca powiększoną fotokopię 
strony  tytu łow ej Biblii Brzeskiej z 1563 r., po 
praw ej stron ie tak a  sam a plansza przedstaw iająca 
stronę ty tu łow ą Biblii G dańskiej z 1632 r. W św iątyni 
licznie zebrani przedstaw iciele Kościołów ekum enicz
nych, Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej, sem i
nariów , insty tucji kościelnych, przedstaw iciele Władz, 
goście zagraniczni, duchowni i w ierni.

Sesję zagaja ks. sup. JAN NIE WIECZERZAŁ,
podkreślając znaczenie pierwszego p ro testanck ie
go tłum aczenia Biblii na język ojczysty i w y raża
jąc radość z tego, że Polski Kościół Ew angelicko-R e
form ow any może obchodzić ten  jubileusz w raz z in 
nym i Kościołam i zrzeszonymi w Polskiej Radzie Eku
m enicznej. Do prezydium  zostają zaproszeni: ks. 
ALEKSANDER KIRCUN — Kościół Baptystów , ks. 
bp IMRE VARGA — Kościół Ref. CSRS, ks. bp prof, 
dr ANDRZEJ WANTUŁA — Kościół Ew ang.-A ugs- 
buski, ks. prof, dr WIKTOR NIEMCZYK, rek to r 
Ch.A. T., ks. bp dr MAKSYMILIAN RODE — Kościół 
P o lskokatolicki, dyr. ALEKSANDER ENHOLC — 
Bryt. i Zaigr. Tow. Biblijne, br. mgr STANISŁAW  
KRAKIEWICZ — Zjednoczony Kościół Ewamg., ks. 
dyr. KONSTANTY GROMADZKI — Kościół P raw o
sław ny, ks. bp JAŁOSINSKI — Kościół M ariaw itów , 
ks. bp dr KAROL KOTULA — Kościół Ew ang.- 
Augsb., ks. DĄBROWSKI — Kościół A dw entystów  
D. S.

O dczytyw anie refera tów  poprzedziła pieśń i mo
dlitw a ks. prezb. ALEKSANDRA KIRCUNA.

2 8 6



Książe Mikołaj Radziwiłł (1515 — 1565) (

PIERW SZY REFERAT:

UDZIAŁ I ROLA POLAKÓW W RUCHU 
REFORMACYJNYM 

(SKRÓT)

Prof. dr Oskar Bartel z Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej.

Na w stępie prelegent p rzedstaw ił zarys .pawsitania, 
rozwojiu i upadku R eform acji w  Polsce. N akreślając 
udział Polaków  w  tym  ruchu, przytoczył m.in. cie
kaw y szczegół, mianowicie, że „z obozu Reformacji 
wyszedł hymn narodowy, drugi po Bogurodzicy, która 
już na początku 16 wieku przestała być hymnem pań
stwowym. Hymn nosił nazwę: Oratio pro Republica 
et Rege — Modlitwa za Rzeczypospolitą i króla, a zo
stał on ułożony przez Andrzeja Trzecieskiego juniora”.

Ciekawym  jest również fakt, że „w ruchu refor- 
macyjnym brały również udział kobiety. Znane jest 
kółko podskarbiny koronnej Reginy Burzańskiej, któ
rego członkinie zajmowały się pisaniem pieśni reli
gijnych, a Katarzyna Potocka, żona najwybitniejszego 
polskiego pisarza XVII wieku, Wacława Potockiego, 
głosiła Słowo Boże”.

N aw iązując do prądów  ekum enicznych mówca 
powiedział: „Myśl ekumeniczna nie tylko była dysku
towana w środowisku protestanckim, lecz mamy do
wody jej realizacji w Węgrowie oraz w Lesznie, gdzie 
luteranie, reformowani i Bracia Czescy współżyli z so
bą w zgodzie, korzystali ze wspólnych świątyń i w za
jem nie się popierali”.

R eform acja nie była tylko ruchem  relig ijno-ko- 
ścielnym, ale objęła w szystkie dziedziny życia ludz
kiego, k tóre poprzednio były podporządkow ane 
względnie powiązane ze starym  Kościołem. R eform a
torzy i ich uczniowie walczyli również o napraw ę ca

łokształtu  stosunków  społecznych. Zwłaszcza dysku
tow ali ak tualne tem aty, jak : problem  w ojny, ucisk 
chłopa, to lerancja relig ijna, a wreszcie stosunek Ko
ścioła do państw a.

Znakom ity praw nik  P rzyłuski z obozu R eform acji 
uważał, że „wojna może być prowadzona jedynie dla 
celów obronnych”.

O ceniając rolę Polaków  w ruchu  reform acyjnym  
można powiedzieć:

1. Polacy brali udział w powszechnym  ruchu  r e 
form acyjnym  i odegrali nim  pew ną rolę. W polskim  
zaś ruchu  reform acyjnym  byli przyw ódcam i i nad a
w ali w łaściw y k ierunek  Reform acji.

2. Polscy działacze reform acyjni wcześnie stali 
się w yznawcam i ideologii reform acyjnej, dostarczając 
bogatą budującą lite ra tu rę  polsko-ew angelicką, a 
przede wszystkim  Pismo Święte, zwłaszcza Biblię Ra- 
dziwiłłowską, za k tó rą poszły inne tłum aczenia obo
zu katolickiego i ariańskiego.

3. Polacy protestanci w yznaw ali i krzew ili myśl 
ekum eniczną.

4. Zajęli oni w spraw ach społecznych postaw ę 
postępową. S taw ali w obronie uciskanego chłopa, 
głosili zasadę to lerancji religijnej, zwalczali wojnę. Dla 
podniesienia oświaty zakładali szkoły, próbow ali z re 
form ować m. in. i opiekę społeczną.

5. Etyczne oblicze społeczności ew angelickiej 
w ieku XVII i w połowie w ieku X V III na tle  p an u 
jących stosunków  przedstaw iało się dodatnio.

Prof, dr Oskar Bartel
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ZNACZENIE
PIŚMIENNICTWA PROTESTANCKIEGO I BIBLII 

W KRZEWIENIU REFORMACJI W POLSCE 
(SKRÓT)

Ks. superintendent Jan Niewieczerzał

DRUGI REFERAT

C harak teryzu jąc rolę lite ra tu ry  pro testanckiej w 
Polsce prelegent powiedział m. in.:

„Historia literatury mówi, że ruch reformacyjny 
rozbudził lub spotęgował w dużym stopniu poczucie 
narodowościowe w wielu krajach. W poważnej m ie
rze przyczynił się do rozwoju literatury w rodzimych 
językach, którym pomógł wyswobodzić się z niewoli 
powszechnie dotąd panującej łaciny.

W XVI w. istniały w naszym kraju trzy główne 
kierunki reformacyjne reprezentowane na synodzie 
w Sandomierzu w  1570 r., gdzie dały wyraz tenden
cjom ekumenicznym. Oprócz tych trzech nurtów ży
wo argumentujących słowem żywym i pisanym istniał 
jeszcze prąd antytrynitarny, mogący się poszczycić 
niepoślednimi myślicielami i propagatorami, czego 
ślady mamy również w  piśmiennictwie. Najpiękniej
szym owocem żywego ruchu reformacyjnego w Polsce 
jest Biblia Brzeska”.

N astępnie prelegent nakreślił szkic rozw oju p iś
m iennictw a protestanckiego w  Polsce, naw iązując do 
w pływ u husytyzm u na późniejszą lite ra tu rę  religijną, 
a także do twórczości krytycznej wobec starego K oś
cioła tak ich  postaci, ja k  Jan  O stroróg, B iernat z Du
blina, Ja n  S eklucjan  i inni.

P ierw szym  na gruncie polskim  pism em  ruchu  iu- 
terskiego był M ały K atechizm  Lutra.

Pod w pływ em  m yśli reform acyjnej lu tersk iej był 
M ikołaj Rej, k tóry  później w łączył się do ruchu  k a l
wińskiego.

Spośród pisarzy lu te rsk ich  podkreślić należy z a 
sługi Koźm ińczyka, Discordii, K rowickiego, A ndrzeja 
Sam uela i in. oraz A ndrzeja Seklucjana, k tó ry  swą 
działalnością duszpasterską i p isarską w yw ołał duży 
oddźwięk w  P oznaniu i okolicy.

Szczególne m iejsce w  działalności przygotow ują
cej g run t pod nowe p rądy  i myśli reform acyjne za j
m ow ał A ndrzej Frycz M odrzewski, w yraźnie sk łan ia
jący się do ruchu  reform acyjnego.

K alw iński k ie runek  reprezentow ali: Rej z Nagło
wic, ojciec p iśm iennictw a polskiego, A ndrzej Trze- 
cieski, A ndrzej W olan, Jakub  Lubelczyk, Grzegorz 
z Żarnowca, ks. Paw eł Gilowski, M arcin K row icki, 
A ndrzej P rażm ow ski i S tanisław  Sudrowiusz.

W śród pisarzy kalw ińskich  nie brakow ało i p isa
rzy świeckich, jak  try b u n  szlachecki Jakub  Niemo- 
jew ski i w ojew oda Leszczyński. Kościół R eform ow a
ny po dzień dzisiejszy korzysta w zasadzie z najpo
w ażniejszej pracy ks. K rzysztofa K raińskiego, jaką  
je st „Porządek N abożeństw ”, czyli agenda kościelna. 
L istę pow ażniejszych autorów  zam ykają nazw iska 
Łabędzkiego i braci W ęgierskich i jednego z o sta t
nich najw ybitn iejszych pisarzy polskiego kalw iniz- 
mu, D aniela K ałaja.

Dzisiaj staram y się działać w tym  kierunku , aby 
to wszystko, co popiół przeszłości przysypał, te  w iel
kie idee i moc myśli, k tó ra  żyła w naszych praojcach, 
nie było tylko w spom nieniem , ale abyśm y zaapelow ali 
do siebie w zajem nie, by ruch reform acyjny nie po
został ty lko pięknym  dokum entem  przeszłości, perga
minem, a naw et B iblią Brzeską, k tó ra  sym bolizuje 
w ysiłek praojców  w kładany w tę  ideę, ale byśm y 
dzisiaj, przypom inając sobie te  sjprawy, uprzytom nili 
sobie, że teraz jest czas, kiedy Ew angelia C hrystuso
wa, Słowo Boże, w  całokształcie naszego życia re li
gijnego i społecznego przyjąć musi form ę, k tó ra  b ę 
dzie gotować dzień dzisiejszy i przyszłość w  pokoju, 
miłości i spraw iedliw ości ewangelicznej.

TRZECI REFERAT:

BIBLIE POLSKIE OKRESU REFORMACJI 
(SKRÓT)

Ks. dr Emil Jelinek z CSRS.

Na w stępie prelegent zaznaczył, że najw cześniej 
ukształtow anym  językiem  słow iańskim  był język 
czeski. Czesi posiadają swoją całkowicie narodow ą 
Biblię już od 1488 r., a pobratym czy słow iański język 
czeski w  znacznej m ierze przyczynił się do obudze
nia lite ra tu ry  polskiej.

K rólowa Jadw iga swoim osobistym przykładem , 
m ianow icie czytaniem  książek w  języku polskim, do
dała bodźca do ich pisania.

Początki lite ra tu r  narodow ych są z reguły zw ią
zane z tłum aczeniam i Pism a Świętego na języki o j
czyste.

P ierw sze zabytki polszczyzny odgrzebujem y w 
najdaw niejszych psałterzach. Długosz świadczy,, że 
Jadw iga, usunąw szy się od zgiełku św iata, czytała 
różne książki religijne, k tóre polecała tłum aczyć na 
język polski. Z nana jest polska Biblia Królowej Ja-
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dwigi (fragm enty) z 1390 r. oraz Biblia Królowej Zo
fii z 1455 r. Ta osta tn ia ma być w przyszłym  roku  
lub w  niedalekiej przyszłości w ydana w trzech ze
szytach przez PAN i Czechosłowacką A kadem ię Nauk, 
w raz z jej paralelnym  czeskim podkładem , bo oka
zuje się, że był to przekład  z czeskiego. W 1551—1552 
roku Jan Seklucjan wydaje w  Królewcu Nowy Testa
ment. W 1561 r. zostaje wydana tzw. Biblia Leopolity, 
k tórej au torstw o do dzisiaj nie jest całkiem  jasne. 
W 1563 r. powstaje Biblia Brzeska, zwana Radziwił- 
łowską. W 1574 r. Nowy Testament z przypisami 
Budnego. W 1577 r. Nowy Testament w  przekładzie 
M. Czechowicza w Rakowie. Dopiero w  30 la t po 
Biblii Brzeskiej ukazuje się pierw szy polski p rze
kład katolicki. W 1593 r. Nowy Testament, a w 1599 
roku cała Biblia tłumaczona przez ks. Jakuba Wujka, 
k tó ry  korzystał też z gotowego już tłum aczenia 
Biblii Brzeskiej. Można powiedzieć, że bez niej nie 
byłoby Biblii W ujka. Szkoda, że dotychczas n ik t nie 
porównał zalet obu Biblii, albo przez porów nanie 
z oryginałem , nie w ytknął ich uchybień. Byłby to 
wdzięczny tem at doktorskiej dysertacji m łodych 
adeptów  Ch.A.T.

Śmiem tw ierdzić, że pierw szą polską Biblią je s t 
Biblia Leopolity.

W 1632 r. powstaje Biblia Gdańska i w  tym  roku 
m ija 330 la t od jej wydania. Dziś język tej Biblii jest 
już przestarzały, toteż polscy czytelnicy, a także my 
w Czechach śledzimy z uw agą pracę tłum aczeniow ą 
w Polsce. P race tłum aczeniow e przebiegają dziś w 
Pradze i B ratysław ie oraz w Budziszynie, wśród n a 
rodu łużyckiego. Pow staje pytanie, czy nie byłoby 
możliwe, aby w szystkie te  b ra tn ie  K om isje T łum a
czeniowe naw iązały z sobą bliższy kon tak t dla w y 
m iany w spólnych doświadczeń tak , aby te przyszłe 
przekłady były przynajm niej jednolite w swojej in 
tencji i w swoim duchu.

P ragnąłbym , aby ta  piękna uroczystość jub ileu
szowa Biblii Brzeskiej była nie tylko p ięknym  w spo
m nieniem , ale aby stała się drogowskazem  na p rzy 
szłość, k tórędy nam  ewangelikom , w szystkim  człon
kom Rady Ekum enicznej iść należy. M ickiewicz m a
rzył, aby jego księgi tra fiły  pod strzechy. Jakby  to 
pięknie było, gdyby Polska Biblia tra f iła  pod polską 
strzechę.

CZWARTY REFERAT

POLSKIE PROTESTANCKIE PRZEKŁADY 
PISMA ŚWIĘTEGO 

(SKRÓT)

Ks. prof. dr Andrzej Wantuła

„Chlubą i w iekopom ną zasługą Reform acji w 
Polsce pozostanie to, iż ona to w łaśnie dała narodow i 
polskiem u Biblię w polskiej szacie, oparte j nie na 
obcych tłum aczeniach, lecz na oryginalnych językach 
Pism a Świętego, k tó ra  przez to górowała nad B iblia
mi katolickim i, tłum aczonym i z łaciny”. W dalszej 
części swego refera tu  prelegent p rzedstaw ił dzieje 
przekładów  polskich Biblii od w ieku XVI do X V III 
poddając ocenie ich w artości tłum aczeniowe.

Ks. prof. dr Andrze j Wantuła

...W 1881 r. ukazuje się w W iedniu nowe tłu m a
czenie Nowego Testam entu  dokonane przez ks. G us
taw a M anicjusza, luterskiego superin tenden ta w a r
szawskiego i przy pomocy ks. Diehla superin tenden ta 
reform owanego i innych. To nowe tłum aczenie znane 
jako Nowy T estam ent W arszawski, cechuje piękny 
język polski. Jest to n iew ątpliw ie najlepszy tekst 
Nowego T estam entu w polskiej szacie, aż po dzień 
dzisiejszy, pomimo w szystkich tłum aczeń najnow 
szych, również i katolickich.

...Ale polskie Kościoły ew angelickie po trzebują 
nowego tłum aczenia Pism a Świętego. Mówiono już
0 tym  przed pierw szą w ojną św iatową. W 1926 roku 
mówił o tym  ks. prof. Jan  Szeruda. Powody sk łan ia
jące do nowego tłum aczenia są tro jak ie : językowe, re 
ligijne i teologiczne. Ks. prof. Szeruda przystąpił do 
pracy przed w ojną i w 1937 r. w ydał nowe tłu m a
czenie psałterza, k tóre zostało wznowione w  1957 r. 
W 1938 r. w  Roczniku Teologicznym ukazało się nowe 
tłum aczenie księgi proroka Amosa. Inne księgi, k tó 
re ks. prof. Szeruda zdołał przetłum aczyć, uległy 
zniszczeniu w Pow staniu W arszawskim  w 1944 r. Ale 
pow staje m yśl wznowienia pracy tłum aczeniow ej
1 23.11.1949 r. zaw iązuje się K om isja T łum aczeniow a 
w składzie: ks. prof. dr Jan  Szeruda — przew odni
czący, ks. prof. dr W iktor Niemczyk i ks. prof. dr 
K arol W olfram  — członkowie. K om isja zaczęła n a j
p ierw  tłum aczyć perykopy starokościelne, a potem 
księgi S tarego Testam entu. P raca  jej trw a ła  z p rze r
w am i aż do śm ierci ksiiędlza prof. Sziemdy (21.III.62). 
Owocem te j pracy jest ukończenie nowego tłum acze
nia w szystkich ksiąg nauczających i prorockich S ta 
rego T estam entu  oraz księgi Genesis. W trakcie tłu 
m aczenia 2 Mojż. zaskoczyła ks. prof. Szerudę śmierć. 
Dokończenia tłum aczenia pozostałych ksiąg podjął 
się ks. prof. d r W iktor Niemczyk, zaś ks. prof. dr K a
rol W olfram  pełnił nadal rolę korektora.

291



W 1960 r. K om isja rozpoczęła pracę nad tłu m a
czeniem w dotychczasowym składzie, uzupełnionym  
przez nowego w spółpracow nika w osobie ks. prof. 
A. W antuły. Ukończono już przekład 4 Ewangelii, 
k tóre zostały przekazane do próbnego druku  w B ry
ty jsk im  i Zagranicznym  Towarzystwie Biblijnym  w 
Londynie. P race nad pozostałym i księgam i są w toku. 
Dnia 18.11.1961 r. została zaw arta umowa z B ry ty j
skim  i Zagranicznym  Tow arzystwem  Biblijnym , k tó 
ra  przew iduje, że tłum aczenie całej Biblii zostanie 
dokonane do 31.X II.1963 r. Z powodu śmierci ks. Sze- 
rudy  tylko Nowy Testam ent zostanie ukończony w 
term inie. Przew idziano, że przekład ma być nauko
wy i w ierny. Język tłum aczenia m a być nowoczesny 
i literacki, prosty i dostojny, dostosowany do tem atu.

...Dla um ożliw ienia szerszej kontroli ze strony 
Kościołów ew angelickich został przew idziany nas tę
pujący porządek prac:

1. Przetłum aczony tekst zostaje oddany do prze- 
glą 'u  profesorow i wyższej uczelni — poloniście.

2. P rzejrzany  tekst przegląda K om isja Rew izyjna 
składająca się z tłum aczy, profesora-polomisty i p rzed
staw iciela Tow arzystwa Biblijnego. Przewodniczącym 
Komisji jest ks. bp d r  Andrzej W antuła.

3. Tak ustalony tekst zostaje przekazany do 
w glądu zw ierzchnikom  w szystkich ew angelickich 
Kościołów w PRL, które m ają praw o zgłosić na p iś
mie swoje uwagi i zastrzeżenia.

4. Uwagi te są rozpatryw ane na w spólnej K o
m isji Rew izyjnej z przedstaw icielam i Kościołów.

W ten  sposób w szystkie Kościoły ew angelickie w 
Polsce są zaangażow ane celem ostatecznego ustalenia 
brzm ienia polskiego tekstu  nowego tłum aczenia P is
ma Świętego.

K om isja ufa, że nowe tłum aczenie będzie godnym 
uczczeniem 400-lecia w ydania Biblii Radziwiłłowskiej 
oraz Tysiąclecia P aństw a Polskiego.

PIĄTY REFERAT « )

Z DZIEJÓW EDYCJI BIBLII BRZESKIEJ 
(SKRÓT)

Ks. dr Witold Benedyktowicz

In tenc ją  p relegenta było przedstaw ienie dziejów 
Biblii B rzeskiej nie tylko jako dzieła tłum aczy i teo
logów, lecz jako dzieła typografów , drukarzy, jako 
książki i losów tej książki. N akreślił on stan  d ru 
karstw a polskiego XVI w ieku, którego rozkw it p rzy 
pada na la ta  ok. 1550. Pierw szy zakład d rukarsk i w 
Polsce działał od 1473 r. Był to w arszat przenośny. 
Ale już na przełom ie 15 i 16 stulecia u trw alił się byt 
typogirafii polskiej. W XVI w ieku głównym jej ośrod
kiem  był K raków  posiadający liczne oficyny. S top
niowo usta la  się krój czcionek.

W XVI w ieku przeciętny nak ład  książki wynosił 
ok. 500 egzem plarzy. W tym  w ieku w szystkie d ru k a r
nie w Polsce w ydrukow ały  ok. 3.500.000 egzem plarzy 
książek. Ponad 4.000 ty tu łów  zapisali bibliografow ie, 
a p rzynajm niej 2.000 ty tu łów  nie odnaleźli. Ludność 
Polski w tym  czasie wynosiła ok. 3.000.000 ludzi. A 
więc m am y obraz nasycenia te ry to rium  państw a 
książką.

W XV w. treść książek była głównie relig ijna, b i
blijna. W XV w. — hum anistyczna.

P raca nad przekładem  Biblii Brzeskiej trw ała  6 
lat. Ośrodkiem  je j był Pińczów, jeden z ośrodków 
polskiego ruchu  reform acyjnego. Edycję sfinansow ał 
Mikołaj Radziwiłł, zwany „Czarnym ”, Iksiążę na Ołycc 
i Nieświeżu, wojewoda w ileński, kanclerz i m arsza
łek W ielkiego K sięstw a Litewskiego. Koszt d ruku  
w yniósł 3.000 zł. Dzieło obejm ujące 733 k a rty  tek stu  
biblijnego, ponadto przedm owy i regestry, w  fo r
macie folio tłoczył w ybitny drukarz krakow ski, B er
nard  W ojewódka w  Brześciu Litewskim . Książka, de
dykow ana przez fundato ra  królow i polskiem u, Zy
gm untow i Augustowi, opuściła p rasę d rukarską  4 
w rześnia 1563 roku.

...Losy Biblii B rzeskiej były niespokojne. Syn 
fundatora, K rzysztof Radziwiłł, zw any Sierotką, w y
dał 5.000 zł na w ykupienie egzem plarzy tej Biblii i in 
nych druków  ew angelickich, k tóre następnie kazał 
spalić publicznie na rynku  w Wilnie. Do naszych 
czasów dochowało się niewiele, bo ponad dw adzieś
cia egzem plarzy tej księgi.

Na m arginesie dyskusji na tem at poprzedniczki 
Biblii Brzeskiej, pow stałej o dwa la ta  w cześniej, w 
1561 r. Biblii Leopolity, ciekawym  będzie fak t, że 
w artości dodaw ały jej drzew oryty z Biblii Lutra.

...Dzieje edycji Biblii Brzeskiej streszczają jakby  
w sym bolicznym  skrócie losy ew angelicyzm u polskie
go. W spaniały s ta rt i rozkw it, później regresja , za
grożenie istn ienia i wreszcie po latach odzyskanie 
praw  obyw atelstw a, jako że dzisiaj Biblia jest bardzo 
szacownym  i cenionym obiektem  bibliotecznym . N a
leży ubolewać, że przekład  pińczowski nie został n ig
dy powtórzony. Kto wie, czy nie należałoby zdobyć 
się na reedycję Biblii Brzeskiej i dać jej możność 
równoległego obsługiwania ew anelicyzm u polskiego 
wespół z Biblią Gdańską.

Dn. 27.X. w  kaplicy Kościoła Baptystów  odbyło się n a 
bożeństwo poranne, rozpoczynające drugi dzień uro
czystości, w czasie którego kazanie w języku słow ac
kim  wygłosił ks. bp dr Imre Varga z Kość. Reform o
w anego Słowacji. W kazaniu swym opartym  na tekście 
z Dziej. Ap. 2,47 ks. bp Varga podkreślił m. in. zna
czenie rozw oju ruchu ekum enicznego we w spółczes
nym  świecie oraz znaczenie Biblii w działalności K oś
cioła.
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WPŁYW BIBLII BRZESKIEJ
NA INNE TŁUMACZENIA SŁOWIAŃSKIE 

(SKRÓT)

Ks. prof. dr Milos Bić z CSRS.

R eferat w polskim  tłum aczeniu odczytał ks. 
d r Emil Jelinek.

„W historii narodu czeskiego nie ma drugiej k się 
gi, k tóra w yw arłaby większy w pływ  na życie re lig ij
ne i głębiej w biła się do jego duszy niż Biblia.

P ierw sze glosy czeskie w pisyw ane do Biblii ła 
cińskiej po jaw iają się w XI i X II wieku. Jest to m ie
szanina języka czeskiego i starocerkiew nego. P ierw sze 
przekłady pow stały w klasztorach; są to psałterze 
i ewangeliarze. Pierw sze redakcje P ism a Świętego w 
języku czeskim były dokonyw ane jeszcze przed R e
form acją. Jan  Hus zadowolił się przekładem  z W ul- 
gaty. W latach 1452—55 pow staje pierw sza Biblia 
G utenberga, a w 20 la t później istn ieje  już pierw szy 
Nowy T estam ent w języku czeskim, pod tym  w zglę
dem w yprzedzając Francuzów, Anglików, Hiszpanów, 
Holendrów, Szwedów i Duńczyków.

„...W 1518 r. Jednota Braci Czeskich w ydaje Nowy 
Testam ent w tłum aczeniu opartym  o W ulgatę i w zna
w ia go w  7 la t późn ie j/’

...Biblię Czeską z oryginału przetłum aczył Jan  
Blakoslav i w ydał drukiem  w 1564 r., a więc w rok 
po Biblii Brzeskiej. Był to znakom ity przekład. F ak t 
w ydania Biblii Brzeskiej był zaskoczeniem. Jan  Bla- 
koslav bardzo cenił ten przekład i mówił, że Czesi 
pow inni się wstydzić, iż zapom nieli o w ysiłkach 
swych przodków  i pozostali w  tyle. W śród tłum aczy 
był śląsk; hebraista , m istrz M ikołaj Skom enko i pro- 
zelita poznański. Istn ia ły  więc w prost bezpośrednie 
wpływ y polskie na czeski przekład, nie m ówiąc już 
o tym, że sam a Biblia Brzeska, k tó ra  była wcześniej 
w ydana, w yw arła bezpośredni w pływ  na tzw. Biblię 
K ralicką.”

„...Obecnie podnoszą się głosy o dokonanie nowego 
przekładu Biblii. O statnio profesorow ie F ak u lte tu  Teo
logicznego im. Jan a  Amosa K om eńskiego zdecydo
wali się na dokonanie nowego, nowoczesnego p rze
kładu całego Pism a Świętego. W grupie sta ro testa - 
m entow ej biorą udział rów nież przedstaw iciele z 
m niejszych Kościołów, a w  grupie now otestam ento- 
w ej nie b rak  naw et przedstaw icieli Kościoła Czesko- 
słowackiego. P raca  ta  jest dopiero w  początkach.”

„...Jestem  szczęśliwy, że mój skrom ny odczyt może 
służyć zbliżeniu pomiędzy naszym i słow iańskim i n a 
rodami.

Na zakończenie niech mi będzie wolno złożyć hołd 
pam ięci mego w arszaw skiego kolegi, pilnem u i n ie
zm ordow anem u tłum aczow i Pism a Świętego, ś.p. ks. 
prof. Janow i Szerudzie.”

SZÓSTY REFERAT:

BIBLIA W ZWIASTOWANIU POKOJU

(WYJĄTKI)

Ks. Senior Ryszard Trenkler

SIÓDMY REFERAT:

„Biblia jako całość, jej treść i jej cel — to p ro 
wadzenie człowieka do Boga, do zbawienia. A środ
kiem  do tego celu jest zbawcze dzieło P ana i Zbaw i
ciela naszego Jezusa Chrystusa. C hrystusa zw iastuje 
Biblia, Tego, k tóry  przyszedł na św iat i Tego, k tó ry  
przyjdzie sądzić żywych i um arłych. Nie ma nic w aż
niejszego do zw iastowania. Jeżeli za tem at n in iejsze
go re fe ra tu  obrałem  sobie rolę Biblii w  zw iastow aniu 
pokoju, to nie dlatego, abyśm y nic w ażniejszego w 
niej znaleźć nie mogli. Każdy okres dziejowy, każda 
epoka sam a z siebie w yłania zagadnienia, k tóre w 
danje chwili w ysuw ają się na czoło, k tóre jak  gdyby 
same narzucają swój priorytet. A obecna epoka a to 
mowa ze swym śm iertelnym  niebezpieczeństw em  dia 
całej ludzkości i wszelkiego życia daje n iew ątpliw ie 
pierw szeństw o zagadnieniu pokoju i to nie tylko w 
jego sensie politycznym  i społecznym, ale dla nas 
teologicznym. O ile m inione w ieki nigdy nie staw ały 
tak  w yraziście oko w oko z śm iertelnym  niebezpie
czeństwem  ogólnej zagłady, o ty le obecne środki m a
sowego niszczenia każą z większym  w yostrzeniem  
spojrzeć na to zagadnienie i jeszcze raz skonfron to
wać rzeczywistość w ojny i pokoju z nauką b ib lijną”.

„...Pierwsze trzy w ieki chrześcijaństw a nie znają 
pozytywnego stosunku do wojny. Dopiero wejście 
jego na arenę polityczną (313 r.), w ejście w epokę
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konstantyńską, powiązanie ołtarza z tronem , „każe” 
teologom szukać uzasadnienia biblijnego dla „słusz
nych” lub „niesłusznych” wojen. K res epoki konstan- 
tyńsk iej, którego św iadkam i my w łaśnie jesteśm y, 
o tw iera nowe perspektyw y dla właściwego zrozu
m ienia Biblii jako Ew angelii pokoju”.

„...Jeżeli chodzi o S tary  Testam ent, to nie ulega 
żadnej w ątpliw ości, że w ojny wchodziły w  skład 
działania Bożego na ziemi, że stanow iły one in s tru 
m ent ingerencji Bożej w  dzieje ludu w ybranego. 
W ojny toczą się w praw dzie za zezwoleniem a naw et 
z in ic ja tyw y Boga, ale nigdzie w ojna nie jest uw aża
na za coś dobrego, do czego by dążyć należało. W prost 
przeciwnie. D ługoletni okres pokoju np. za panow a
nia Salom ona ukazuje nam  Biblia jako okres w iel
kiego szczęścia i błogosławieństwa. Czasy pokoju 
pozw alają Salomonowi wybudow ać św iątynię Panu. 
Pokój i zgoda sław ione są na kartach  Starego Te
stam entu. Pokój i spraw iedliw ość są przedm iotem  ży
wej tęsknoty  w ierzących dusz (Ps. 85,11). Mówiąc
0 S tarym  Testam encie należy z całym naciskiem  pod
kreślić, że w ojna należy do arsenału  Bożego p lano
w ania i działania, ale tylko w granicach celów i za
dań, postawionych przed narodem izraelskim, jako na
rodem wybranym.”

„...Nowy Testam ent nie przynosi nam  opisów 
wojen* prowadzonych przez Boga lub w im ieniu Bo
ga, ab s trah u jąc  od eschatologicznych obrazów m ów ią
cych- p wojnach. Nie można też na podstaw ie N. T. 
twierdzić* # e  przed urzeczyw istnieniem  się K róle
stw a ^Bożego w ojen nie będzie. Póki grzech jest n ie
odłączną w łaściwością natu ry  ludzkiej, w ojna zawsze 
jest możliwa. Nie znaczy to jednak, aby w ojna była 
uspraw iedliw iona. Nie znajdujem y w N. T. nauki o 
pokoju i w ojnie, ani przepisów  o stosunkach, jakie 
panow ać w inny pomiędzy narodam i. Liczne w ypo
wiedzi, a co w ażniejsze cały duch N. T. głosi jasno
1 w yraźnie: wszyscy ludzie są braćm i. Jezus i Jego 
Ew angelia zw raca się praw ie zawsze do poszczegól
nego człowieka, wychodząc ze słusznego założenia, że 
najp ierw  zmienić się m usi człowiek, stanow iący cząst
kę społeczeństwa. I dlatego nie popełnim y błędu, ani

fałszu, jeżeli to, co dotyczy stosunku człowieka do 
człowieka odniesiem y także do współżycia narodów. 
Nie mogą przecież obowiązywać inne zasady etyczne 
i moralne dla jednostki a inne dla narodów. Takiego 
dualizmu etycznego N. T. nie zna”.

„Pod w rażeniem  tych w szystkich wypowiedzi, a w 
szczególności łatw o uchw ytnego ogólnego tonu P is
m a św., nie w ytrzym uje k ry tyk i tw ierdzenie pew nych 
teologów, że b rak  w yraźnego zakresu  w ojny im pli
ku je jej praw o istnienia. Nic tu  też nie może zna
czyć tw ierdzenie L iitgerta (Etyka miłości), że „w ojna 
jest fo rm ą rządów  Bożych w  świecie, w  k tó re my 
z naszą lub w brew  naszej woli jesteśm y w ciągnięci”. 
Owszem, w ojna jest następstw em  grzechu i jako t a 
ka może się pojaw iać raz po raz, ale nie znaczy to, 
aby była czymś norm alnym , z czym chrześcijanin 
może się pogodzić. Tak, jak  obowiązkiem  każdego 
chrześcijanina jest w alka z grzechem , w ystępującym  
w różnej form ie, tak  samo obowiązkiem jest n ieu 
stanna w alka przeciw  w ojnie i w łączenie się w  bój 
o zachow anie pokoju”.

...„Tak więc my chrześcijanie będziem y zawsze 
za pokojem  nie tylko w stosunku b ra ta  do b rata , ale 
też i w  stosunkach między narodam i. I to nie dlatego, 
że dziś niebezpieczeństw o w ojny jest groźniejsze niż 
k iedykolw iek przedtem , że w ojna może unicestw ić 
życie w  ogóle. Jesteśm y za pokojem, bo tylko taka 
postawa wypływa z obowiązku naładow ania Chrys
tusa... Dziś żaden Kościół chrześcijański nie może so
bie pozwolić na inną in te rp re tac ję  Biblii. Epoka kon- 
stan tyńska Kościoła skończyła się i w łaśnie to pozwo
liło wyzwolić dla całego chrześcijaństw a naukę od 
samego początku zaw artą  w Biblii, że „Bóg jest Bo
giem pokoju” (I Kor. 14,33).

R eferen t zakończył swój odczyt słowami: „Dzię
kujem y Bogu za jasne św iadectwo Biblii w  spraw ie 
pokoju i za ludzi, k tórzy w jej duchu w świecie dzia
łają. To nas napaw a otuchą i nadzieją. O pokój, jak  
o w szystkie dary  Ducha, trzeba się modlić. M odlitwa 
spraw iedliw ego cuda zdziałać może. Módlmy się więc 
codziennie: DONA NOBIS PACEM”.

Fragment Prezydium  Sesji Jubileuszowej
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D Y S K U S J A
Prof, dr C. C. de Bruin. (Profesor h isto rii Kościoła na 
uniw ersytecie w  Leydzie, Holandia).

P rzekazał on (pozdrowienia i pow iedział m. in.: 
My w  H olandii sta ram y się w ydrzeć m orzu jak  
najw ięcej ziemi. Na jednej też tam ie  wznosi się 
pom nik z napisem : „Naród, k tó ry  żyje i buduje 
sw oją przyszłość”. Ja  chciałbym  zm ienić nieco te sło
w a w  odniesieniu do was na: „Kościół, k tó ry  żyje 
i pam ięta o swojej przeszłości”. H istoria tłum aczeń 
pro testanckich  na terenie H olandii m a w iele p u n k 

tów  podobnych do waszej h istorii ty lko, że wy pod 
tym  względem w yprzedziliście nas. N ajstarsze ho len
derskie tłum aczenie pow stało w 1637 r. W zw iązku 
z uroczystościam i 300-lecia Biblii H olenderskiej nap i
sałem  książkę, k tó rą  te raz  w am  ofiaruję. Tych kilka 
słów chciałbym  zakończyć słowam i Jan a  Łaskiego, 
k tóry  znalazł tak  wiele punktów  stycznych pomiędzy 
Kościołem holenderskim  i polskim : „Mój P an i Z ba
wiciel Jezus C hrystus nie powołał m nie do spokoju, 
odpoczynku i rozw eselania, ale do pracy i do k rzy 
ża”. N iechaj wszechm ocny Bóg pokrzepi was w szyst
kich w  dążeniu do spraw iedliw ości i w olności w  C hry

stusie Jezusie!

Ks. bp dr Imre Varga

...Znałem pewnego chrześcijanina, k tó ry  znał ty l
ko swój w łasny język ojczysty. Uczestniczył on w 
wielu m iędzynarodow ych kościelnych konferencjach 
a porozum iew ał się w ten  sposób, że m iał z sobą B i
blię. Podając z niej teksty , mógł prowadzić dyskusję. 
Mówiono mi, że on był jednym  z najw ybitn iejszych 
pionierów  ruchu  ekum enicznego. Myślę, że gdyby był 
tu ta j, to przeczytałby Rzym. 1, 8—12.

Poniew aż jestem  przedstaw icielem  Kościoła, w k tó 
rym  jest większość m ówiących po w ęgiersku, chciał
bym powiedzieć k ilka słów o przekładzie Biblii na 
ten  język. P ierw szy bib lijny  przekład w ęgierski lis
tów  ap. P aw ła był drukow any w Polsce w K rakow ie 
w 1530 r. Nasi węgierscy studenci zaczęli studiować 
w K rakow ie na początku XVI w ieku, a Renesans 
i H um anizm  przyszedł do nas z Włoch przez Polskę.

Pierw szy w ęgierski śpiew nik pieśni relig ijnych 
też był drukow any w K rakow ie w 1536 r. To św iad
czy o powiązaniu w ęgierskiej R eform acji z polską.

...Nasze życie w inno być codziennym tłum acze
niem Pism a Świętego. Życzę wam , abyście p racow a
li tak, by realizow ało się to, co jest napisane w  po
danym  przeze m nie tekście, abyście jak  najpełn iej 
w ydaw ali św iadectw o tem u, o co w alczyli nasi ojco-

Prof . dr C. C. de Bruin

Ks. bp dr Imre Varga

2 9 5



Ks. J ir i Nowotny, z ĆSRS. (C zeskobraterski Kościół
Ewangelicki)

W yrażam  radość z obecności wśród was i chciał
bym pozdrowić w aszą konferencję w im ieniu w łas
nym  i ks. dziekana prof. J. L. Hrom adki. Pozdrow ie
nia przesyła rów nież ks. J. Ondra, Gen. S ekretarz 
P rask ie j K onferencji Pokojowej. W W arszawie 
zdajem y sobie bardzo dobrze spraw ę z tego, co to 
jest wojna. Jako  chrześcijanie chcemy stw orzyć św iat 
bez wojien, świat, k tóry cechowałaby zaufanie, miłość 
i w spółpraca. Pozdrowiam  was w im ieniu Rady Sy
nodalnej C zeskobraterskiego Kościoła E w angelickie
go i ks. H a jk a  i życzę błogosław ieństw a Bożego w  
waszej działalności. Przez w ydanie pierw szej polskiej 
Biblii narodow i w aszem u zostały udostępnione w ie l
kie skarby  w iary. N arody polski i czechosłowacki m a
ją  swoje w spólne źródło życia religijnego. — Biblię, 
k tó ra  nas wspólnie wychow uje i prow adzi do b ra te r 
stw a i pokoju.

Doc. Dr Lajos Csemy, CSRS. (Fakulte t Teologiczny 
im. J. A. Komeńskiego)

Po przekazaniu  pozdrowień w im ieniu F aku lte tu  

im. Jana  Kom eńskiego w  Pradze, m ówca pow iedział 

m. in.: Nasz F ak u lte t jest faku ltetem  ekum enicznym . 

P anu je tu  jedność przez w iarę, naśladow anie i św ia

dectwo o Jezusie Chrystusie. Uważamy też, że służba 

dla pokoju jest służbą teologiczną i kościelną. Życzy

my w am  obfitego Bożego błogosław ieństw a w 

pracy, służącej Kościołowi i społeczeństwu. W m o

dlitw ach naszych tow arzyszyć będziem y waszym  w y

siłkom.

Ks. prof. d r W iktor Niemczyk, (rektor Ch.A.T.)

Przem aw iam  z upow ażnienia nieobecnego dziś 
ks. bpa dr A ndrzeja W antuły i z ram ien ia Kościoła 
Ew angelicko-A ugsburskiego oraz w im ieniu Chrześci
jańskiej A kadem ii Teologicznej i pragnę przekazać 
tu ta j życzenia w szelkiej pomyślności. Przy sposob
ności chciałbym  k ilka słów powiedzieć o istocie n a 
szej służby dla Kościoła.

Nasza praca to ustaw iczne przekładanie praw dy 
bib lijnej na codzienny obecny nasz język... Jak ie j 
teologii jesteśm y w yznawcam i? Ja k ą  teologię k rze 
wimy? Jest to teologia słowa, tzn. skupiająca się w o
kół tego Słowa, (które ciałem się stało, a k tórym  jest 
„Jezus C hrystus — wczoraj i dziś, ten  sam i na w ie
k i”. Już od 13 la t z przerw am i pracujem y nad no
wym  przekładem  Pism a Świętego i m am y już poza 
sobą 370 sesji naukow ych kom isyjnych. Dzięki te j 
działalności chcemy włączyć się w n u rt te j pracy 
tłum aczenia Słowa na język współczesny. Niech J e 
zus C hrystus raczy pobłogosławić nasze zgrom adze
nie dzisiejsze i pracę teologiczną i kościelną.
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Ks. prezb. Aleksander Kircun. (Kościół Baptystów)

...Składam  hołd Bogu N ajw yższem u za Jego Sło
wo, które dał nam  ludziom. Składam  hołd sz lac h e t
nej decyzji księcia Radziw iłła, k tóry  podjął w ielkie 
zadanie udostępnienia w form ie Biblii B rzeskiej Sło
wa Eożeigo swym współczesnym, a także tłum aczom  
i tej kulturze, k tóra oparła się na Biblii, ku ltu rze 
XVI wieku.

Słyszeliśmy, że Biblia Radziw iłłow ska została za
dedykow ana królowi. Komu teraz dedykow ać będzie
my nowe w ydanie P ism a Świętego? Nie m am y k s ią 
żąt i królów, ale m am y lud. M amy Polskę Ludową, 
i w ydaje mi się, że w inniśm y to Słowo zadedykow ać 
naszem u narodowi, naszej wsi, naszym  ludziom p ra 
cy, k tórym  w inna służyć w rozw oju życia religijnego.
I my protestanci w inniśm y włożyć w ielki w ysiłek w 
rozpowszechnienie nowej Biblii w  naszej polskiej 
szacie.

...Podaję sugestię, by uroczystość, jaka się  tu  od
była, m iała odbicie w ew entualnej publikacji, przez 
co zostałaby wzbogacona nasza lite ra tu ra  kościelna.

Ks. bp Jałosiński. (Kościół M ariawitów)

W im ieniu Naczelnego B iskupa i Rady Kościoła 
S tarokatolickiego M ariaw itów  składam  serdeczne ży
czenia Kościołowi Ew angelicko-R eform ow anem u z 
okazji Jubileuszu Biblii Brzeskiej. Jestem  wdzięczny 
Kościołowi Ew. Reform ow anem u za to, że tej u ro 
czystości nie zam knął w swoim Kościele, że uczynił 
ją  uroczystością ekum eniczną, w  k tó rej nie tylko b io
rą  udział w yznania protestanckie, ale i katolickie.

...Przysłuchując się referatom , cofnąłem  się m yślą 
wstecz i doszedłem do przekonania, że ci pierw si pio
nierzy ew angelicyzm u w  Polsce, k tórzy  nieśli w ol
ność Ewangelii i tłum aczyli ją  na język ojczysty, 
nam  w szystkim  utorow ali drogę. Zapadły mi do serca 
słowa ks. d ra Em ila Je linka : „Niech ta  uroczystość 
nie będzie tylko w spom nieniem , ale i drogowskazem  
na dalszą naszą p racę”, a myślę, że chodzi o pracę 
ekum eniczną, w Chrystusie, k tóry  dla nas w szyst
kich jest głową i fundam entem  Kościoła.

Frof. dr Oskar Bartel. (Ch.A.T.)

W wystąipieniu swym mówca zwrócił uw agę na 
ak tualny  punk t w idzenia w związku z II Soborem 
W atykańskim .

...Kościół Rzym skokatolicki stoi dziś na stanow is
ku Biblii i tradycji. A były czasy, gdy przew ażała za
sada tradycji, a odsuwano Biblię nie uznając w niej 
podstaw y w iary  chrześcijańskiej... Dziś św iat p ro 
testancki w inien szczególnie mocno podkreślać au to 
ry te t P ism a Świętego, k tóre w inno być drogow ska
zem w szukaniu chrześcijańskiej jedności.

Ks. dr Witold Benedyktowicz. (Kościół M etodystyczny)

N aw iązując do wypowiedzi ks. d ra E. Je linka 
o w yryw aniu  k art tytułow ych z Biblii Brzeskiej, by 
mogły uchodzić za W ujkowskie, w yraził zdanie, że 
należałoby tę spraw ę bliżej zbadać. N astępnie po
w iedział: ...Pragnąłbym  wypowiedzieć osobistą opinię, 
że sesja referatow a poświęcona rocznicy Biblii B rzes
kiej pow inna być im pulsem  do dalszych prac... Może 
niektóre tem aty  przeniosą się na w arszta t prac se
m inaryjnych, m agisterskich i doktorskich Ch.A.T. lub 
będą kontynuow ane w tryb ie pryw atnych  badań i ja -

Ks. Z. Tranda

Przedstawiciele Kościołów m.in. z Kościoła 
Prawosławnego i Mariawickiego

Ks. sen. Jarosław Nie wieczerzał w czasie wygłaszania  
kazania
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koś udostępnione... Pozwolę sobie wyrazić zdanie: 
— Uroczystość zorganizow ana przez Kościół Ew ange
licko-R eform ow any jest hasłem  zachęty do prac, b a 
dań i publikacji dotyczących tego dzieła, którem u na 
imię Biblia Brzeska.

Ks. Janusz Narzyński. (Kościół Ew angelicko-A ugs
burski)

W naw iązaniu  do re fe ra tu  ks. d ra E. Je linka omó
w ił zagadnienie Biblii Leopolity, podając, że tłum acz 
tego dzieła jest po dzień dzisiejszy nieznany... W spół
cześni badacze snują przypuszczenia, że Leopolita jest 
oparta  na jakichś tekstach  pochodzących ze średnio
wiecza... Prof. Górski pisał na ten  tem at w swoim 
referacie: „Spraw y biblijne w Postylli R eja”. W yka
zał tam  zbieżność pew nych tekstów  Reja i Leopolity 
i postaw ił tezę, że Leopolita czerpał z Postylli Reja 
z 1556 r.... Gzepius zaś stw ierdza, że tłum aczem  Leopo
lity  był pro testan t. Do tego przychyla się au tor pracy
0 B ibliach polskich — Wolski.

Prof. dr Oskar Bartel.

Zwrócił uwagę na to, że już ok. 1557 r. część Bi
blii była przygotow ana i przeglądał ją  Ja n  Łaski w 
czasie choroby.

Ks. sup. Jan Niewieczerzał.

W słowie końcow ym  w yraził wdzięczność dla 
w szystkich uczestników  Jubileuszu, dla referentów , 
dyskutantów , przedstaw icieli wszystkich Kościołów
1 dla w szystkich słuchaczy za ich udział. M odlitwa 
ks. sup. i p ieśń  „Toiruj, Jezu, sam ” zakończyła sesję.

W domu parafia lnym  Kościoła Ew angelicko-Re
form ow anego na Lesznie m iejscowa młodzież zborowa 
przedstaw iła  przy pomocy chińskich cieni program  
obrazujący ideę praw dziwego pokoju, to ru jącą  sobie 
drogę poprzez przeciwności epok. Po tym  Ks. S tefan  
A ndres w yśw ietlił k ron ikę z życia Kościołów ek u 
m enicznych, k tó ra  szczególnie zainteresow ała naszych 
gości zagranicznych.

W kościele ew angelicko-reform ow anym  na Lesz
nie odbyło się w  dm. 28.X. o godz. 11-ej po ranne n a 
bożeństwo zw iązane z uroczystościam i Jubileuszu. 
K azania wygłosili: ks. senior Jaro sław  Niewieczerzał 
i ks. J if i Novotny z ĆSSR, a pozdrow ienia przekazał 
docent dr Csemy z P ragi. L itu rg ię odpraw ił ks. Zdzi
sław  T randa, zaś Sakram entu  W ieczerzy P ańskiej 
udzielił ks. sup. J a n  N iewieczerzał i ks. bp  Im re  V ar
ga. Śpiew ał m iejscow y chór pod dyrekcją prof. W. 
Szajera.

W ieczorem w tym że kościele odbyło się uroczyste 
nabożeństw o R eform acyjne z udziałem  przedstaw i
cieli i w iernych w szystkich Kościołów ekum enicznych. 
K azania wygłosili: ks. Bogdan T randa, ks. bp Im re 
Varga (tłum aczem  był ks. dr E. Jelinek). Przem ów ił 
rów nież prof. C. C. de B ruin z Holandii (tłumaczył 
ks. Z. Tranda). Słowo odczytał ks. prof. K linger 
z Kościoła Praw osław nego, a litu rg ię odpraw ił ks. 
senior Ryszard T renkler.

W czasie nabożeństw a w ystąpił przeszło 100-oso- 
bowy chór pod dyrekcją prof. S zajera oraz trio  m u 
zyczne w  składzie: prof. W. Sza jer i pp. Zaczyk sen. 
i jun.

Ks. sup. Jan  Niewieczerzał m odlitw ą i błogosła
w ieństw em  zakończył nabożeństw o i zarazem  trz y 
dniowy obchód Jubileuszu Biblii Brzeskiej.

Zorganizowane przez Kościół Ew ang.-R eform ow a
ny uroczystości jubileuszow e związane z przypadającą 
w 1963 r. 400 rocznicą w ydania Biblii Brzeskiej 
pozostaną w  pam ięci uczestników  jako w ydarzenie 
przekraczające ram y jednego Kościoła. Sam ą sesję 
uznać można za cenny w kład do teologicznej, filo 
logicznej i h istorycznej wiedzy o ważnym  momencie 
polskiej Reform acji.

Udział zaś p rzedstaw icieli i w iernych ze w szyst
kich Kościołów ekum enicznych w  uroczystościach 
świadczyć będzie o woli współczesnych wyznawców 
idei reform acyjnej pielęgnow ania niezniszczalnych 
w artości zaw artych w  Piśm ie Św iętym  d la w zboga
cenia życia religijnego w  duchu ekum enicznej w spół
pracy.
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EKUMENIZM?
N iezwykły, w  stosunku do poprzednich, pontyfikat Jana XXIII, 

łamiącego obrosłe patyną tradycje W atykanu, zaskakującego 
nawet najbliższe otoczenie swymi wypowiedziami, wywołał wiele j 
uzasadnionych i równie wiele nieuzasadnionych nadziei. Zapo
wiedź zwołania soboru została w  niektórych kołach przyw itana 
entuzjastycznie w  przekonaniu, że będzie to  powszechny zjazd 
przedstawicieli całego chrześcijaństwa, m ający na celu zjedno
czenie Kościoła. Późniejsze wypowiedzi samego inicjatora, jak 
też innych dostojników katolickich, sprowadziły przedsięwzięcie 
do właściwych wymiarów, spraw iając tym  niejednem u zawód. 
Jednakże było do przewidzenia, że tak  się stać musi, jeżeli sobór 
ma odegrać poważną rolę. Właściwie dopiero po sprowadzeniu go 
do wym iarów spraw y w ew nętrznej Kościoła katolickiego można 
było związać z nim pewne nadzieje. Nie brzm i to wprawdzie tak 
pięknie, jak się początkowo wydawało, ale za to stoi na realnym  
gruncie. Im bardziej dotyczy w ew nętrznych spraw  Kościoła k a 
tolickiego, tym  bardziej nabiera charakteru  ekumenicznego, tym  
bardziej dotyczy nas, stojących poza katolicyzmem. Do' jedności 
droga jeszcze bardzo daleka. Zanim dojdziemy do granicy, dzie
lącej różne chrześcijańskie wyznania, a zwłaszcza protestantyzm  
od katolicyzmu, trzeba uporządkować wiele spraw  wew nętrznych 
tak z jednej, jak i z drugiej strony. H urra-entuzjazm  zdziałać tu  
może więcej złego, niż dobrego. Jeżeli więc sobór stawia sobie za 
zadanie zreformowanie Kościoła katolickiego, nie jest to dla nas 
rzeczą obojętną i możemy w tym  sensie powtórzyć za drem j 
Visser‘t  Hooftem: ,,Nostra res ag itu r“.

Nie oczekujmy zbyt wiele. Nie oczekujmy rzeczy niemożliwych. 
Zmiana klim atu, to jak na początek, bardzo dużo. Miejmy cierpli
wość odczekać, aż ledwie dopiero rozw inięty kiełek da się napraw 
dę poznać. Trudno jeszcze mówić o „ekum enizm ie“ katolickim, 
ale ziarenko, rzucone przez abbe P ierre  Couturiera i jem u podob
nych, zaczyna żyć. To bardzo wiele. To oznacza, że coś się prze
łamało w  dotychczas niewzruszonej postawie W atykanu. Nie prze
sądzając sprawy, można mieć nadzieję, że biegu wydarzeń nie da 
się już zatrzym ać. Wszak katolicyzm stawia dopiero pierwsze kro
ki na drodze ekumenicznej.

Realizm i powściągliwość w ocenie sytuacji są jednak jak | 
najbardziej wskazane. Poza zmianą klim atu i słowami, brak do- | 
tychczas ze strony katolickiej bardziej przekonywującej dowo- j 
dów dobrej woli. Dotyczy to szczególnie naszego kraju, gdzie |

Z Polskiej 

Rady

Ekumenicznej
Dnia 16 października 1962 r. 

odbyło się w lokalu P.R.E. w 
Warszawie pierwsze po przer
wie wakacyjnej posiedzenie 
Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej. Uczestniczył w nim 
również przedstawiciel Kościo
ła Prawosławnego, ks. arcybis
kup Stefan Rudyk. Jako gość 
obecny był ks. dr Emil Jelinek 
z Czechosłowacji, przybyły do 
Polski na uroczystości jubileu
szowe Biblii Brzeskiej.

Program posiedzenia prze
widywał sprawozdanie prezesa 
Rady, ks. sup. Jana Niewie- 
czerzała za okres od 6.6.62 do 
15.10.62 r., omówienie prze
biegu konferencji ekumenicz
nych w Paryżu i w Nyborgu 
przez ks. biskupa dr Andrzeja 
Wantułę oraz program działal
ności poszczególnych komisji.

Ze sprawozdania prezesa 
Rady wynikało, iż pomimo o- 
kresu urlopowego w pracy 
P.R.E. przerwy nie było. Mie
siące letnie zaznaczyły się ca
łym szeregiem wizyt gości za
granicznych z poszczególnych 
Kościołów, którzy odwiedzili 
różne wyznania, służąc przy 
okazji Słowem Bożym.

Komisja Młodzieżowa P.R.E. 
zorganizowała w lipcu ekume
niczny kurso-obóz dla ok. 40 
osób na Wangu w dolnośląskiej 
parafii ewangelicko - augsbur
skiej. Przebieg obozu, pozosta-
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Z POLSKIEJ RADY 
EKUMENICZNEJ

jącego pod kierownictwem 
przewodniczącego Komisji Mło
dzieżowej, ks. Bogdana Tran
dy, świadczył o celowości te
go spotkania a zarazem pozo
stawił głębokie wspomnienie 
na wszystkich uczestnikach. W 
ogóle daje się zauważyć coraz 
większe zainteresowanie mło
dzieży problematyką ekume
niczną, Potwierdzają to listy i 
późniejsze spotkania uczestni
ków.

Przewodniczący Komisji Pra
sowej, ks. dr W. Benedykto- 
wicz zreferował sprawę wy
dawnictwa Polskiego Biuletynu 
Ekumenicznego w języku an
gielskim i niemieckim, którego 
pierwszy numer właśnie się 
ukazał. Zwrócił uwagę na ko
nieczność poszerzenia działu 
informacyjnego z życia pol
skich Kościołów ekumenicznych 
i w związku z tym zaapelował 
do obecnych przedstawicieli o 
regularne nadsyłanie wiadomo
ści.

Sprawę Szkól Niedzielnych 
przedstawił przewodniczący 
Komisji Szkół Niedzielnych, ks. 
O. Krenz. Zaznajomił on ze
branych ze stanem prac zwią
zanych z przygotowywaniem 
materiału lekcyjnego a zarazem 
poinformował, iż w lipcu br. 
Komisja była reprezentowana 
przez ks. dr W. Benedyktowi- 
cza na Światowej Konferencji 
Szkól Niedzielnych odbywają
cej się w Belfaście.

O stanie prac i programie 
Komisji do Spraw Chrześcijań
skiego Ruchu Pokojowego in
formował jej przewodniczący, 
ks. sen. Ryszard Trenkler. Ko
misja będzie przesyłać regular
ne informacje dotyczące tego 
zagadnienia do wszystkich pism 
kościelnych ekumenicznych.

Ks. rektor prof. dr Wik
tor Niemczyk, przewodniczący 
Komisji Teologicznej, omówił 
sytuację w Ch.A.T., która jest 
właściwie uczelnią ekumenicz
ną i wyjaśnił przy tym możli
wości zatrudnienia pomocni
czego pracownika naukowego 
ze strony Kościołów wolnych.

W okresie sprawozdawczym 
działała również Komisja Po-

hierarchia katolicka dotychczas nie znalazła okazji choćby tylko 
do wypowiedzenia się o spraw ach ekumenii w duchu swego na j
wyższego zwierzchnika. Świeckie koła katolików bardzo dużo 
wprawdzie mówią i piszą na  te  tem aty, co musi wywrzeć dobry 
wpływ na urobienie przychylnego klim atu, ale można podejrze
wać, czy nie dzieje się to w~brew woli polskiego episkopatu, k tóry  
wobec postawy papieża chyba nie bardzo może otwarcie przeciw
stawić się rozpowszechnianiu idei ekumenicznych. Do takich po
dejrzeń skłaniają nas okoliczności i wypowiedzi, związane z tzw. 
ślubam i jasnogórskimi, które zaw ierają akcenty anty  ekume
niczne.

Zdarza się, że duchowni katoliccy w ykorzystują idee ekum e
niczne dla doraźnych celów", nic z ekumenią nie m ających wspól
nego a raczej zaostrzających sytuację. Niedawno mówiło się w  ko
łach pastorskich o katolickich księżach, którzy przy okazji zawie
rania m ałżeństw mieszanych nakłaniają stronę ewangelicką do 
przyjęcia katolicyzm u wobec mającego jakoby już rychło nastąpić 
zjednoczenia. Można byłoby to potraktować jako pojedyńcze w y- 
skoki i nie przywiązywać do nich większej wagi, ograniczając się 
jedynie do- inform owania współwyznawców' o rzeczywistym  s ta 
nie rzeczy. Okazuje się jednak, że podobnie myślą najwyższe 
autorytety  Kościoła katolickiego i to naw et sam kardynał Bea, 
przewodniczący Sekretariatu  do Spraw  Jedności. „Tygodnik 
Powszechny“ (Nr 41 z dnia 14 października txr.) pod tytułem  
„W skazania kard. Bea dla pracy ekum enicznej“ przedrukow uje 
za „Catholic H erald“ wywiad, jakiego kardynał udzielił przed
stawicielowi tego pisma.

Oto wypowiedź kardynała: „Są dwie możliwości realizowania 
jedności: indyw idualna i kolektywna. Obie te możliwości bierze
my pod uwagę w naszej pracy. Wysiłek kolektyw ny należy kon
tynuować za pomocą dyskusji teologicznych między katolikam i 
i innymi wyznaniam i, a l e  m u s i m y  s t a l e  s t a n o w 
c z o  z a z n a c z a ć ,  ż e  n a s z a  d o k t r y n a  j e s t  
o k r e ś l o n a  i n i e z m i e n n a .  Wysiłki kolektyw ne 
nie sprzyjają jednak indyw idualnym  nawróceniom i dlatego m u
simy równolegle pracować nad nawracaniem  jednostek; gdy ktoś 
czuje, że jego obowiązkiem jest przejść na łono Kościoła Katolic
kiego, powinien zdecydować się i n i e  c z e k a ć  n a  k o 
l e k t y w n e  z j e d n o c z e n i  e .“ (podkr. moje S.B.).

Jeśli takie przekonania głosi szeregowy ksiądz, wówczas mo
żna traktow ać je m niej lub więcej obojętnie. Skoro jednak w y
powiada się specjalista w tej dziedzinie i to na szczeblu kardy
nalskim, spraw a wygląda zupełnie inaczej.

Nie bardzo widać celowość dyskusji, gdy jedna strona jest 
z góry zdeterm inowana postanowieniem  nieodstąpienia nawet 
o krok od swoich przekonań. Postawa, w yrażona przez kard. Bea— 
„Nasza doktryna jest określona i niezm ienna“ — zamyka drogę do 
jakiegokolwiek porozumienia, gdy właśnie w doktrynie leży głów
ny problem.

Co więcej, kardynał dopuszcza się poważnego zniekształcenia 
idei ekumenicznej. Nie można odmawiać Kościołowi katolickiemu 
praw a do pracy nad naw racaniem  jednostek, czy całych grup lu 
dzi, ale czyż nie budzi niepokoju nadużyw anie pragnień i tęsk
not ekumenicznych dla doraźnych celów, przez wprowadzanie 
w błąd nieuświadomionych? Coraz powszechniejsze panu je  prze
konanie, że dążenie do widzialnej jedności Kościoła jest aktem  
posłuszeństwa wobec woli Boga. K ardynał bierze więc na siebie 
poważną odpowiedzialność, gdy prozelityzmowi usiłuje nadać 
postać działalności ekumenicznej. Tylko tak chyba można rozu
mieć zdanie „nie czekać na kolektywne zjednoczenie“. Takie kar
dynalskie wypowiedzi odbierają nam naw et nikły prom yk n a 
dziei, że coś się w katolicyzm ie zmieniło i że mimo wszystko mo
żna dla dobra ju tra  zapomnieć o przeszłości. Chyba, że na sobo
rze zwycięży nowy duch.
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POST SCRIPTUM
W październikowym numerze „Ruchu Ekum enicznego” ukazał się a r ty 

ku ł Daniela Barskiego p t  „Ekumenia na z iem i”, którego autor, oceniając 
ekumeniczne dążności katolicyzmu, osadza je na czysto „ziemskim”, po
li tycznym gruncie i odmawia obecnemu papieżowi wyższych intencji. Z na
jąc pew ne szczegóły, dotyczące postępowania papieża jeszcze z okresu , 
gdy bodaj jako nuncjusz papieski przebyw ał w  Paryżu, nie wątpię o szcze
rości jego intencji. Nie zamierzam jednak z treścią artyku łu  Daniela 
Barskiego polemizować, gdyż pomimlo sw ej jednostronności,  wnosi do 
dyskusji  nad soborem w a tykańsk im  i katolickim  ekum enizm em  ważny  
czynnik chłodnej oceny tych wydarzeń, co w powiązaniu z tym, co po
wiedziano wyże j  o wypowiedzi kard. Bea, nie jest bez pozytywnego  
znaczenia.

Nie mogę jednak powstrzymać się przed powiedzeniem NIE wobec to
nu, w jak im  artyku ł został napisany. M am y prawo szczerego wypowiada
nia swych poglądów, nawet twardego, gdy w ymaga tego prawda, określa
nia naszego stanowiska. Nie wolno jednak przekraczać pewnych granic , 
przez sprowadzanie dyskusji  na bezdroża wza jem nych  anim.ozji, co nie
stety , czyni Daniel Barski.  Nie trzeba również przesadnej skromności,  aby 
nie posługiwać się zw rotem  „my ewangelicy” z w yraźnym  akcentem p y 
chy, zupełnie w ty m  przypadku  nieuzasadnionej. Jakim i jesteśmy my,  
ewangelicy, powinno w ynikać z naszej postawy (również ze sposobu w y 
powiadania się).

KS. BOGDAN TRANDA

SZUKAJĄC DROGI
(dokończenie z nr 10)

oraz szersze kręgi chrześcijan uznają wielkie znaczenie ruchu 
^ ekum enicznego  dla przyszłości Kościoła. Panuje przekonanie, 
źe dążenie do jedności jest aktem posłuszeństwa wobec Jezusa, 
Pana Kościoła, nawet więcej, że ruch ekumeniczny jest wido
mym znakiem działania Ducha Świętego.

Zadania stojące obecnie przed ruchem ekumenicznym są bar
dzo trudne i Światowa Rada Kościołów zdaje sobie z tego spra
wę. W obecnej sytuacji bowiem określenie charakteru jedności 
Kościoła jest zupełnie niemożliwe, ale to nie znaczy, że nie mo
żna ku jedności zmierzać. Wprost przeciwnie. Określanie jednak 
a priori form, w jakich miałoby nastąpić zjenoczenie jest bezce
lowe. Teoretycznych możliwości jest dość sporo. Co do jednego 
trzeba się zgodzić: „Jedność, która jest niewątpliwie duchowa, 
musi się przejawić w życiu Kościoła”. W jakikolwiek sposób byś
my rozumieli naturę Kościoła, przyznajmy to, charakter jego mu
si się wyrazić w sposób widzialny. Dotyczy to w szczególnym  
stopniu sprawy jedności.

Bardzo interesujące wnioski wynikają z Pawiowego okre
ślenia Kościoła jako Ciała Chrystusowego, jeżeli je zestawimy z 
faktem wcielenia. Stosownie do Flp. 2:6— 11 możemy powiedzieć, 
że odwieczny Logos stal się ciałem, aby „w imieniu Jezusa zgi
nało się wszelkie kolano... i aby wszelki język wyznawał, że Je
zus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. W postaci Chry
stusa sam Bóg objawił się światu w sposób widzialny. Podobnie 
Kościół na ziemi ma być „Ciałem”, widzialną społecznością zba
wionego ludu Bożego. Chrystus, jako człowiek, posiadał ciało i 
podobnie Kościół, jako Ciało Chrystusa, objawia się w sposób 
widzialny. Nie może się ukryć miasto na górze leżące, ani nie za
palają świecy, aby postawić ją pod korzec.

„Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł 
w ciele, z Boga jest“ (I Jn. 4:2—3). Jeżeli więc ktoś uznaje 
Kościół tylko w formie niewidzialnej, popełnia taki sam błąd, jak 
ten, co nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele.

Rozbicie Kościoła jest oczywistym faktem. Jednakże nie po
lega ono po prostu jedynie na różnych typach pobożności, czy na 
różnej interpretacji niektórych podstawowych zasad chrześci

Z POLSKIEJ RADY 
EKUMENICZNEJ

mocy Międzykościelnej pod 
przewodnictwem ks. biskupa 
A. Wantuly. Jak wynika z o- 
becnego stanu zakres tej pomo
cy również w następnym roku 
utrzymany będzie w ramach 
dotychczasowych.

Ks. superintendent Niewie- 
czerzal przedstawił Prezydium 
wniosek o powołanie do życia 
Komisji Dokumentacji i Infor
macji, której celem byłoby po
zyskiwanie i udostępnianie li
teratury i materiałów o treści 
ekumenicznej zainteresowanym 
również poza PRE. Wniosek 
został zaakceptowany, przy- 
czym na jej przewodniczącego 
powołano ks. Zdzisława Pawli
ka z Polskiego Kościoła Chrześ
cijan Baptystów.

Prezes Rady poinformował 
również zebranych o stanie 
przygotowań do wydania bro
szury o Ogólnopolskim Zgroma
dzeniu Chrześcijańskim Kościo
łów Ekumenicznych, które od
było się w dniu 10 kwietnia 
1962 r. Broszura ukaże się w 
listopadzie.

Zgodnie z dotychczasową 
tradycją w dniach od 18 — 26 
stycznia 1963 r. odbędzie się 
Tydzień Modlitwy pod hasłem 
„On jest pokojem naszym<(.

W związku z przygotowy
waną w dniach od 26 — 30.X. 
62 r. przez Kościół Ewangelic
ko-Reformowany uroczystością 
jubileuszową 400-lecia wydania 
pierwszego polskiego protestan
ckiego przekładu Pisma św. 
p.n. Biblii Brzeskiej lub Radzi- 
wiłłowskiej, superintendent J. 
Niewieczerzał powiadomił, iż 
ze względu na znaczenie Bi
blii Brzeskiej dla całego pro
testantyzmu polskiego, intencją 
Kościoła Reformowanego jest, 
by miała ona charakter eku
meniczny i w imieniu jego za
prasza wszystkie Kościoły eku
meniczne do czynnego udziału 
zo tej uroczystości.

Na zakończenie posiedze
nia ks. dr Emil Jelinek po
zdrowił zebranych, życząc PRE 
pomyślnego rozwoju i owocnej 
pracy dla. dobra Kościołów i 
budowania dnia jutrzejszego w 
pokoju i wzajemnej przyjaźni.
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Zgodnie z 1406 kanonem kodek
su iuris canonici każdy uczestnik 
soboru musiał złożyć tzw. trydenc
kie wyznanie wiary. Po raz p ierw
szy wypraktykow ano  ten zwyczaj  
na I soborze watykańskim . Z łoże
nie tego właśnie wyznania  wiary w  
czasach tak żyw ych  dążeń ek u m e
nicznych, także w Kościele r zy m 
sk im , wywołało u delegatów-obser-  
watorów czyli n ierzymskich  przed
stawicieli Kościołów, ogromne zdzi
wienie.

Trydenckie wyznanie zaczyna się 
od konfesji niceanokonstantynopol-  
skiej, która jest właściwie jedynym  
ekum enicznym  wyznaniem  wiary. 
Ale tuż za nią trydenckie wyznanie  
wiary przyznaje się do 7 sakra
m entów , jakoby przez Jezusa usta
nowionych i koniecznych do zba
wienia, do katolickiej nauki o grze
chu piericorodnym i usprawiedli
wieniu, o sakramencie Eucharystii 
z nauką o transsubstancjacji, o ist
nieniu czyśćca, o czczeniu i w zyw a 
niu świętych, o kulcie relikwi, o 
odpustach, o papieżu jako następcy  
św. Piotra, księciu Apostołów i na 
miestn iku  Chrystusowym, i o nieo
mylności papieskiej.  W końcu Pro- 
fessio Tridentina zaznacza, że nikt  
stojący poza wiarą katolicką zba
wiony być nie może.

'Także przedstawiciele prasyJca- 
tolickiej byli w yznaniem  wiary O j 
ców soboru bardzo niemile zdzi
wieni i zapytywali, czy nie w ystar
czyłoby Apostolicum, łączące wszyst
kich chrześcijan.

Prof. Karrer w odpowiedzi przy-  
jom nia ł,  że trydenckie wyznanie  
wiary obowiązuje zgodnie z prawem  
kościelnym przy wszelkich ważniej
szych zgromadzeniach kościelnych.  
Chcąc je opuścić, papież musiałby  
zmienić prawo kościelne, czyli u- 
przedzić sobór. To wyjaśnienie nie 
zadowoliło obserwatorów, gdyż jest 
im  wiadome, że Jan X X I I I  już w ie
le razy przechodził do porządku  
dziennego nad praw nym i przepisa
m i i że mógł on w ty m  w ypadku  
postąpić podobnie. Dla uspokojenia  
obserwatorów pro f . Karrer oś-

jańskich. Problem jest o wiele bardziej złożony i leży dużo głę
biej. Wielu jednak sobie wyobraża, że chodzi tylko o bariery po
między poszczególnymi wyznaniami; gdyby je znieść, Kościół 
byłby automatycznie uzdrowiony. Podobnie możnaby powiedzieć, 
że wystarczy obniżyć gorączkę, aby chory wyzdrowiał. Więk
szość wypowiedzi sprowadza się właśnie do różnic i podziałów 
pomiędzy wyznaniami, a nie dostrzega zupełnie, że podziały i 
bariery istnieją również w  samych Kościołach. Chrześcijaństwo 
jest niezdolne do przywrócenia sobie jedności zewnętrznej, do
póki jest rozbite wewnętrznie. A jest ono porozrywane w różnych 
płaszczyznach. Schizma zewnętrzna jest rezultatem rzeczywiste
go i głębokiego podziału wśród tych, którzy są powołani do cho
dzenia za Chrystusem. Pamiętajmy przy tym, że Kościół to nie 
jest jakieś abstrakcyjne zjawisko, ale po prostu ludzie. Nie mogą 
stanowić zjednoczonego Kościoła ludzie ze sobą skłóceni. Zna
kiem Kościoła ma być bowiem miłość jego członków do siebie 
nawzajem (Jn. 13).

W y r a z i ł e m  p r z e k o n a n i e ,  że na drodze uzgadniania 
doktryny nie osiągniemy jedności chrześcijaństwa. Powiem na
wet więcej — definiowanie chrześcijaństwa, jakkolwiek w pew
nej mierze konieczne, obowiązującymi doktrynalnymi określe
niami, prowadzi do nadania mu postaci czysto racjonalnej idei. 
Ideą racjonalną zaś chrześcijaństwo nie jest. Definiując chrześci
jaństwo, staramy się r o z u m i e ć  jego zasady, zamiast w  nie 
w i e r z y ć .  To rozróżnienie jest bardzo istotne, ponieważ rozu
mienie jest aktem intelektu, zaś wiara takim aktem nie jest. 
Chrystus nie wymagał od uczniów zrozumienia; nie pytał w za
sadniczych kwestiach — czy rozumiecie, ale — czy wierzycie. 
Wiara jest czymś zupełnie innym niż wiedza. Czytamy nawet, że 
uczniowie nie rozumieli. Więcej, oni nie mogli rozumieć. Lecz mi
mo to uwierzyli.

Oto, co na ten temat pisze Dietrich Bonhoeffer w związku z 
powołaniem Lewiego (Mk. 2:14 ns):

„Zabrzmiało wezwanie i jako natychmiastowa reakcja na
stąpiła odpowiedź w posłuszeństwie. Odpowiedź, należy na to 
zwrócić uwagę, jest aktem posłuszeństwa, a nie wyznaniem wia
ry (Bonhoeffer idzie tu więc jeszcze dalej). Czy wezwanie może 
wywołać natychmiastowe posłuszeństwo? To opowiadanie jest 
kamieniem obrazy dla naturalnego rozumu, nic więc dziwnego, że 
czyniono szalone próby w  celu rozdzielenia tych dwu wydarzeń, 
starając się za wszelką cenę znaleźć między nimi coś pośredniego. 
Coś tam musiało zajść w międzyczasie, jakieś psychologiczne, al
bo historyczne wydarzenia. Tak stajemy wobec bezsensownego 
stwierdzenia: zapewne celnik musiał znać Jezusa przedtem i ta 
poprzednia znajomość wyjaśnia jego gotowość do usłuchania w e
zwania jego Pana. Niestety, nasz tekst w tym miejscu bezlitośnie 
milczy i zwraca uwagę na natychmiastową reakcję na wezwanie, 
jako na sprawę o zasadniczym znaczeniu. Nie wykazuje naj
mniejszego zainteresowania dla religijnej decyzji człowieka. Dla
czego? Po prostu dlatego, że przyczyną, która spowodowała na
tychmiastową odpowiedź na wezwanie jest sam Jezus Chrystus. 
Jezus jest tym, który wzywa i ponieważ to jest Jezus, Lewi na
tychmiast za Nim jdzie.“

„Cóż mówi nam tekst o treści naśladowania? Idź za mną, na
śladuj mnie! To wszystko. Wstępować w Jego ślady jest czymś 
pozbawionym w ogóle treści. Nie daje nam żadnego rozumnego 
programu, stylu życia, żadnego celu, ani ideału. Nie jest rzeczą, 
którą ludzka kalkulacja mogłaby uznać za wartą poświęcenia... 
Cóż się więc dzieje? Lewi na wezwanie opuszcza wszystko, co 
posiada — lecz nie dlatego, żeby sądził, iż będzie robił coś, co 
by było tego warte, ale po prostu dlatego, że został wezwany. 
Inaczej nie mógłby wstąpić w  ślady Jezusa. Ten postępek Le
wiego nie miał w sobie najmniejszej wartości, był pozbawiony
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jakiegokolwiek znaczenia i nie wart zastanowienia... Nowe życie 
nie jest ani prawem, ani też ideałem. Posłuszne naśladowanie 
to Jezus, On sam. Nie może ono zawierać nic innego, jak tyl
ko to”* *)

Nie ma jednak z tego wynikać, że rola rozumu w życiu re
ligijnym jest zbędna. Chodzi bowiem o to, aby jego roli nie prze
ceniać, ale traktować z właściwym umiarem, w  tym sensie, że 
pojąć mogę dopiero, gdy już uprzednio uwierzyłem i wstąpiłem w 
jego ślady. Nikt nie wierzy dlatego, że zrozumiał. Przeciwnie! 
Nikodem nie mógł uwierzyć, bo starał się pojąć Jezusa swym ro
zumem. Takie podejście nie może dać pozytywnego rezultatu dla 
tej prostej przyczyny, że finitun non est capax infiniti. Pamię
tajmy, co mówi Ap. Paweł w 2 rozdziale I listu do Koryntian, a 
zwłaszcza w 14 wierszu, że zmysłowy człowiek nie pojmuje tych 
rzeczy, które są Ducha Bożego; albowiem są mu głupstwem i nie 
może ich poznać, ponieważ duchowo bywają rozsądzane. Apostoł 
mógł to sformułować na podstawie własnego doświadczenia, o 
którym pisze: Ewangelia opowiadana przeze mnie nie jest w e
dług człowieka; albowiem ja anim jej wziął od człowieka, anim 
się jej n a u c z y  ł, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa (Gal. 
1:11— 12).

W y d a j e  s i ę  b y ć  c a ł k i e m  j a s n e ,  dlaczego Chrystus 
nie odpowiedział Piłatowi na pytanie: cóż jest prawdą? My 
wszakże znamy prawdę, ale tylko dlatego, że została nam obja
wiona. Prawdą jest Słowo Boga (Jan 17:17), Słowo, które stało 
się Ciałem. Tracimy poznanie prawdy przez jej interpretowanie 
zanim uwierzyliśmy i okazaliśmy posłuszeństwo. Życie Kościoła 
charakteryzuje się zbytnim intelektualizmem i wskutek tego Sło
wo Boga staje się ideałem, zamiast żeby było realną mocą, o któ
rej pisze Paweł. Zrozumienie jest możliwe jedynie jako dar Du
cha, a tego nam, niestety, najbardziej brak.

„ T r z e b a  w z i ą ć  p o d  u w a g ę  f a k t ,  że Duch Sw. two
rzy Kościół. Kto bowiem mówi — Duch Sw., ten mówi — różno
rodność w  jedności: wiele darów, lecz jeden duch. Właściwością 
Ducha Sw. jest jednoczyć tych, których On obejmuje. To jest 
pierwszy, wielki cud przezeń dokonany: wszyscy się rozumieją, 
gdy On ich obejmuje; wszyscy mówią jednym językiem”.*)

Jesteśmy zdolni pojąć naturę jedności jedynie przez Ducha, 
jak mówi Jezus: „Prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby mieszkał z wami na wieki... Onego dnia wy poznacie, 
żem ja jest w Ojcu moim, a w y we mnie, a ja w was” (Jan 
14:16.20). Chrystus w Ojcu, my w Nim i On w nas. Czy to nie 
jest określenie jedności? Jedności doskonałej?

Jedność Kościoła, jak już o tym mówiliśmy, należy do jego 
podstawowych czynników. Wszakże trzeba sobie uświadomić dwie 
rzeczy w  dążeniu do jedności: 1. jedność Kościoła nie może być 
celem samym w sobie i 2. nie wolno do niej dążyć za wszelką 
cenę. W przeciwnym przypadku podążamy w  kieruku odwrot
nym do zamierzonego.

„Istnieje niebezpieczeństwo wzrostu instytucjonalizmu, jako 
wielkiej, o szerokiej władzy, organizacji kościelnej. Kościoły, w  
swym empirycznym wymiarze, p o d l e g a j ą  p r a w o m  s o c j o 
l o g i c z n y m .  Jednym z nich jest dążenie instytucji do takiego 
zajęcia się utrzymaniem swej organizacji, że przestają one słu
żyć celowi, do jakiego zostały powołane. To niebezpieczeństwo

*) wg. angielskiego przekładu: Dietrich Bonhoeffer „The Cost of Discip- 
leship” SCM Press 1954, str. 50—51.

*) Oscar Cullman, dzieło cyt. str. 16.

wiadczyl,  że soborowa komisja teo
logiczna ma przygotować nowe  
wyznanie wiary. Dodał on, że Koś
ciół katolicki nie może nic rewolu
cyjnego ogłosić, lecz to stare i 
prawdziwe ukazać w  now ym  św ie
tle.

Dwa przemówienia

Przewodniczący Sekretariatu dla 
Jedności Chrześcijan, kardynał Be a, 
wygłosił do obserwatorów-dele- 
gatów z Kościołów niekatolickich  
znamienne przemówienie, na które  
odpowiedział w  imieniu obserwato- 
rów-delegatów ks. prof. dr Schlink.

1. KARDYNAŁ BEA

„Zamiast długiego wyliczania Wa
szych godności, które poważam,  
liozwólcie, że zwrócę się do Was w  
słowach prostych a głębokich: „Moi 
Bracia w Chrystusie”.

Tytu ł  ten wprowadza nas bezpo
średnio w  głęboką świadomość n ie
zmierzonej łaski Chrztu św., która  
stworzyła niezniszczalne w ięzy s il
niejsze niż to, co* nas dzieli .To są 
te więzy, o których istnieniu chrze
ścijanie we wszystk ich  częściach 

świata, każdego dnia, stają się co
raz bardziej świadomi. One rów
nież poruszyły Waszych Przełożo
nych do delegowania Was jako  
obserwatorów na sobór Katolic
kiego Kościoła Rzymskiego. Te sa
m e w ięzy również poddały Ojcu 
sw. Janowi X X I I I  m yśl do u tw o
rzenia Sekretariatu dla spraw jed - 
ności chrześcijan, aby wszystkie  
społeczności niekatolickie mogły  
lepiej śledzić prace Soboru.

Dziś, gdy to upragnione spotka
nie przez ty lu  ochrzczonych stało 
się rzeczywistością, jestem  przeko
nany, że p ierw szym  i najbardziej  
szczerym uczuciem wszystkich  jest 
to uczucie wdzięczności, które k a 
że nam powtarzać za św. Pawłem:  
„Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrys
tusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg 
wszelkiego pocieszenia<( (II Kor.1,3).

...Prawdą jest, że dzieło to nie 
jest ukończone. Jest jeszcze wiele
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Dwa przemówienia

czcigodnych Kościołów prawosław
nych na Wschodzie, które nie su 
oficjalnie reprezentowane. Fakt ten  
na pewno jest bolesny dla obu stron, 
tak dla n ich , jak i dla nas w szys t
kich. Trzeba przyznać, że nie szczę
dzono wysiłków . Mimo to jednak  
trudno było pokonać nasuwające 
się wielkie trudności. Nie pozosta
je nam nic innego, jak prosić Bos
ką Głowę Kościoła, aby pomnożył  
łaskę swego miłosierdzia. W m ię
dzyczasie dołóżmy starali, by na
sze spotkania w Chrystusie nie u- 
cierpiały i z  powodu tego zawodu  
nie zostały odłożone. Potrzeba 
przede w szystk im , by nie osłabła 
nasza, wiara w nieprzepartą s k u 
teczność łaski Chrystusowej i w  
działanie Ducha św. w każdym  
ochrzczonym.

...„Dlatego proszę, abyście obda
rzyli nas ca łkow itym  zaufaniem,  
o jakie prosiliśmy, i abyście w  
konsekuiencji powiedzieli nam z 
całkouńtą szczerością — szczególnie 
podczas spotkań organizowanych w 
tym  celu dla Was przez Sekretariat  
— wszystko to, có W am  się nie po
doba, byście nam wyrażali Waszą 
kry tykę ,  Wasze uwagi i Wasze 
dezyderaty. Oczywiście nie mogę 
W am  przyrzec, że znajdziemy roz- 
wiązanie każdego problemu, ale 
zapewniam Was, że będziemy Wam  
wdzięczni,  za Wasze zaufanie i żc 
będziemy usiłowali rozważyć k a ż 
dą sprawę w  Chrystusie, by uczy
nić w miarę naszych sił wszystko  
to, co będzie możliwe, czy to dziś, 
czy w przyszłości...” .

2 . KS. PROF. DR SCHLINK
EMINENCJO!

Poszę mi pozwolić wyrazić w  i- 
mieniu obserwatorów i gości szcze
re podziękowanie za tak uprzejme  
przyjęcie. Nie m a m y na myśli  je 
dynie przyjęcia obecnego, lecz przy 
chylność i wszelką pomoc okazaną 
każdemu z nas od pierwszego m o 
m entu  ze strony Jego Eminencji 
jak i współpracowników Jego se
kretariatu, a zwłaszcza monsignore  
Willebrands. Polecenie obserwato
rów i gości wypowiedzenia w  ich

szczególnie grozi Kościołom, ponieważ bardzo łatwo ulegają prze
konaniu, że broniąc swego życia instytucjonalnego, bronią tym  
samym Królestwa Bożego.

„Do charakterystycznych cech mentalności „Kościoła nad
rzędnego” (Super-Church) należy przekonanie o jedności, jako 
samoistnym celu, do którego należy dążyć, jeżeli trzeba, nawet 
środkami, które nie dadzą się pogodzić z naturą Ewangelii i Ko
ścioła Chrześcijańskiego”.*)

Nie wyda się chyba paradoksem, jeżeli powiemy, że dążąc 
do jedności można pogłębić przepaść pomiędzy wyznawcami po
szczególnych denominacji. Jest to skutek forsowania per fas et 
nefas idei, choćby nią była idea piękna i wielka.

Dążenia ekumeniczne napotykają na szereg przeszkód. Wiele 
z tych zahamowań wynika z sytuacji, w  jakiej ekumenia się zna
lazła. Jest ona mianowicie ruchem zbyt odgórnym, rozgrywają
cym się pomiędzy zwierzchnikami kościelnymi oraz na wielkich 
światowych zjazdach. „Niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się 
ruch ekumeniczny polega na tym, że zbyt często problem jedności 
jest rozpatrywany jako sprawa organizacyjna, podczas gdy chodzi 
tu o urzeczywistnienie duchowe. Cała przyszłość ruchu polega 
więc na możliwości odkrycia przez cały Kościół wielkiego, wspól
nego powołania do życia jako jeden zgromadzony lud, do świad
czenia jednym głosem, do ukazywania światu cudu, jakim jest 
działanie Jezusa Chrystusa, który znosi mury, dzielące ludzi... 
Ruch ekumeniczny nie dzieje się „gdzie indziej“, np. na wielkich 
zjazdach, ani nie zależy od „innych”, np. od tych, którzy mają 
możność odwiedzania innych Kościołów; jest on przede wszyst
kim tym, co dzieje się w  nas, w  naszej parafii i dotyczy wszyst
kich wiernych. Nie ma bowiem ruchu ekumenicznego, jeżeli na 
czczeblu parafii nie ma świadomości, co oznacza przynależność do 
Świętego Kościoła Powszechnego“.**)

R u c h  e k u m e n i c z n y  wówczas spełnia swoje zadanie, 
gdy prowadzi_do uświadomienia przyczyn, które w wyniku przy
niosły rozłam. Dlatego najwłaściwsza droga do jedności prowadzi 
przez u z n a n i e  w i n y  i p o k u t ę .  Wszak chodzi przede 
wszystkim o p o j e d n a n i e .  Chrwstus nie jest podzielony, tyl
ko, jego niby wyznawcy. Dlatego można chyba mówić przede 
wszystkim o p o j e d n  a n i e .  Chrystus nie jest podzielony, tylko 
do naszego Zbawiciela — Pojednawcy. Jedność Kościoła może 
być realizowana tylko poprzez Chrystusa i ze względu na Niego. 
W Nim musimy znaleźć to, co zgubiliśmy bez Niego. Chrystus 
nas wzywa, Jemu mamy być posłuszni, mamy wstępować w ślady 
żywego Chrystusa.

To jednak nie stanie się na „wysokim szczeblu”. To się musi 
stać we właściwym Kościele, mianowicie wśród wierzącego ludu. 
Należy wziąć poważnie pod uwagę, że „w obecnej chwili naj
ważniejsze zagadnienie dla rozwoju ruchu ekumenicznego polega 
na przeniknięciu przekonań ekumenicznych do parafii”.

P o d s t a w o w ą  k o m ó r k ą  K o ś c i o ł a  j e s t  
z b ó r .  Cn jest nawet Kościołem we właściwym i praktycznym  
sensie tego słowa. Nowotestamentowy termin EKKLESIA odnosi 
się przede wszystkim do zboru, a raczej wyjątkowo do ogółu 
wierzących. Zbór i jego życie odgrywa pierwszoplanową rolę 
i dlatego naszą uwagę musimy skierować przede wszystkim w tym  
kierunku.

*) Dr W.A. y is s e r ’t Hooft „The Super-Church and the Ecumenical M ov
ement. str. 8, 9, 10.

**) W.A. Visser’t Hooft. Przedmowa do „Breve histoire de roecumćnisme 
Paul Conorda.
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Zbór jest miejscem, gdzie człowiek styka się: 1. ze Słowem  
Boga, 2. z bliźnim. Tu jest miejsce, gdzie człowiek uczy się ko
chać Boga, swego Stwórcę, Opatrzność, Odkupiciela. Tu uczy 
się posłuszeństwa dla Jego woli, tu uczy się kochać swego bliź
niego w nieustannej wspólnocie modlitwy, nabożeństwa, Stołu 
Pańskiego, tu się uczy współodpowiedzialności, spełniając dobre 
czyny wobec bliźniego, wspólnie z nim nosząc wzajemnie swe 
brzemiona.

D o  p o d s t a w o w y c h  p r z y c z y n  r o z ł a m u  w 
K o ś c i e l e ,  jego słabości i oderwania się od życia należy 
rozbicie w samym zborze. Jezus mówi — wyście wszyscy braćmi; 
członkowie pierwotnych zborów nazywali siebie (chyba jednak 
nie „tytułowali,,) braćmi i siostrami; cóż zaś nas, współczesnych 
chrześcijan, ze sobą łączy? Jesteśmy sobie, nawet w obrębie 
wspólnego zboru, zupełnie obcy, los naszych współwyznawców  
niewiele nas obchodzi. Ewangelia bowiem stała się ideałem, wia
ra filozofią, a Chrystus obiektem martwego kultu. Zbór zaś stal 
się miejscem, gdzie rozdaje się tanio łaskę, gdzie można „za 
darmo” pozbyć się odpowiedzialności, złożyć ciężar winy „pod 
krzyżem Chrystusa”. I dalej trwać w tym, co było przedtem. Bo 
to przecież „za darmo”, więc się tego nie ceni!

Dlatego trzeba na te rzeczy spojrzeć na nowo, trzeba odbu
dować, co zniszczone, przywrócić wartość Prawdzie i cenę Łasce.

Najważniejszym więc zadaniem jest dzisiaj odbudowa reli
gijnej, chrześcijańskiej społeczności. Nawet najszczytniejsze 
ideały, najszlachetniejsze zasady i najpiękniejsze hasła nie będą 
miały dzisiaj siły przekonywującej. Zbyt wiele razy człowieka 
oszukano, zbyt wiele razy, nawet w  jednym pokoleniu, dal się 
ponieść entuzjazmowi dla ideałów, za którymi, jak się potem 
przekonał, kryła się głupota, bród, samolubstwo, pycha. Chrześci
jaństwo głosi szczytne ideały, szlachetne zasady i piękne hasła, 
tego nie da się zaprzeczyć. I to stanowi niewątpliwie o jego war
tości, ale nie to jest jego istotą. Jest nią bowiem Prawda. Nie 
na darmo mówi Jezus o sobie: Jam jest droga, prawda i żywot. 
Tylko... jak człowieka o tym przekonać? Na pewno nie drogą 
dyskusji, ulotek, uczonych wywodów, a to z wymienionych w y
żej przyczyn. Jedynym, nieodpartym argumentem jest wymowa 
faktów. Ewangelia i jej prawda nie opierają się na powabnych 
słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy. W od
niesieniu do naszego tematu znaczy to silny, prężny, współodpo
wiedzialny zbór chrześcijański, który jest zespołem jednostek, 
związanych mocną więzią społeczną. Ośrodkiem tego zboru jest 
osoba Jezusa Chrystusa, dla którego, i przez którego, wszystko 
w zborze się dzieje.

Dwa przemówienia (d.c.)

imieniu podziękowania przyjąłem  
na siebie tym  chętniej,  że wspólnie  
z m oim  anglikańskim przyjacielem  
Canon Pawley już od dłuższego cza
su zaznawać nam wolno było u- 
przejmości Jego Eminencji.

Większość obserwatorów w ysła 
na została przez Kościoły należące 
do Światowej Rady Kościołów, a 
pozostałym obecnym gościom ró w 
nież nieobcy jest ruch ekumenicz
ny. Tam spotkaliśmy się z faktem,  
że Kościoły , które były sobie do 
tychczas obce, zdecydowały się na 
naioiązanie prawdziwego dialogu i 
wspólną duchową wymhauę tak,

że powstała społeczność wspólnej 
pracy. Spotkania z Kościołem  
Rzym skokato lick im  były dotychczas 
ograniczone prawie wyłącznie do 
spotkań pojedynczych osób lub m a 
łych grup. To, że spotkanie na So
borze otrzymało teraz charakter 
oficjalny odczuwamy jako wielki  
postęp i zda jem y sobie przy tym  
sprawę, ze bynajmniej nie jest rze
czą oczywistą, iż o trzymywać m am y  
te same schematy, jakie o trzym u
ją Ojcowie Soboru, i że dzięki J e 
go Eminencji dana nam jest m oż
ność wypowiedzenia naszych myśli  
odnośnie tych schematów. W ie

my, że te możliwości zawdzięczamy  
Jego Świątobliwości Papieżowi,  
k ió iy  dzięki inicjatywie swego ser
ca stworzył nową atmosferę szcze
rości wobec n ierzymskich  Kościo-  
łów. Niech nam wolno będzie pro
sić Jego Eminencję o przekazanie  
za to Jego Świątobliwości naszej 
pełnej szacunku i prawdziwej  
wdzięczności— jak również wdzięcz
ności za jego łaskaioe przyjęcie na 
audiencji w  sobotę wieczorem.

Oczywiście wszyscy tu obecni 
zdają sobie sprawę z uf.elkich i 
głęboko zakorzenionych trudności,  
jakie nas od siebie dzielą. Nie b y 
libyśm y rozdzieleni, gdyby każdy z 
nas nie czuł się w  swoim Kościele  
zobowiązany przez Boga, i w  rze 
czywistości nie s łużylibyśm y jed 
ności w Chrystusie, gdybyśm y tego 
stanu rzeczy nie traktowali na se
rio. Chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa punkty ,  które wzmacniają w  
nas wszystkich  nadzieję na p raw 
dziw y dialog m iędzy  nami:

P unktem  p ierw szym  jest myśl  
wypowiedziana przez Jego Em i
nencję w Jego odczytach z ostat
nich dwóch lat i która pojawiła się 
również w papieskim przem ów ie
niu podczas otwarcia Soboru: bez
warunkowo zobowiązującą podczas 
wszelkich przem ówień i poczynań  
jest objawiona prawda; jednocześ
nie jednak należy rozróżniać m ię 
dzy substancją nauki a sformuło
waniem jej językow ej szaty (mo
dus enuntiandi). Jestem przekona
ny, że rozbite chrześcijaństwo ma  
w sobie więcej wspólnej substancji  
niżby się to w różnorodnych sfor
mułowaniach na pierwszy rzut oka 
wydawać mogło.

Po drugie dodaje nam otuchy  
fakt, że Jego Eminencja sam jest 
w yb itn ym  przedstawicielem wiedzy  
o Biblii i żę wiedza ta w  r z y m 
sk im  Kościele od czasu encyklik i  
,.Divino afflante Sp ir i tu” znacznie  
się rozwinęła. Wobec tego jednak, 
że Biblia jest nam w szys tk im  
wspólna i że dzisiaj już  wiedza o 
Biblii bez m iędzyw yznaniow ej  
współpracy uczonych jest nie do 
pomyślenia, wolno nam  oczekiwać  
dużo od dalszego rozwoju badań 
wiedzy biblijnęj.

Niech mi Jego Eminencja pozwo
li jeszcze dodać, że prośba o Du
cha Sioiętego , z którą Sobór roz
poczęto, była wspólną prośbą nas  
wszystkich  i że ta nasza modlitwa  
towarzyszyć będzie obradom Sobo
ru.

3 0 5



Z frontu walki o pokój
RADA EKUMENICZNA 

W SPRAWIE KRYZYSU  
KUBAŃSKIEGO

Rada Ekumeniczna dala 
wyraz „głębokiej trosce i ubo
lewaniu“ z powodu akcji Sta
nów Zjednoczonych przeciwko 
Republice Kubańskiej. W spe
cjalnie ogłoszonym oświadcze
niu Światowa Rada Kościołów 
podkreśla, że już nieraz potę
piała jednostronne stosowanie 
środków militarnych jednego 
państwa przeciwko drugiemu. 
Wyraża się nadzieję, że wszy
stkie w konflikcie zaangażowane 
rządy „zachowają najdalej idą
cą ostrożność, ażeby zapobiec 
pogorszeniu się napięcia mię- 
dzynarodowego<(. Ośioiadczenie 
podpisali: przewodniczący Ko
mitetu Centralnego Dr Franklin 
Clark Fry, wiceprzewodniczący 
Dr Ernest Payne, Sekretarz Ge
neralny Dr W.A. Visser’t Hooft.

Amerykańska Rada Ko
ściołów, zrzeszająca 31 prote
stanckich i prawosławnych Ko
ściołów, wezwała rząd Stanów 
Zjednoczonych do „umiaru, 
spokoju i opanowania“ v: kon
flikcie kubańskim. Miało to 
miejsce zanim jeszcze rząd ra
dziecki zdecydował się zlikwi
dować broń, którą Amerykanie 
uważali za strategiczną, a Ke
nnedy zobowiązał się do re
spektowania suwerenności Ku
by. Poselstwo amerykańskiej 
Rady Kościołów wyraża życze
nie, aby dla złagodzenia napię
cia międzynarodowego posłu
żyć się organizacjami świato- 
zoymi a w szczególności Zjed
noczonymi Narodami.

Także grupa znanych pro
testantów amerykańskich: Prof. 
Paul Tillich, Prof. R. Niebuhr 
Dziekan Samuel Miller i inni, 
wezwała Kennedyego do nie- 
uciekania się do siły militarnej 
w rozwiązaniu konfliktu ku
bańskiego.

Natomiast Amerykański 
Kościół Luterański na konwen
cie io Milwaukee skrytykował 
ostro stanowisko Światowej Ra
dy Kościołów, potępiając mili
tarne posunięcia Stanów Zjed
noczonych.

KOŚCIOŁY ZSRR 
PROTESTUJĄ

Patryjarcha moskiewski A- 
leksiej z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego oraz pięciu 
przedstawicieli Kościoła lute- 
rańskiego, baptystycznego, ar
meńskiego i gruzińskiego ZSRR 
zaprotestowali przeciwko bloka
dzie Kuby, która ludzkość do
prowadziła na krawędź wojny. 
Odezwa apeluje do odpowie
dzialnych polityków i do Ko
ściołów, jak również do „wszy
stkich chrześcijan“, aby dopo
mogli wszelkimi środkami za
chować pokój.

Patryjarcha Aleksandrii 
Cyryl VI wezwał wszystkie pa
rafie io Egipcie, Sudanie, Etio
pii oraz na całym kontynencie 
afrykańskim do odprawienia 
trzydniowych modłów na inten
cję zachowania pokoju na świę
cie. Patryjarcha apeluje do od- 
poioledzialnych polityków , aby 
byli świadomi swej odpouoie- 
dzialności za losy świata i że
by uczynili wszystko dla uchro
nienia świata od katastrofy 
wojny atomowej.

APEL PAPIEŻA 
JANA XXIII 

W SPRAWIE POKOJU

Przyjmując 86 delegacji 
rządowych obecnych na otwar
ciu soboru watykańskiego Jan 
XXIII zwrócił się z następu
jącym apelem pokojowym: 
„Kościołowi nic tak nie leży na 
sercu, jak pokój i braterstwo 
między ludźmi. Pracuje on nie
strudzenie, by te dobra utrwa
lić. W związku z tym przy
pomnieliśmy poważne obowiąz
ki tych, na których ciąży odpo
wiedzialność władzy. Dodaliś
my: „Z ręką na sumieniu niech 
się wsłuchują w krzyk trwogi, 
który ze wszystkich stron świa
ta, począwszy od dzieci niewin
nych aż do starców, od jedno
stek aż do społeczności, wzno
si się ku niebu: pokój, pokój.“ 

Dziś wznawiamy to uroczy
ste wezwanie i błagamy rząd
ców państw, by nie byli nie
czuli na ten krzyk ludzkości.

Niech uczynią wszystko, co jest 
w ich mocy, by ocalić pokój: w 
ten sposób oszczędzą światu 
okropności wojny, której prze
rażających konsekwencji nikt 
nie może przewidzieć.

Niech prowadzą dalej ro
kowania, ponieważ taka lojal
na i otwarta postawa ma wiel
ką wartość świadectwa dla 
wszystkich sumień i w obliczu 
historii. Regułą mądrości i roz
tropności jest, by dążyć do ro
kowań, ułatwiać je i przyjmo
wać, na każdym szczeblu i w 
każdym czasie. Takie postępo
wanie ściągnie błogosławień
stwa nieba i ziemi.

Niech wszystkie nasze 
dzieci, te naznaczone znamie
niem chrztu i ożywione chrze
ścijańską nadzieją i te wresz
cie złączone z nami węzłami 
wiary w Boga — zjednoczą 
swoje modlitwy z Naszą, by 
otrzymać z nieba dar pokoju: 
pokoju, który nie będzie praw
dziwy i trwały, jeśli nie będzie 
oparty o sprawiedliwość i rów
ność.

Na wszystkich czynicieli 
tego pokoju, na wszystkich 
tych, którzy uczciwie pracują 
dla prawdziwego dobra ludzi, 
niech zstąpi wielkie błogosła
wieństwo, którego udzielamy 
im z miłością w Imię Tego, któ
ry chciał być nazwany „Księ
ciem Pokoju“ (Izaj. 9,6.).

NYBORG O POKOJU

W spraw ozdaniu jednej z ko
m isji K onferencji Kościołów 
Europejskich w Nyborgu, w 
której wzięli też udział przed
stawiciele polskich Kościołów 
ekumenicznych, zaw arty jest 
apel, skierowany do całego 
europejskiego chrześcijaństw a 
,,o nawiązanie możliwie ścisłej 
w spółpracy ze wszystkim i do
brym i siłam i” dla osiągnięcia 
trw ałego pokoju. Sprawozdanie 
zwraca uwagę na specyficzny 
charak te r tej służby. „Cokol
wiek byśmy w sprawie pokoju 
mówili, będzie się nas z jednej 
strony zniesławiać, z drugiej 
strony próbować wykorzystać. 
Jeżeli jednak Chrystus jest na
szym pokojem a zarazem Księ
ciem pokoju, nie możemy nie 
mówić o pokoju na ziemi i dla 
pokoju działać, nawet za cenę 
utraty naszego dobrego imie
nia”.
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JAN MIŁEK

JERZY ZAWIEYSKI
w sześćdziesięciolecie urodzin

1ERZY  ZAWIEYSKI urodzony w Radogosz- 
**czu koło Łodzi 2 października 1902 r. obcho
dził w bieżącym roku trzydziestolecie swojej 
pracy twórczej i sześćdziesięciolecie swoich 
urodzin. Jest on znanym  dram aturgiem , po- 
wieściopisarzem, członkiem Rady Państw a i 
działaczem katolickim. Dzieciństwo spędził w 
robotniczej Łodzi. Po pierwszej w ojnie św iato
wej studia odbył na U niw ersytecie W arszaw
skim, a następnie ma Uniw ersytecie Stefana Ba
torego w W ilnie i Sorbonie w Paryżu. W la
tach 1923— 1925 współpracował z w ileńską 
„Redutą” Juliusza Osterwy. Przez cztery lata 
przebyw a na placówce dyplom atycznej w P a
ryżu. W ówczesnej stolicy św iata opiekuje się 
polonijnym  ruchem  artystycznym . Po powrocie 
z Francji jest kierownikiem  „Instytutu Tea
trów Ludowych”.

Ciężkie lata  okupacji hitlerow skej spędza 
w stolicy biorąc czynny udział w podziem nym  
ruchu kulturalnym .

Po wojnie jest w spółredaktorem  i człon
kiem  kolegium  redakcyjnego „Tygodnika Pow
szechnego” i „Znaku”. W spółpracując jedno
cześnie z „Odrodzeniem”, „Kuźnicą” „Twór
czością” i „Dialogiem”.

W 1957 r. w ybrany został posłem na Sejm 
PRL oraz powołany na stanowisko członka 
Rady Państw a. Je s t prezesem  warszawskiego 
K lubu Inteligencji Katolickiej, członkiem Za
rządu PENCLUBU, wiceprezesem  ZLP.

Przed wojną został odznaczony W aw rzy
nem  Akademii L iteratury , w 1958 r. Krzyżem  
K aw alerskim  Odrodzenia Polski. W życiu swo
im odbył bardzo wiele podróży. Był we Fran
cji, Belgii, Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wło
szech, Czechosłowacji i ZSRR. Największą po
dróż odbył do Afryki, gdzie przez Saharę do
tarł do Timbuktu nad Nigrem. W twórczość 
swoją, zgodnie z swoim pragnieniem , wkłada 
autor ,,Sokratesa” „własną całkowitość”.

JERZY ZAWIEYSKI to wielki człowiek i 
wielki artysta. Cała praw da tego powiedzenia 
zaw arta jest w jego dziełach i jego życiu. Au
tor „ TYRTEUSZA” oderw any od codzienności 
życia zajm uje się z całym przejęciem  procesa
mi ludzkiej duszy, które dokonują się w  lu 
dziach niepostrzeżenie. W poczynionych notat-

MOTTO: „Samotność jest wielką siłą, ale i wielkim  
cierpieniem”

Jerzy  Zawieyski

kach w „Brzegiem cienia” znajdujem y omó
wienie artyku łu  ks. Charlesa M oellera. Czyta
my tam : „Zakończenie bardzo' piękne: Przeży
liśmy dziewięć lat zawrotnych; przyszłość za
powiada się trudna, aczkolwiek pełna nadziei. 
W roku 1954 w Evanston zebrała się po raz 
drugi Rada Ekum eniczna Kościołów i tam  pa
dło zdanie najbardziej chrześcijańskie: „Chrys
tus nadzieją świata”.

Hasłu „Chrystus nadzieją świata” — apo
stołują dzieła JERZEGO ZAWIEYSKIEGO. W 
o tw artych  sercach ludzi dobrej woli pragnie 
rozpalić on niepoham owany pęd do Dobra, 
Dobra, które odebraliśm y od Zbawiciela, Do
bra, k tóre „mogłoby wstrząsnąć światem  i od
mienić jego nędzę — gdyby... gdyby w nie u- 
wierzyć i gdyby za nie zginąć”.

W szystkie dylem aty Stojące przed człowie
kiem współczesnym rozwiązuje Zawieyski w 
oparciu o filozofię chrześcijańską.

Debiut literacki ZAWIEYSKIEGO nastąpił 
w 1930 r. wydaniem  powieści „Gdzie jesteś 
przyjacielu?” Z zakresu prozy wydał: „Daleko 
do ran a ” (1934), „Droga do dom u”, „Owoc 
czasu swego”, „N otatnik liryczny”, „Pokój go
łębi”, „Ave M aria” , „Próby ognia i czasu” , 
„Noc H uberta”.

Główną istotą pisarstw a Zawieyskiego jest 
dram at. Przed II wojną światow ą JERZY ZA
W IEYSKI napisał następujące sztuki tea tra l
ne: „Dyktator”, „Powrót Przełęckiego”, „Praw
dziwe życie Anny”. W latach okupacji pow
stały dram aty: „Masław”, „Dzień sądu”. W 
późniejszych latach: „Miłość Anny”, „Rozdroże 
miłości”, „Mąż doskonały”, „Dzień sądu”, 
„Pieśń o nadziei”, „Rzeka niedoli”, „Miecz obo
sieczny”, „Każdy”.
Naj-wybitniejszym osiągnięciem JERZEGO ZA
W IEYSKIEGO są d ram aty  o tem atyce staro- 
g reckiej: „Sokrates”, „Arkadia”, „Tyrteusz”, 
„Lament Orestesa”, „Niezwyciężony Hera
kles”. Do października 1956 r. istn iała dla JE 
RZEGO ZAWIEYSKIEGO „epoka szuflady”. 
Potem  przyszła odwilż i swego rodzaju wiosna 
dla jego utworów.

Dzieła JERZEGO ZAWIEYSKIEGO do
czekały się publikacji. Pod datą  31.VIII.1956 r. 
pisał w swoim dzienniku na widok wydanego
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„N otatnika lirycznego” : „Trudno mi było opa
nować wzruszenie. Po raz pierwszy od ośmiu 
lat m iałem  w ręku  książkę”. W listopadzie 
1956 r. T eatr Ludowy wystawił „Miłość Anny”.

W swoim dzienniku autor wyznał: „Mam 
zmącone uczucia, bo równocześnie i cieszę się i 
smucę. Cieszę się, że grają, smucę się dlatego, 
że sztuki, które mnie w pełni legitymują, wciąż 
leżą w  szufladzie”. W wigilię Bożego Narodze
nia 1956 r. z rozgoryczeniem pisał: „W zeszłym  
roku, tego dnia ukończyłem „Wysoką ścianę”. 
Łączyłem z tym dramatem wiele nadziei, tym 
czasem... grano go tylko w Krakowie. Żaden 
z moich poetyckich dramatów nie wszedł na 
scenę. Czy zobaczę na scenie dramaty greckie 
lub biblijne? Ciągle jestem dotąd nieznany w 
tym zakresie, który mnie w pełni legitymuje. 
Oto największe me troski”. W bieżącym roku 
grano w Krakowie „Pożegnanie z Salomeą”, a 
w Warszawie „Wysoką ścianę” i eksperymen
talną sztukę „Lai znaczy jaśmin”. Były to dla 
autora bardzo miłe wydarzenia, ale warto by 
pomyśleć o wystawieniu przynajmniej jednego 
dramatu o tematyce starogreckiej lub biblij
nej.

JERZY ZAWIEYSKI jest „gorącym zwo
lennikiem obecnego Soboru ekumenicznego”. 
Wyrazy swej sympatii dla idei ekumenicznej 
zawarł autor „Ocalenia Jakuba” w książkach: 
„Owoc czasu swego” i „Ave Maria”. Trudno 
wybrać z tych utworów kilka wzniosłych m y
śli, gdyż całe jego utwory są hymnami wspa
niałych i złotych myśli. Spośród całości podaję 
kilka, ażeby w czytelnikach, którzy po raz 
pierwszy czytają o Jerzym Zawieyskim, zapa
lić iskrę chęci poznania tego głębokiego pisa
rza i oddanego apostoła Prawdy.

A OTO MYŚLI JERZEGO ZAWIEYSKIEGO:

„Bóg nie jest teorią, lecz Prawdą“.
„Głód Prawdy jest w nas głodem Boga“.
„Chrześcijaństwo żyje czynem, a nie uznaje 
bierności“.
,,Najtrudniejszą drogą do chrześcijaństwa jest 
wiara w miłość“.

Poznajemy Boga umysłem i rozumowi oddaje - 
my prymat przed uczuciem“.
„Cierpienie jest tęsknoto^ do Boga i radością 
współuczestniczenia w Krzyżu“.
„Każda miłość, każde dobro istnieje przez 
ofiarę“.
„Pycha to piekło, to dno bez nadziei wydobycia 
się z niego“.
„Krzyż jest bramą i drzwiami, i kluczem Kró
lestwa Bożego, jest jedyną nadzieją pokoju w 
Bogu, jedyną pewnością odnalezienia Go po
przez mroki niewiary“.
„Historia objaioień Bożych w życiu ludzkim jest 
najwspanialszą historią człowieka i chciałoby się 
rzec, historią. Boga“.

„Wielką rozterkę naszych czasów może uleczyc 
męstwo Prawdy i męstwo wolności czerpane 
z Boga“.
„Krzyż nadaje sens każdemu cierpieniu, chociaż 
nie wyjaśnia go bez reszty“.
„Absolutna samotność i poniżenie grzechu rzu
ca nas w płomień miłości“.
„Bóg żąda od nas modlitwy i uwielbienia zwró
conego wprost ku Sobie, ale żąda także modlit
wy przez pracę dla innych, przez uwielbienie 
człowieka i życia, przez nieustanny akt miłowa
nia wszystkiego co jest“.
„Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona 
jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie 
runął“.
„Pycha jest przeszkodą w uznaniu Boga i ona 
to nie zezwala, byśmy mogli paść na kolana z 
wyznaniem „Ojcze nasz“.
„Módlmy się o pokój świata, który jest pokojem 
serc“.

Dr. MARCIN LUTER O SOBIE

„Proszę i żądam, abyście nie mówili o mnie 
i nie nazywali siebie luteranami, lecz chrześci
janami. Czym bowiem jest Luter? Nauka, 
którą głoszę, wszak nie jest ze mnie, ani też 
nie zostałem za nikogo ukrzyżowany. Wielu 
niestety wierzy dla mego zwiastowania. Ale za 
prawdziwych moich uczniów i zwolenników  
uważam tych, którzy wytrwaliby przy pozna
nej prawdzie, gdybym nawet ja od niej odstą
pił. Nie wierzą wszak w Lutra, lecz w Chry
stusa. Niechże więc nie zajmują się Lutrem, 
czy jest świętym, czy grzesznikiem. — Nie 
znam Lutra i nic on mnie nie obchodzi. Zwia
stuję Chrystusa i nikogo poza tym!“

„Majątku nie posiadam, ani nie pragnę. 
O sławę nie dbam, o zaszczyty nie zabiegam. 
Pozostaje mi więc tylko z każdym dniem słab
sze ciało. Jeżeli mi wrogowie przemocą czy 
podstępem i to zabiorą, zubożą mnie tylko o 
kilka lat życia. Ale i o to nie dbam. Wystarczy 
mi całkowicie, że wierzę w Zbawiciela, które
go wysławiać nie przestanę, póki życia mego.“

„Wy, którzy będziecie po mnie, módlcie się 
żarliwie i wiernie; trzymajcie się Słowa Boże
go i strzeżcie przekazane wam światełko, 
gdyż wróg czyha, aby zbić szyby lub zerwać 
dach, by ugaszone zostało światło Słowa Boże
go. A nade wszystko pamiętajcie i wierzcie, że 
Jezus Chrystus nie kłamie, gdy mówi: Jestem  
z wami aż do końca świata... i bramy piekielne 
nie przemogą Kościoła mego.“

Nad. P.F. G!. Kość. 1937 r.
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Co piszg inni?

O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ W HISZPANII

O i  czasu do czasu prasa świa
towa zamieszcza nieco ja 
skraw ych przykładów dotyczą

cych dyskrym inacji religijnej 
wyznań protestanckich w Hisz
panii. Wówczas, przez dzień lub 
dwa, k ieru je się k ry tyk i i ko
m entarze przeciwko tym  sto
sunkom  i wiele mówi się na 
tem at swobody wyznaniowej, 
jako jednej z czterech znanych 
swobód. Lecz nic nie jest tak 
przestarzałe, jak wczorajsza 
prasa. Kom entowany przypa
dek wkrótce idzie w  niepamięć, 
a świat kieruje swą uwagę na 
inne sprawy.

Istniejące stowarzyszenie 
„Pro Hispania“, z korzeniami 
w yrastającym i z protestantyz
m u szwajcarskiego i francus
kiego, spełnia ważną służbę, 
dążąc do dwóch rzeczy: zdoby
cia środków pomocy dla Hisz
pańskiego Kościoła Ewangelic
kiego i przypom inania światu, 
że niezależnie od w szystkie
go, istnieje stała dyskrym ina
cja hiszpańskich protestantów . 
„Pro Hispania“ wypełnia te 
zadania przez swój oficjalny 
organ prasowy „L‘Etoile du 
M atin“.

K w artalnik ten nie usiłuje 
dramatyzować przykładów, k tó 
re przytacza. Styl relacji jest 
obiektywny, praw ie że oschły. 
Nazwiska reporterów  i dzien
nikarzy same przez się stano
wią gw arancję tego, że zdarze
nia, które pismo podaje, są jak 
najbardziej wiarogodne. I tak 
w każdym numerze, w cha
rakterystycznym  dziale „Infor
m acje“, „L‘Etoile du M atin“ 
zamieszcza jako fakty zdarze
nia, które m ają miejsce w Hisz
panii obecnie i w przeszłości.

I tak znajdujem y tam  hi
storię Genaro Redero Prieto, 
młodego 22-letniego człowieka, 
z zawodu fryzjera, k tóry w 
1961 roku odbywał służbę w oj
skową. Genaro, ochrzczony ja
ko rzymski katolik, w czasie po
bytu  w wojsku przyjął w yzna
nie baptystyczne. Udał się więc

do swych zwierzchników z pro
śbą, by zmianę wyznania w pro
wadzono również do jego do
kum entów. Prośba została jed
nak odrzucona z uzasadnie
niem, że arm ia hiszpańska nie 
zmienia niczego, co raz zostało 
zapisane. Genaro został też o- 
strzeżony, że jako protestant 
nie ma praw a odmówić w yko
nania rozkazów wojskowych. 
Równocześnie zaś zapewniono 
go, że nie będzie prześladowany 
w swych religijnych przekona
niach i nieobecność jego na 
mszy będzie usprawiedliwiona.

12 lipca 1961 r. jednostka 
wojskowa, w której znajdował 
się Genaro Redero Prieto, brała 
udział w uroczystości, podczas 
której przewidziana była msza. 
Redero poprosił o przydziele
nie mu innych obowiązków, 
które zwolniłyby go od uczest
nictwa w tej paradzie. — Od
mówiono. Ceremoniał przewi
dywał, że przy podniesieniu 
Sakram entu kom pania zapre
zentuje broń. Genaro rozkazu 
nie wykonał i pozostał w po
zycji „baczność“. Aresztowano 
go i postawiono przed sądem 
wojskowym (Sprawa nr 1.1877 
61), który  uznał go w innym  
niew ykonania rozkazu i skazał 
na trzy  lata więzienia. Ojciec 
Redera, wdowiec, niezdolny do 
pracy, zwrócił się do generała 
Franco z prośbą o złagodzenie 
w yroku ze względu na fakt, iż 
syn jego był jedynym  żywicie
lem rodziny. Na początku b.r. 
prośba ta nie została jeszcze 
rozpatrzona.

Drugi przypadek, jaki opi
suje „L‘Etoile du M atin“ od
nosi się do Jose Grau, autora 
religijnej książki, przeznaczo
nej do rozprowadzenia wśród 
hiszpańskich ewangelików — i 
Salvado Salvadora — jej w y
dawcy. Pięć tysięcy egzem pla
rzy tej książki zostało wydane 
w Barcelonie w drukarni, któ

rą zamknięto zaraz po areszto
waniu wydawcy i autora. Aby 
zaś ubezpieczyć się przed za
rzutem  nietolerancji religijnej 
postawiono w stosunku do nich 
zarzut, że nie uzyskali zgody 
cenzora na wydanie książki, i 
że na publikacji nie zostało u- 
widocznione nazwisko wydaw
cy. Obrona jednak była w  sta
nie udowodnić: po pierwsze, 
że oskarżeni czynili w ielokrot
ne próby otrzym ania oficjalne
go pozwolenia na druk, i po 
drugie, że książki rzym skoka
tolickie często ukazywały się 
bez podania nazwiska wydaw
cy. Obaj oskarżeni zostali ska
zani na miesiąc aresztu i po
krycie wszystkich kosztów.

Dwoje młodych ludzi, któ
rzy ubiegali się o zezwolenie na 
ślub cywilny, czekało na od
powiedź przeszło rok. W tych 
w arunkach mieli nikłą nadzieję 
na to, by prośba ich została 
spełniona. Dla protestantów  
hiszpańskich ślub cywilny jest 
jedynym  sposobem uzyskania 
ślubu poza kościołem rzymsko
katolickim.

Czwarta wiadomość zawar
ta w „Inform acjach“ to lista 
przykładów rzędu tych, które 
zdarzają się codziennie. I tak: 
na Majorce przyprowadzono do 
kom isariatu policji i poddano 
godzinnemu badaniu ośmiu 
protestantów  za to, że śpiewali 
hym ny i wspólnie czytali Bi
blię w pryw atnym  mieszkaniu; 
pastor za prowadzenie nabo
żeństwa został skazany na 5 
tysięcy pesetów grzywny, pod
czas gdy średnia pensja m ie
sięczna robotnika w aha się w 
granicach 2 tysięcy pesetów; 
praw nika hiszpańskiego skaza
no na zapłacenie 500 pes., za 
prowadzenie modlitewnego ze
brania w m ieszkaniu pryw at
nym; w końcu 1961 r. zamk
nięte były 22 kościoły ewange
lickie, z których trzy — w 
ciągu jednego tylko roku; pię
ciu innym  kongregacjom, które 
zabiegały o udzielenie zezwo
lenia na  odbywanie nabożeństw 
— odmówiono.

(Tłum. z .Presbyterian World”)
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Z B L I S K A  I  Z D A L E K A

Wiadomości z Kościoła Ewang- 
Reformowanego

W dniu 1 października br. 
odbyła się w Warszawie Kon
ferencja Duchownych Kościoła 
Ewangełicko - Reformowanego. 
Na konferencji omówiono spra
wy dotyczące programu pracy 
do końca 1962 r. oraz stan przy
gotowań do jubileuszu 400-le- 
cia Bibłii Brzeskiej.

W związku z jubileuszem 
Biblii, Superintendent Kościoła 
wystosował do duchownych i 
zborów pisma zalecające włą
czenie się do tych uroczystości 
poprzez modlitwy i specjalne 
nabożeństwa.

W myśl programu, mają
cego na celu pogłębienie życia 
religijnego, odbyły się ewan
gelizacje w następujących oś
rodkach: w Żychlinie w dniu
7.X.62 r. z udziałem ks. sup. 
Jana Niewieczerzała, ks. Wł. 
Paschalisa i ks. P. Fibicha; w 
Pstrążnej k/Kudowy w dniu 
21.X.62 r. z udziałem ks. Z. 
Trandy i ks. P. Fibicha; w 
Strzelinie w dniu 11.X.62 r. z 
udziałem ks. Jarosława Niewie
czerzała i ks. P. Fibicha oraz 
w Zelowie w dniu 18.XI.62 r. 
z udziałem ks. sup. Jana Nie
wieczerzała, ks. konseniora K. 
Kubisza i ks. Z. Trandy. W 
niedzielę, dnia 21.X.62 r. nabo
żeństwo w Zborze Zelowskim 
odprawił ks. dr E. Jelinek z 
CSRS.

W dniach od 26 do 30.X.62 r. 
odbyły się w Warszawie uro
czystości związane z jubileu
szem Biblii Brzeskiej. Poza u- 
czestnikami z Warszawy wzięli 
w nich udział również przed
stawiciele zborów prowincjo
nalnych.

Tradycyjnym zwyczajem 
Wieczór Wigilijny dla doro
słych w Parafii Warszawskiej

odbędzie się w sobotę, dnia 
15.XII.62 r. o godz. 18-ej, Wi
gilia zaś dla dzieci w niedzielę, 
dnia 16.XII.62 r. o godiz. 17-ej 
w sali parafialnej.

Podwójna uroczystość w Miko
łowie

Dnia 30 września b.r. pa
rafia ewangelicko - augsburska 
w Mikołowie obchodziła pod
wójną uroczystość: stulecie za
łożenia i poświęcenia swego 
kościoła oraz ordynację mgr 
teol. Manfreda Uglorza.

Już od wczesnych godzin 
rannych wokół kościoła miko- 
łowskiego zbierały się tłumy 
wiernych, przybyłych z róż
nych stron na to wielkie świę
to, tak, że nie wszyscy mogli 
się pomieścić w świątyni.

W chwili, gdy z wieży koś
cielnej odezwały się dzwony, z 
plebanii wyruszyli procesjo- 
nalnie księża na czele z ks. 
biskupem Dr A. Wantułą, pro
wadząc do ołtarza nowego 
pracownika w Winnicy Pań
skiej.

Po pierwszej pieśni zboru 
proboszcz miejscowy ks. kon- 
senior Jan Karpecki przywitał 
ks. biskupa, ks. seniora A. 
Hauptmana, duchownych, któ
rzy przybyli na uroczystość 
i kandydata do stanu duchow
nego, mgr Uglorza, przed 22 
laty ochrzczonego w tym koś
ciele Następnie dziewczynka, 
w imieniu najmłodszych człon
ków zboru, przywitała ks. bis
kupa, wręczając mu wiązankę 
z białoczerwonych goździków 
i dziękując za wydanie Małego 
i Dużego Katechizmu Dr. Mar
cina Lutra. Wstępną liturgię 
odśpiewał ks. prób. A. Hławicz- 
ka z Katowic. Następnie ks. se
nior Hauptman wygłosił od oł
tarza krótkie przemówienie, w 
którym podkreślił trzy okazje,

z powodu których odbywają 
się dzisiejsze uroczystości. Z 
kolei ks. biskup wygłosił głę
bokie i budujące kazanie na 
Tekst Hebr. 13,7: „Wspominaj
cie na przewodników swoich, 
którzy opowiadali wam Słowo 
Boże, a patrząc na koniec ich 
życia, wiarę ich naśladujcie“. 
Dostojny kaznodzieja mówił, 
że jeśli my eiuangelicy mamy 
coś „wspominać“, to musimy 
myślą sięgnąć do XVI wieku, 
do doby Reformacji, która była 
dla naszej Ojczyzny złotym  
wiekiem.

Wtedy to nad I  olską zajaś
niało światło, którego źródłem 
była właśnie Reformacja. I od 
tego śvńatła pada jeszcze dziś 
blask. Dlatego też mimo wszel
kich przeciwności nie potrzebu
jemy się wstydzić tego świat
ła t.zn. imienia ewangelika bo 
to imię jest naszą chlubą. „To 
światło i to nowe życie chrześ
cijańskie zrodziło się bowiem 
z księgi, która jest księgą ży
wota—z Ewangelii“. (...) „Z niej 
zrodziła się miłość i oiooce wia
ry, które miały też przeogrom
ny wpływ na życie wielu na
rodów... Ale nie wystarczy 
tylko wspominać, że ktoś kie
dyś był wielki, że ktoś budo
wał piękny, wielki dom i pięk
ne chrześcijańskie życie. I my 
powinniśmy budować ojczysty 
dom i piękne życie i pomiędzy 
nami powinny się rodzić owoce 
wiary. Ojczyzna nasza potrze
buje tych owoców. I tylko 
wówczas mamy prawo do chlu
by, sięgającej korzeniami do 
wieku XVI.“ W końcowej czę
ści swego kazania zwrócił się 
też ks. biskup do licznie zgro
madzonej młodzieży śląskiej, 
aby chciała służyć narodowi 
tymi pięknymi owocami ewan
gelickiej wiary.

Po odśpiewaniu przez zbór 
hymnu naszego Kościoła „Wa
rownym grodem jest nasz Bóg“ 
— odąyła się ordynacja.

W związku z kończącym się rokiem 1962 prosimy o uregulowanie zaległej 
prenumeraty. R edakcja
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Do ordynowanego zwróęii 
się ks. biskup z przemówieniem 
opartym o tekst Jan 5,6: „Nie 
wyście mnie \ obrali, alem ja 
was obrał i postawiłem was, 
abyście szli i przynieśli owoc 
i żeby owoc wasz trwałe(. Sło
wa ks. biskupa, które płynęły 
daleko przez głośniki, zdawały 
się być słowami dobrego ojca, 
skierowanymi do drogiego sy
na. Dostojny mówca przedsta
wił jak to Pan Kościoła, pier
wej niż my za nim się opowie
my, wybiera nas do swojej 
służby. „Tu na tym miejscu 
spotkałeś się ze swoim Panem 
po raz pierwszy w chrzcie św., 
wtedy on ci powiedział: Tyś 
jest mój“. W końcowej części 
tego przemówienia ks. biskup 
dał ordynowanemu dwie rady. 
1) „Nie spuszczaj nigdy z oka 
Pana Uoojego, który cię obrał 
i niech On zawsze w twej 
pracy będzie pierwszym, nie 
ty. 2) Nie masz służyć ludzkim 
wymaganiom i upodobaniom, 
ale tylko Bogu i Jego świętej 
woli“.

Po złożeniu przez ordyno
wanego wyznania wiary i ślu
bowania, ks. biskup w asyście 
ks. radcy Romańskiego, który 
konfirmował ordynowanego, o- 
raz ks. konsen. Karpeckiego, 
zwyczajem apostolskim przez 
nałożenie rąk, wyświęcił mło
dego sługę Bożego.

Po ordynacji wygłosił krót
kie kazanie ks. M. Uglorz na 
tekst V Mojż. 31,8: „A Pan on 
pójdzie przed tobą, on będzie 
z tobą, nie odstąpi cię ani cię 
opuści; nie bój się ani się nie 
lękaj“. Przemówienie to było 
szczerym wyrazem wdzięcz
ności Bogu i ludzium, a jeśli 
chodzi o ludzi, to przede wszyst
kim jego głęboko wierzącym 
rodzicom i wychowawcom, a 
jednocześnie jasnym spojrze
niem w przyszłą pracę duszpa
sterską. Uroczystość zakończy
ła się odśpiewaniem potężnej 
staropolskiej pieśni ewangelic
kiej „Brońże Panie nas na wie
ki“.

Oprócz wymienionych już 
księży w uroczystościach wzię
li też udział ks. prób. J. Moty
ka z Pszczyny, ks. prób. R.

Mrowieć z Chorzowa, ks. prób. 
R. Janik z Jaworza, u którego 
ks. Uglorz będzie pełnił obo
wiązki yoikariusza, oraz przy
jaciel ordynowanego ks. Jan 
Gross z Dąbrówna (Mazury). 
W czasie nabożeństwa śpiewa
ły chóry z Mikołowa, z Cho
rzowa i Bytomia.

Na zakończenie należy zło
żyć Parafii Jubilatce i jej pro
boszczowi życzenia dalszej o- 
pieki Bożej a nowowyświęco- 
nemu księdzu wiele siły i Bo
żego błogosławieństyja w w y
konywaniu pięknej a trudnej 
służby. AD MULTOS ANNOŚ.

J. G.

Instalacja w  Poznaniu * *

P  arafia Ewangelicko - Augs-
*  burska wśród swoich zbo- 
rowników posiada grono 
współwyznawców ewangelicko- 
reformowanych, którzy już od 
pierwszych lat istnienia Pol
skiego Zboru Ewangełicko- 
Augsburskiego w Poznaniu, 
włączeni byli jako członkowie 
i korzystali z pełni praw  koś
cielnych. Grono współwyznaw
ców ewangelicko-reformowa
nych pracuj u czynnie we 
wszystkich akcjach, podejmo
wanych przez parafie. Należy 
już do długoletniej, bo sięgają
cej okresu przedwojennego, 
tradycji, że w  ustalone niedzie
le nabożeństwa z udzielaniem 
kom unii św. dla obu wyznań, 
odprawia duchowny reform o
wany. Z ram ienia Kościoła E- 
wangelicko - Reformowanego 
pierwszym  duchownym, dojeż
dżającym  do Poznania był ks. 
Ludwik Zaunar, po nim  Ks. 
Kazimierz Ostachiewicz. Od 
kilku lat z ram ienia Konsysto- 
rza Reformowanego dojeżdża 
obecnie Ks. Bogdan Tranda z 
Gdańska. Współpracę, tak du
chownych obu wyznań, jak  też 
grona zborowników, cechuje 
braterstw o i wzajem na serdecz
ność. Wspólnie przeżywamy 
uroczystości zborowe. Ks. Tran
da uczestniczy również w uro
czystych nabożeństwach. !

Z tych też względów uroczy
stość, k ló ią  przeżywał w dniu'

28 października 1962 roku zbór 
poznański — instalacja probo
szcza parafii, nie była tylko u- 
roezystością zborową Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego, 
ale zasięgiem swoim objęła 
wszystkich, również i współwy
znawców reform ow anych. P a
rafia poznańska w ybrała w  dniu 
28 lutego 1962 ks. Jana  W al
tera na swojego proboszcza. W 
dniu 28 października 1962 ro 
ku Biskup Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego ks. d r A n
drzej W antuła w asyście ks. 
Prezesa dra W. G aspary‘ego 
oraz ks. Proboszcza Sachsa, do
konał aktu w prowadzenia w u- 
rząd nowego proboszcza w  Po
znaniu. Niedziela, w której 
odbyła się instalacja, była dla 
całego zboru głębokim przeży
ciem, potwierdzeniem, że pół
roczna praca nowego probosz
cza i pomyślnie układająca się 
współpraca w zborze i wzajem 
ne współżycie zborowników, 
pozwalają nam z ufnością ocze
kiwać dalszego rozwoju życia 
zborowego. Akt instalacji do
konany został w  kaplicy para
fialnej, gdzie szczupłość miejsc 
zmuszała do zastawienia 
wszystkich przejść, aby zapew
nić możliwie jak największej 
ilości zborowników, którzy czę
sto w  m rokach nocy opuszczali 
swoje mieszkania, m iejsca w 
kaplicy. Po nabożeństwie, k tó 
rego uroczysty nastrój i powa
ga kościelnego aktu w yw arły 
niezatarte wrażenia na parafia
nach, odbyło się spotkanie zbo
rowników z gronem księży, k tó 
rzy przyjechali na uroczystość. 
Głębokie słowa przemówień Bi
skupa Kościoła, Prezesa Syno
du, Seniora Diecezji oraz ks. 
Sachsa i innych, kierowane do 
instalowanego i całego zboru 
poznańskiego, poruszyły każ
dego słuchacza. Na prośbę ze
branych ks. biskup zapoznał 
również zborowników ze sta
nem Kościoła, jego poczynania
mi i rozwojem.

Oby Pan Kościoła, Jezus 
Chrystus, błogosławił i dalsze
mu rozwojowi zboru poznań
skiego!

•-i

J PAWEŁ GETTEL
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PAMIĄTKA REFORMACJI 
W OBLICZU SOBORU

W odczycie p.t. „Pamiątka 
Reformacji w obliczu II soboru 
watykańskiego“ prezes Kościoła 
Ewangelickiego w Nadrenii 
prof. dr Beckmann ustosunko
wał się do zagadnień, związa
nych ze zwołaniem soboru, 
a interesujących Kościoły 
nie-rzymskokatolickie. Oświad
czył on, że od średnio
wiecza w Kościele rzym
skokatolickim nic istotnego się 
nie zmieniło. Jeśli chodzi o dog
matykę, to rozwija się ona w 
kierunku anty ewangelickim. W 
tym zakresie przyjemne słowa 
nic tu zmienić nie mogą.

Jeśli chodzi o Kościoły 
ewangelickie — powiedział dr 
Beckmann — to i one podkre
ślają konieczność zjednoczenia 
się w wierze. Są one gotowe 
prowadzić teologiczne dyskusje 
w oparciu o Biblię. Nie ma lep

szej drogi do jedności nad szcze 
re rozmowy na tej podstawie. 
Zjednoczenie w sensie powrotu 
kategorycznie odrzucamy. Była
by to kapitulacja przed urosz- 
czeniami Kościoła rzymskiego, 
który siebie jedynie uważa za 
Kościół prawdziwy, oraz przy
znaniem się, że dotychczasowa 
droga protestantyzmu była po
myłką i winą. Wyrok w tej 
sprawie może wydać sam Pan. 
Innej nieomylnej instancji nie 
uznajemy.

Prezes Beckmann wezwał 
Kościół rzymskokatolicki do 
wzięcia udziału w pracach Rady 
Ekumenicznej, albowiem w niej 
mamy do czynienia z ogarnia
jącym cały świat ruchem, wio
dącym do jedności Kościoła Je
zusa Chrystusa. „My nie sta
wiamy Kościołowi katolickiemu 
w tym względzie żadnych prze
szkód. Kościół ten przeszkadza 
sam sobie. Dlaczego nie podej
muje z nami rozmowy?“

Z FINLANDII

Głosowanie przeprowadzo
ne na synodach ośmiu diecezji 
Kościoła Luterańskiego w Fin
landii dało w ynik negatyw ny w 
.sprawie dopuszczenia kobiet do 
stanu duchownego. Cała spra
wa wniesiona będzie w przysz
łym  roku na synod generalny. 
Wnioski m ają opracować dwie 
specjalnie w tym  celu utworzo
ne komisje. Liczba kobiet s tu 
diujących teologię w Finlandii 
jest duża. Komisja dla opraco
wania praw a kościelnego ma 
wnieść na synod generalny 
„kompromisowy wniosek“, we
dług którego kobieta z ukończo
nymi studiam i teologicznymi 
będzie oficjalnie nosiła ty tu ł 
,,lektorki“. W ram ach właściwej 
pracy parafialnej będzie miała 
prawo pryw atnie udzielać Ko
m unii św. Do jej obowiązków 
będzie też należało nauczanie 
religii.

KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewangelicko-Reformowana 
Al. Świerczewskiego 74

2.12.62. (I Niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal
9.12.62. (II Niedz. Adwentu)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzal
16.12.62. (III Niedz. Adwentu)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Wl. Paschalis
23.12.62. (IV Niedz. Adwentu)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzal
24.12.62. (Wigilia Narodzenia Pańskiego)
godz. 17.00 — naboż. w igilijne — Ks. J. Niewieczerzal
25.12.62. (I Święto Narodzenia Pańskiego)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzal
26.12.62. (II Święto Narodzenia Pańskiego) 
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Wł. Paschalis
30.12.62. (Niedziela po Narodź. Pańskim) 
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Wl. Paschalis
31.12.62. (Zakończenie Roku)
godz. 17 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzal 
1.1.63 (Nowy Rok)
godz. 11 naboż. z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal
UWAGA Wieczór Wigilijny dla dorosłych odbędzie 

się w sobotę, dnia 15.XII. o godz 18.00, 
gwiazdka zaś dla dzieci w  niedzielę, dnia
16.XII. o godz. 17-ej w sali parafialnej.

Parafia Ewangelicko-Augsb. św. Trójcy 
Plac Małachowskiego 1

2.12.62. (I Niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R, Trenkler
9.12.62. (II Niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michelis
16.12.62. (III Niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler
23.12.62. (IV Niedz. Adwentu)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michelis
24.12.62. (W igilia Narodzenia Pańskiego)
godz. 16.30 — nabożeństwo w igilijne — Ks. Z. Michelis
25.12.62. (I Święto N arodzenia Pańskiego)
godz. 11 — natoż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler
20.12.62. (II Święto N arodzenia Pańskiego)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michelis
20.12.62. ((Niedziela po Narodzeniu Pańskim ) 
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michelis
31.12.62. (Zakończenie Roku)
godz. 18 — nabożeństwo — Ks. Z. Michelis 
1.1.63. (Nowy Rok)
godz. 11 — naboż. z Kom św. — Ks. R. Trenkler 
UWAGA Przed każdym nabożeństwem głównym od

bywa się spowiedź o godz., 10.45. W . czasie 
adwentowym odprawiane są w każdy pią
tek o godz. 18 nabożeństwa liturgiczne ad
wentowe.
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