


Rozsądne apele  protestantów niemieckich
W przeciwieństwie do tego, co głosi i czyni będący pod silny

mi wpływami czynników katolickich rząd Adenauera (Adenauer 
i jego najbliżsi współpracownicy są katolikami) w kościelnych ko
łach protestanckich coraz dobitniej słychać głos rozsądku poli
tycznego.

Wielkie wrażenie zarówno w NRF jak i za granicą wywołał 
opublikowany niedawno przez kierownicze sfery Kościoła Ewan
gelickiego memoriał, stwierdzający, że w  obecnej sytuacji świa
towej warunkiem zachowania pokoju jest koegzystencja t.j. 
współistnienie państw o ustroju kapitalistycznym i socjalistycz
nym i że dla osiągnięcia tego celu należy już teraz przedsięwziąć 
odpowiednie praktyczne kroki a nade wszystko zrezygnować z pla
nów odwetowych.

Jeszcze bardziej konkretnie przemawia ogłoszone również 
w NRF memorandum, podpisane przez 8 czołowych osobistości 
protestanckich m. in. przez światowej sławy fizyka prof. dr Hei- 
senberga, laureata nagrody Nobla, prof. Reisera, prezesa Kościoła 
Ewangelickiego Nadrenii Beckmanna i przez prezesa niemieckiej 
radiofonii von Bismarka. Memoriał zarzuca zachodnio-niemieckim  
politykom ukrywanie prawdy przed narodem, występuje przeciw
ko wyposażeniu Bundeswehry w broń atomową i domaga się uzna
nia granicy na Odrze i Nysie oraz poprawy stosunków z Polską.

Spraw a prym asa Grecji
12 dni po swoim wyborze na prymasa G recji, arcybiskup 

Iakovos, następca zmarłego niedawno arcybiskupa Theoklitosa, 
złożył swój urząd. Zarówno jego wybór jak  i intronizacja w kate
drze ateńskiej w yw ołały liczne krytyczne głosy w prasie greckiej. 
Zarzuty, postawione przez prasę b yły tak ciężkie, że synod K o 
ścioła Prawosławnego w yłonił kom isję dla zbadania oskarżeń.

Rząd grecki dał do zrozum ienia, że wniesie do parlamentu 
projekt ustawy, na mocy której będzie on mógł w pewnych w y
padkach pozbawić prym asa swego stanowiska. Gdy synod p rzyjął 
rezygnację arcybiskupa Iakovcsa, rząd grecki w ycofał swoją 
grośbę.

Arcybiskup w swoim piśmie rezygnacyjnym  podkreśla, że 
ustępuje nie z w łasnej w oli, lecz pod naciekiem  władz państwo
w ych i że przez swój krok pragnie uchronić Kościół grecki przed 
mieszaniem się Państwa do nie swoich spraw.

Święty Synod wybrał nowego prymasa w osobie arcybiskupa 
Chrysostomosa. W kazaniu, wygłoszonym podczas uroczystej in
tronizacji wypowiedział się nowy dostojnik kościelny za najści
ślejszą współpracą z Światową Radą Kościołów. Współpraca ta 
jest „zastosowaniem praktycznego chrześcijaństwa w świecie“.

W NUMERZE M. IN.:

Chrystus żyje  — H. Henel 
Kościół a m isja — Prof. Br Margull 

Zm artw ychw stanie Jezusa — Ks. Dr Karol Kotula 

Głosy z New De^hi
Lu dw ik Hieronim  M orstin — Janusz Oksza 

Pierwsze rozczarowanie — Ks. Ryszard Trenkler 

Sesja naukowa — Ks. Prof. Br W. Niemczyk

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

— W  dniu 9 marca br. Kościo
ły ekum eniczne w  W arszawie  
obchodziły po raz p ierw szy spe
cjalnym  nabożeństw em  Św iato
w y  Dzień M odlitw y Kobiet. In i
cjatorem  obchodu była Kom isja  
M isyjno-Ew angelizacyjna Kościo
ła Reformowanego. T eks ty  li
turgiczne czytane były przez ko
biety z różnych Kościołów. Prze
m ów ienie wygłosiła Siostra dia
konisa Jadwiga.

*

— Dr W issert Hooft ocenił k r y 
tycznie ostatnią encyklikę pa
pieską „Aeterna dei sapientia“y 
gdyż — jak  powiedział — je j 
„polem ika wokoło Kościoła 
wschodniego stawią ją w  epokę 
monologu a nie dialogu<(.

*

— W  ostatnich 10 latach w yb u 
dowano w Sztokholm ie 30 koś
ciołów i kaplic.

*

— Choć ucisk i prawna dys
krym inacja stale są jeszcze w  
mocy w  'H iszpanii, protestan  
ty zm  robi tam  stałe postępy. Na 
terenie całego kraju czynne są 
242 kościoły względnie kaplice e- 
wangelickie.

*

— Biskup katolicki M adrytu  
tak pisze w  oficjalnym  piśm ie  
kościelnym  „Ecclesia(<: „Mimo 
ruchu ekum enicznego i Tygod
nia M odlitw y o jedność chrześci
jan, musimy... w ystępować prze
ciwko protestantom , jeżeli usi
łują swoje błędy i kacerstwa  
rozpowszechniać, gdyż praw dzi
wa ekum enia oznacza nic innego  
ty lko  powrót do R zym u t(.

*

— Dobrowolne ofiary w szyst
kich chrześcijan w USA w yn io 
sły w 1961 roku 4 m iliardy dola
rów. Spora część w iernych  
św iadczy na potrzeby kościelne 
dziesiątą część swoich dochodóu:.

*

— Od stycznia 1962 r. ukazu
je się we W łoszech now y m ie
sięcznik ew angelicki „Presenca 
evangelica(i, będący owocem  
współpracy Kościoła W aldensów  
i M etodystów . Pismo porusza za
gadnienia biblicystyczne, religij
ne, polityczne, społeczne i ku ltu 
ralne.



ROK VI (XX) Nr 4

Warszawa 1962 r. Kwiecień

MIESIZCIHIK RELI6IJN0-SP0tECZNY
POŚW IECONY SPRAWOM EW ANGELICYZM U POLSKIEGO IE K U M E N II

H. HENEL

CHRYSTUS ŻYJE!
„Czemuż szukacie żyjącego między umar

łymi“ (Łuk. 24, 5).

l^Tatura budzi się do nowego życia; wiosenne 
-L ▼  słońce nie pozwoliło zatrzymać jej w zim
nym grobie. Nowe życie śpiewa hymn ku czci 
Stwórcy, a śpiew ten przenika i nasze serca, 
ponieważ jesteśmy odzwierciedleniem natury, 
cząstką wszechświata, małym światem. Filozof 
grecki Atenagoras tak określił człowieka: 
„Człowiek to byt, który rośnie jak roślina, 
czuje jak zwierzę i myśli jak anioł“. Świat 
roślinny w milionach pąków pełen jest zieleni 
nadziei, kielichy kwiatów chylą się pod ożyw
czym wiosennym powiewem; cała natura śpie
wa tak, jakby raz na zawsze znikł mroźny 
powiew zimy. I my cieszymy się w okresie 
wiosny, kiedy cała natura wstaje do nowego 
życia. Radujemy się wszyscy, lecz czy wiemy 
dlaczego?

Chrześcijanie radują się dlatego, że ich 
dusze budzą się do wiosny nowego życia, 
a sprawia to radosna wieść o zmartwychwsta
niu Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest fundamentem wiary naszej, nadzieją życia 
i obietnicą naszego zmartwychwstania. Tym 
się tłumaczy, że na wiosnę, w dniu, w którym 
obchodzimy pamiątkę tego —  jedynego w dzie
jach świata — zdarzenia, z głębi wdzięcznych 
serc śpiewamy:

,iMinęła noc, wstań serce me,
Bo dzień poczyna świtać!
Mój duchu ze snu obudź się,
I idź zbawiciela witać.
Bo dziś otwarł śmierci drzwi,
I żywy jest po wszystkie dni 
Swym wiernym ku radości.

Radosny nasz śpiew wraz z rezurekcyj
nymi dzwonami głosi na cały świat radosną 
wieść: C h r y s t u s  ż y j e !  Chrystus zwy
ciężył śmierć! Ta radosna wieść uzasadnia 
i naszą radość, nasz optymizm, bo czujemy 
w sobie echo i dźwięk oraz zarodki życia

wiecznego. Budząca się natura stokrotnym 
echem odbija się w naszych duszach, bo od 
czasu zmartwychwstania Chrystusa wiemy, że 
po śmierci czeka nas nowa wiosna życia. Na
dzieja zmartwychwstania, złożona w naszych 
duszach, daje odpowiedź na dręczące od wie
ków zagadnienie: co czeka nas po śmierci; czy 
nasze krótkie życie doczesne zginie na zawsze 
w ciemnym grobie.

Nadzieją zmartwychwstania naszego jest 
pustka grobu Chystusowego. Grób Chrystusa 
jest jutrzenką pocieszenia wśród ciemnej nocy 
śmierci, rozprasza ponurą, ciążącą nam mgłę 
znikomości i przygnębienia. Pamiętać jednak 
musimy, że Chrystus zmartwychwstały jest 
tylko z żyjącymi. Musimy więc narodzić się 
na nowo; odnowić w sobie wiarę w przyszłe 
nasze zmartwychwstanie. Jeżeli bez zastrzeżeń 
uwierzymy, że C h r y s t u s  ż y j e  wśród 
nas, to weźmiemy udział w krzyżowej śmierci 
i w pogrzebie Chrystusa oraz uczestniczyć 
będziemy w jego zmartwychwstaniu, jak nas 
poucza ap. Paweł: „Jeśliście powstali z Chry
stusem, tego co jest w górze, szukajcie, gdzie 
Chrystus po prawicy Bożej siedzi“ (Kol. 3, 1).

W dniu zmartwychwstania Chrystusa od
czuwamy pragnienie nieśmiertelności i zapy
tujemy, co czynić mamy, aby zapewnić sobie 
owoce żywota wiecznego? W rozmowie z Ni
kodemem Chrystus poucza i wyjaśnia mu ko
nieczność narodzenia się na nowo i od tego 
uzależnia widzenie Królestwa Bożego (Jan 3, 
1— 18). Chrystus mówi Nikodemowi: „Zapraw
dę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto nie naro
dził z luody i z Ducha, nie może wejść do kró
lestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem 
jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest“. 
Powinniśmy więc narodzić się na nowo, mu
simy stać się „nowymi ludźmi“, a jest to moż
liwe, ponieważ narodzenie duchowe w znacz
nej mierze zależy od naszej woli. Wprawdzie 
po raz pierwszy rodzimy się bez udziału woli
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naszej — i to zarówno fizycznie, jak i ducho
wo — to jednak nie powinno podlegać wątpli
wości, że po raz drugi narodzić się może czło
wiek tylko wówczas, gdy sam tego zapragnie.

Chcąc narodzić się na nowo musimy szu
kać Chrystusa i w tym poszukiwaniu nie usta
wać, ani nie poddawać się zniechęceniu, gdy 
w rozterce ducha nie widzimy Go wśród nas. 
Pamiętać powinniśmy, że w dniu zmartwych
wstania Chrystusa nie inaczej się działo z nie
wiastami i uczniami, a jednak stali się oni 
świadkami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. 
Jeśli narodzimy się na nowo, wznosić się bę
dziemy ku mądrości Bożej, a w tym trudzie 
nie będziemy pozostawieni sami sobie, bez po
mocy, gdyż Chrystus przyrzekł nam osobistą 
pomoc mówiąc: „A oto jam jest z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata(( 
(Mat. 28, 20).

Gdzież więc szukać mamy Chrystusa? Znaj
dziemy Go zawsze tam, gdzie żyją najbardziej 
opuszczeni i uciśnieni. Tam On nas woła. Tam 
On idzie przed nami, abyśmy podejmowali 
trud pójścia za Nim.

Dążenie do osobistego szczęścia — do ży
cia wiecznego — jest najważniejszym obowiąz
kiem człowieka wierzącego, jednak osiągnięcie 
tego celu jest jedynie możliwe przez ofiarną 
służbę bliźnim. Chrystus przeszedł przez życie 
doczesne dobrze czyniąc: przebaczał jednym, 
błogosławił drugim, lecz przede wszystkim za
palał w sercach ludzkich pragnienie królestwa 
Bożego — królestwa miłości. Jeżeli należycie 
pojmiemy miłość Boga ku rodzajowi ludzkie
mu i zdamy sobie sprawę z tego, co Syn Boży 
uczynił dla jego odkupienia, to powinniśmy 
brać dla siebie wzór z jego działania.

W czym, i w jaki sposób Chrystus jest do
skonałym wzorem dla wierzących? Jest On dla 
nas wzorem doskonałości w swej osobie 
i w swoich czynach. Jest bowiem równocze
śnie Synem Bożym i synem człowieczym, 
a więc Bogiem i człowiekiem doskonałym. 
Całe życie Chrystusa streścić można w słowach: 
„Ten, który mnie posłał, ze mną jest; nie zo
stawił mnie samego Ojciec; bo co mu się po

doba, to ja zawsze czynię“ (Jan 8, 29). Chry
stus mówił: „Nie może Syn sam od siebie nic 
czynić, jeno co widzi, że Ojciec czyni; albo
wiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni“ 
(Jan. 5, 19). Z tych słów Chrystusa wynika, że 
cała działalność jego, choć wykonywana bez
pośrednio przez jego naturę ludzką, była 
w swych założeniach i pierwiastku boska. Czy 
możemy w tym naśladować Chrystusa? Mo
żemy! Jeżeli pragniemy, aby między, nami 
a Bogiem nie było żadnej przeszkody, żeby nic 
nie krępowało naszego z nim zjednoczenia — 
musimy wyrzec się grzechu. Kiedy zdołamy 
oderwać się od grzechu i poddać się całkowicie 
działaniu bożemu, by być w pełnej zależności 
od Boga, jego woli, to wówczas będziemy mo
gli powiedzieć: „Pan jest pasterzem moim, na 
niczym mi nie zbywa“ (Ps. 23, 1). Wówczas żyć 
będziemy naśladując Chrystusa, a życie nasze 
będzie wiecznym odtworzeniem życia jego 
i świadczyć będzie o tym, że: „Żyję już nie ja, 
lecz ż y j e  we mnie Chrystus“ (Gal. 2, 20). 
Jest to najdoskonalsze naśladowanie Chrystusa 
jako Syna Bożego w jego zasadniczym nasta
wieniu, aby być całym dla Ojca tak w posta
wie, jak i w działaniu.

Zrealizowanie tego ideału jest możliwe, 
ponieważ jest to odwiecznym zamiarem Boga 
względem nas: „Albowiem, których on przed
tem poznał, tych też przeznaczył, aby byli po
dobni obrazowi Syna jego, żeby on był 
pierworodnym między wielu braćmi“ (Rzym. 8, 
29). Im więcej upodobnimy się do Syna, tym 
serdeczniej umiłuje nas Ojciec.

Bóg dał nam Syna swego na wzór. Trzeba 
nam tylko w niego wpatrywać się, by wie
dzieć co czynić. Chrystus sam mówił: „Dałem 
wam przykład, abyście jako ja czynił, i wy 
czynili“ (Jan. 13, 15). Zostawił nam przykład, 
abyśmy wstępowali w ślady jego. Przypatruj
my się temu wzorowi, lecz z wiarą, gdyż czyni 
ona nam go obecnym, obecnością skuteczną 
dla dusz naszych. Chrystus mówił: „Błogosła
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli“ (Jan. 
20, 29). W ten sposób dał nam do poznania, 
że nie mniej pożytecznym dla wierzących jest 
pozostawać z nim w łączności przez wiarę, niż 
widzieć go w ciele, aby całe życie, myśli, 
pragnienia i czyny kształtować na wzór myśli, 
pragnień, uczuć i czynów Chrystusa.

Chrystus zapalał w sercach ludzkich prag
nienie królestwa Bożego — królestwa miłości. 
I dlatego nauczał: „Będziesz miłował bliźniego 
swego, jak siebie samego. Większego przyka
zania innego nad to nie masz“ (Mk. 12, 31). 
Miłość bliźniego to nie tylko kwestia uczucia 
naszego ku niemu. Jest to wprawdzie uczucie, 
lecz uczucie podporządkowane woli, którą po
winien kierować rozum. Innymi słowy2 miłość 
bliźniego to nie zwykłe uczucie nasze do czło
wieka, jest to natomiast wola nasza czynienia 
każdemu człowiekowi — wola poddana kry
tycznej ocenie rozumu — w celu zrozumienia, 
co jest tym dobrem. Wola nasza, aby tworzyć 
dobro, realizować i dawać to dobro bliźnie
mu — oto miłość bliźniego.
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N ie w ie le  d n i  d z i e l i  nas od  Ś w ią t , tego  b ło g o s ła w io n eg o  i j a k i e  
oso b liw eg o  czasu , kry jącego  w  sob ie  bó l i sm utek  W ie lk ie g o  P ią tku  
a je d n o c ze śn ie  radość  i t r y u m f  W ie lk a n o c y .  T ych  d w ó ch  św ią t  p r z e z  
B oga ze s p o lo n y c h  r o z łą c z y ć  n iepodobna . A lb o w iem  d o s k o n a ła  radość  
w ie lk a n o c n a  z a d o m o w ić  sią m o ż e  ty lk o  w  ty m  sercu , k tóre  w  W ie lk i  
P ią tek  o d czu je  i p r z e ż y je  b e z m ia r  s w o je j  n iem o cy  i g rzesznośc i o raz  
g łą b ią  B oże j  m i ło ś c i  i ła s k i .

T a k ie j  d o s k o n a łe j  radośc i  zaczerpn ią te j  p o d  k r zy że m  G o lg o ty  i nad  
p u s tym  g robem  Z m a r tw y c h w s ta łe g o  ż y c z y  w s z y s tk im  C zc ig o d n ym  i Dro
gim C zy te ln ik o m , W s p ó łp r a c o w n ik o m  i S y m p a ty k o m

R ed a k c ja  J E D N O T Y “

Bliźnim naszym jest każdy człowiek, bez 
względu na kolor skóry, narodowość, stopień 
rozwoju cywilizacyjnego, czy wyznanie. Nie 
wynika jednak z tej definicji, że bliźni jest 
pojęciem abstrakcyjnym, że możemy kochać 
ludzkość nie kochając człowieka, że możemy 
kochać człowieka nie kochając ludzkości. W 
miłości bliźniego rządzą pewne prawa, które 
nazwaćby można „porządkiem miłości(i. Wy
raża się to w tym, że podobnie jak w życiu 
całym istnieje pewna hierarchia, tak i w mi
łości bliźniego istnieje ona. A więc na pierw
szym miejscu stawiamy obowiązek miłości w 
stosunku do rodziny, następnie wobec coraz to 
szerszego kręgu naszych powiązań społecz
nych. Jest oczywiste, że to prawo hierarchii 
miłości bliźniego nie może i nie powinno być 
tłumaczone w sposób zawężający, gdyż wów
czas groziłoby niebezpieczeństwo, że ko
chając własny naród, własne państwo, przesta
libyśmy miłować inne narody, czy też ludzkość. 
Prawo hierarchii miłości bliźniego rozumieć 
i stosować należy w ten sposób, że obowiązek 
miłości bliźniego do własnego narodu, do włas
nego państwa nie wyłącza, lecz idzie w parze 
z obowiązkiem miłości do pozostałych, których 
obejmujemy ogólnym pojęciem „bliźniego na
szego“.

Miłość bliźniego to nie tylko sprawa życz
liwości, pomocy, przyjaźni, czy miłosierdzia. 
Wyraża i wypowiada się ona we wszystkim 
tym, co człowiek człowiekowi dobrego dać mo
że, a więc dar z tego, co bliźni nasz potrzebuje. 
I dlatego miłość bliźniego sprowadzać i przy
czyniać się powinna do tego, aby zniknął ze 
stosunków społecznych świata wyzysk czło
wieka przez człowieka; stawiać sobie powinna 
za cel realizację dobra na ziemi i to zarówno 
w zakresie wartości duchowych jak i material
nych. Dość często zdarza się, że człowiek zły za 
dobro uważa to, co z punktu etyki i moralności

chrześcijańskiej, jak i ze względu na interes 
społeczny, zasługuje na potępienie. Wojny za
borcze, ucisk kolonialny, eksterminacja raso
wa i religijna. — są odstraszającym tego przy
kładem. Zachodzi pytanie, co jest prawdziwym 
dobrem? Zachowując zrozumienie i szacunek 
dla odrębności, godności i osobowości bliźnie
go, uświadomić i przyswoić sobie powinniśmy 
zasadę, że złem jest wszystko to, co narusza 
interesy społeczne, co wymierzone jest prze
ciwko dobru ogólnemu, przeciwko dobru ludz
kości, składającej się z bliźnich naszych — z 
ludzi w stosunku do których obowiązuje nas 
miłość, ponieważ każdy z nich i wszyscy są 
naszymi bliźnimi.

Radosny dzień wielkanocny obchodzą wszy
scy, którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrys
tusa, a także ci, którzy go nie uznają. My w 
zmartwychwstaniu Chrystusa widzimy osta
teczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Oni za
dowalają się radością kwitnącej wiosny, nie 
widząc w jej upojnych melodiach zarodku po
nurej śmierci. Zmartwychwstały Chrystus jest 
obietnicą naszego życia wiecznego. Jest obiet
nicą, że zmarwychwstanie nasze nie jest tylko 
marzeniem ale zapewnieniem Bożym. Jest o- 
bietnicą, że czarna brama śmierci nie zawrze 
się za nami raz na zawsze, ale, że pękną kaj
dany i zwycięsko wejdziemy do żywota wiecz
nego. Zrozumiałe jest więc dla nas wierzących, 
że śmierć jest tylko początkiem nowego ży
cia, a życie ziemskie wstępem do żywota wiecz 
nego.

Chrystus zapewnił nas: „Ja żyję i w y żyć 
będziecie!“ (Jan. 14,19).

„Dzień nastał wesoły,
Śpiewajmy więc z anioły,
Iż zmartwychwstał Król chwały 
Zwycięzca doskonały“. Alleluja!
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Prof. Dr MARGULL

Kościót a misja
Ą żeby było jasne do czego zmierzam, pragnę zacytować py- 

tanie, które postawiono jednemu z europejskich działaczy 
kościelnych w czasie jego pobytu w Chinach. W jednym z tam
tejszych zborów zapytano go: „W jaki sposób zaświadczył Koś
ciół w Europie w ciągu ostatnich lat, że Jezus Chrystus jest Pa
nem?“. Nie było to pytanie, w jakim stopniu znane jest w Euro
pie życie kościelne w Chinach, ani też — jak wygląda sytuacja 
bytowa Kościołów europejskich, lecz było to pytanie tyczące się 
zwiastowania kościelnego — a zatem — czy Kościół jest świado
my swej przynależności do Chrystusa, jako do Pana całego świata.

Myślę, że to pytanie wy
raźnie wskazuje na zasadniczy 
cel omawianego problemu „Ko
ściół a misja“.

Ażeby ten problem stał 
się zrozumiały, oraz celem u- 
świadomienia sobie naszych 
zadań w Europie, wobec zwia
stowania misyjnego Kościo
łów azjatyckich i afrykańskich, 
musimy się przyjrzeć proble
mowi „Kościół a misja“ pod e

lementarnym, biblijnym as
pektem Misji Bożej. Uniknie
my w ten sposób 2 błędów:
a) uważania za punkt wyjścio

wy misji Kościoła w tych 
formach, w jakich go widzi
my,

b) uważania misjonarzy i to
warzystw misyjnych jako 
jedynych nosicieli misji.

Kościół i misja to coś więcej niż 
nasze pojęcie, tym samym więc

Sierota (India)

może się nie udać światu teolo
giczne oddzielenie misji od Koś
cioła. To zaś ułatwi nam zrozu
mienie problemu —  Ewangelia 
i ewangelizacja.

MISJA BOGA

Misją Boga jest posłanie 
Jezusa Chrystusa. Tę misję o- 
kreślą najlepiej wyrok „A Sło
wo ciałem się stało“, Bóg jest 
więc Bogiem misjonującym. 
Dlatego powiedziano na Zjeź- 
dzie w Evanston: „Jezus Chrys
tus jest misjonarzem“. Krótko 
mówiąc: „Bóg przyszedł do 
świata, który stworzył“. To jest 
treścią Ewangelii. Pierwszą da
tą misji Boga jest Jego obja
wienie się w ciele. Tak Bóg 
umiłował świat, że stał się w 
Jezusie Chrystusie człowie
kiem. Nie można więc mówić 
ani o Kościele, ani o misji nie 
wychodząc od inkarnacji Boga. 
Bóg posyła i przychodzi w Tym, 
którego posłał — oto praca mi
syjna Boga. To poświadcza 
nam Pismo Święte.

Drugim momentem misji 
Boga, jest Jego powtórne przyj
ście. Nowy Testament uczy, że 
przez narodzenie Jezusa, Jego 
życie i zwiastowanie, czyny, 
mękę, śmierć i zmarwychwsta- 
nie — możemy się łączyć z Bo
giem przez wiarę. Równocześ
nie uczy nas Nowy Testament, 
że dzięki powtórnemu przyj
ściu Jezusa Chrystusa, będzie
my mogli Boga oglądać. Dzień 
przyjścia Chrystusa — . oto cel 
misji. Przyjście Chrystusa ułat
wia nam zrozumienie misji
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U M atebelów (Połud. A fryka)

Boga. Powtórne przyjście Je
zusa Chrystusa oznacza koniec 
tego świata. Bóg, który dal 
światu początek, da mu też ko
niec, który objawi się pod zna
kiem Sądu.

Bóg będzie sądził człowieka 
za odstępstwo od Niego. Koniec 
ten będzie zarazem dopełnie
niem zbawienia zgromadzenia 
zboru. Czas obecny, to okres 
przygotowania do owego dnia. 
Czas obecny, to czas Jezusa 
Chrystusa. Bóg przygotowuje 
w Jezusie Chrystusie wielką 
przyszłość, która nastanie z 
dniem Jego powtórnego przyj
ścia. Na ten dzień skierowuje 
Pan Bóg misję Kościoła, który 
przez swoje misyjne zwiasto
wanie gromadzi na wszystkich 
krańcach ziemi — lud Boży. To 
jest istotą misji Kościoła; Bóg 
działa, gromadząc Sobie lud.

Tego gromadzenia nie mo
żna odłączyć od misji. W Piś
mie Sw. widzimy jasno i wy
raźnie, że posyłanie i groma
dzenie — to jedno i to samo. 
Czytamy u Zachariasza 8,20,21: 
„Tak mówi Pan Zastępów: je- 
szczeć będą przychodzić naro
dy i obywatele wielu miast. 
Przychodzić — mówię — będą 
obywatele jednego miasta do 
drugiego, mówiąc: „Pójdźmy 
ochoczo, błagać oblicze Pań
skie, a szukać Pana Zastępów 
i rzecze każdy: „Pójdę i ja“.

Zgromadzą się ludzie w 
eschatologicznej pielgrzymce 
do Syonu.

Podobnie czytamy u Jana 
11,52: „Ale żeby też syny Bo
że rozproszone — w jedno zgro
madził“. Możemy jeszcze wy
mienić Dz. Ap. 2,47: „A Pan

Pastorowa ze sw oim i dziećm i (Kongo)

przydawał zborowi na każdy 
dzień tych, którzy mieli być 
zbawieni“.

Bóg obierając Izraela, gro
madzi go do ludu Bożego. W 
wyborze Abrahama zawarte 
jest gromadzenie pogan.

Patrząc pod tym kątem 
zrozumiemy obraz miasta leżą
cego na górze (Mat. 5,14), któ
re symbolizuje Kościół. Przy
toczymy jeszcze z Izajasza 25, 
6-9: „I sprawi Pan zastępów 
na wszystkie narody na tej gó
rze ucztę z rzeczy tłustych, ucz
tę z wystałego wina, z rzeczy 
tłustych szpik w sobie mają
cych, z wina wystałego i czy
stego. I skazi na tej górze za
słonę, która zasłania wszystkich 
ludzi, i przykrycie, którym są 
przykryte wszystkie narody. 
Połknie śmierć w zwycięstwie, 
a Pan panujący otrze łzę z 
każdego oblicza i pohańbienie 
ludu swego odejmie ze wszyst
kiej ziemi, bo Pan mówił: I 
rzecze dnia onego lud Pański: 
„Oto Bóg nasz ten jest, oczeki

waliśmy Go i wybawił nas. 
Tenci jest Pan, któregośmy o- 
czekiwali i radować się będzie
my w zbawieniu Jego“.

PAN PRZYJDZIE!

O to chodzi. Jedynie dla
tego możliwe jest gromadzenie 
wiernych. Pan przyjdzie, aże
by zgromadzić lud Swój. W 
tym świetle jest rozkaz misyj
ny Mat. 28 naturalnym zakoń
czeniem Ewangelii, którą chce 
zgromadzić. Wobec tego zbór 
Jezusa Chrystusa, czyli zgro
madzenie Boże, jest świadomy 
swego posłannictwa. Nie może 
być zgromadzenia czyli Koś
cioła bez posłannictwa. Nie ma 
też posłannictwa czyli misji — 
bez zgromadzenia. Misja jest 
więc dziełem Boga, a my wy
konawcami Jego woli i świad
kami.

Omówmy teraz w świetle 
powyższego wypowiedzi o Koś
ciele. o
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Nabożeństwo m łodzieżowe (Liberia)

Wypowiedź pierwsza:

Kościół jest wielkością es
chatologiczną, tzn.: Kościół mo
że istnieć tylko w łączności z 
Jezusem Chrystusem i tylko w 
czasie pomiędzy inkarnacją a 
paruzją Jezusa Chrystusa, czy
li w czasie ostatecznym. Mó
wiąc o Kościele musimy sobie 
uświadomić ten fakt, że ist
nienie Kościoła jest znakiem, że 
nastały czasy ostateczne .To jest 
dlatego ważne, ażebyśmy sobie 
uświadomili, że Kościół nie na
leży już do tego świata i że ma 
swój cel w paruzji (powtórnym 
przyjściu) Jezusa Chrystusa. To 
jest jedyna nadzieja i pociecha 
Kościoła. Mając tę obietnicę, 
może spokojnie spoglądać 
wszystkim wrogom w oczy i za
świadczyć: „Wasi panowie od
chodzą, nasz Pan przychodzi“.

Tylko w oczekiwaniu „o- 
wego dnia“ może być pewny, 
że już teraz należy do niego 
przyszłość. Jak mógłby Kościół 
inaczej żyć jako Kościół, jeśli 
nie jako społeczność braci i 
sióstr Jezusa Chrystusa, który 
się zbliża?

- Widzimy więc, że Kościół 
nie jest ani wielkością socjolo
giczną, ani kulturalną, ani też 
„religijną“. Kościół nie jest 
związany z żadną kulturą. 
Nie jest też wielkością „re
ligijną“ powstałą z ludzkiego 
szukania Boga, lecz jest Koś
ciołem Jezusa Chrystusa, Jego 
ciałem, które jest w tym świę
cie obecne.

Wypowiedź druga:

J e ż e l i  Kościół jest 
wielkością eschatologiczną, to 
jest najpierw miejscem zgroma
dzenia. W Kościele żyją zgro
madzeni, których Bóg na Swój 
dzień zachowuje.

W wierze, w służbie, w 
społeczności zgromadzonych, 
mamy (aczkolwiek w skrytości) 
Królestwo Boże. Kościół jest o- 
brazem, cieniem nieba, gdyż 
palec Boży zniszczył demony 
(Łuk. 11,20). Kościół jest mia
stem na górze leżącym, które
go światłość świeci. Jest spo
łecznością ubogich w duchu, do 
których należy Królestwo Bo
że, a Bóg przyprowadza ludzi. 
W Indonezji zgłosił się maho

metanin do chrztu. Zapytany o 
powody, odpowiedział: „Chrze
ścijanie inaczej umierają — idą 
do światłości“. Tu jest misyj
na moc wiary, modlitwy, ufno
ści — jednym słowem — życia 
Kościoła. Nie mogę krytykować 
tych teologów, którzy powiada
ją, że Kościół jest mocą misyj
ną już w swoim nabożeństwie. 
Chciałbym tu tylko coś dodać: 
jeżeli Kościół jest miejscem 
zgromadzenia w czasach osta
tecznych, to nie można go so
bie wyobrażać jako naczynie 
misji Boga, jeżeli sam nie 
jest misyjnym Kościołem. 
Powtarzam: gromadzenia i po
syłania nie można od siebie 
oddzielić. Zgromadzony Kościół 
jest posyłającym Kościołem. 
Kościół, który nie opuszcza te
go miejsca, w którym jest hi
storycznie zakorzeniony, który 
ponad swe ograniczenia socjo
logiczne i kulturalne nie idzie 
do świata, który do Boga na
leży, jest zamierającym Koś
ciołem. W ostatnich latach bo
leśnie doświadczamy sąd nad 
Kościołami, które same ograni
czyły swój zakres działania. 
Niestety dziś jeszcze na naszą 
szkodę mniemamy, że wystar
czy — jeśli na koniec kazania 
misyjnego dojdziemy do dwóch 
praktycznych wniosków. Ponie
waż sami nie możemy iść jako 
misjonarze, to chcemy misje 
wspierać kolektami i modlit
wami. To dobrze, ale czy to jest 
już wszystko? Oczywiście, że 
nie wszyscy możemy iść jako 
misjonarze, ale czy mogą na
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sze Kościoły pozostać takimi, 
jakimi są? Czy możemy z za
łożonymi rękami przyglądać się 
jak Bóg zgromadza Sobie lud, 
nie uczestnicząc w tym dziele 
Bożym tam, gdzie jesteśmy? 
Czy możemy mniemać, że na
sze Kościoły wypełniły już raz 
na zawsze swoje zadanie? „W 
jaki sposób zaświadczył Kościół 
w Europie w ciągu ostatnich 
lat, że Jezus Chrystus jest Pa
nem?“

Wypowiedź trzecia:

Jeżeli Kościół jest świado
my swego posłannictwa, jeżeli 
żyje w nadziei oczekiwania Pa
na, to będzie świadomy, że po
trzebuje odnowienia. Odnowie
nie, to jest czyn Boży, który 
można sobie tylko wymodlić i 
oczekiwać go. Ale czy oczeku
jemy odnowienia? Jest wielce 
znamienną rzeczą, że pierwsze 
pytanie, które nam stawiają 
poważni chrześcijanie Azji i 
Afryki brzmi: czy tu w Euro
pie są naprawdę Kościoły? 
Wiem, że na podstawie bezpo
średniego przeżycia wiary, osą
dza się tę sytuację, której kry
terium się nie zgadza, w trzy
dziestym pokoleniu nie żyjemy 
tak, jak w pierwszym. A jed
nak. Tu się nas pytają, czy nie 
jesteśmy już u kresu. Przeży
łem na pewnej konferencji mi
syjnej protest afrykańskich stu
dentów przeciwko wysyłaniu 
europejskich misjonarzy do A- 
fryki. Pytano się nas: „Jak mo
żecie mówić o misji, mając na 
myśli misję w naszych krajach, 
kiedy widzimy wyraźnie jak 
u was wygląda sytuacja. Co 
byście powiedzieli, gdybyśmy 
uznali za stosowne do was po
słać misjonarzy?“ Nie ma się 
czemu dziwić, że prawdziwe 
impulsy w kwestii odnowienia 
Kościoła wypływają na eku
menicznych konferencjach od 
chrześcijan z Azji i Afryki. Na 
światowej konferencji misyjnej 
w Willingen w 1952 r. można 
było usłyszeć następujące glo
sy: „Podczas mego rocznego po
bytu w Europie spotkałem za 
dużo Europejczyków, którzy 
liczyli się tylko z banknotami 
i akcjami, lecz nie z żywym Bo
giem“, „W europejskich Koś
ciołach za dużo jest organizo
wania — a za mało wiary“.

Rodzina misjonarza w Porto-Novo (Dahomey)

Godzina biblijna w dom u Lapończyków  (P ółn. Szw ecja)

Z Centrum  Ekum enicznego w Mindolo (Półn. Rodezja)
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Tuż przed zamknięciem kwietniowego numeru „Jednoty“ dosięgła nas 
nad wyraz smutna i bolesna wiadomość, że dnia 21 marca br., o godz. 21,30 
rozstał się z doczesnością w wieku lat 72

S.P. Ks. Prof. Dr J A N  S Z E R U D A
długoletni profesor zwyczajny b. Wydziału Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego a następnie Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, b. zastępca biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  PRL, 
ceniony powszechnie teolog-naukowiec, wybitny znawca języka hebraj
skiego i innych języków orientalnych, osobistość kryształowego charak
teru i serca, szczerze oddana idei ekumenizmu.

Ś.p. Ks. Prof. Dr Jan Szeruda zasłużył się szczególnie jako wycho
wawca całego pokolenia księży i jako organizator Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w  latach powojennych.

Cześć Jego świetlanej pamięci!

„Europa potrzebuje nowej mi
sji“, „96°U chrześcijańskiej lud
ności w Europie stanowi tylko 
płaszczyk, który małą liczbą 
prawdziwych chrześcijan obez
władnia w boju wiary<(.

Jak jednak mogą przy dzie
le misji współpracować Koś
cioły mniejszościowe, słabe li
czebnie i finansowo? Na to py
tanie jest tylko jedna jedyna 
odpowiedź: módlmy się o to, 
ażebyśmy się stali Kościołami 
misyjnymi, oczekującymi owe
go dnia. To jest o wiele waż
niejsze aniżeli pieniądze i lu
dzie. Gdy jeden członek cierpi, 
to drugi też niedomaga.

Misja

Nie można już więcej poj
mować misji jako pomocy mi
łosiernych bogaczy dla „bied
nych pogan“. Nie chodzi tu ani 
o filantropią, ani też o eksport 
kultury i cywilizacji, ani też
0 przedstawienie chrześcijań
stwa jako absolutnej i wyższej 
religii, ani też o transplantacją 
europejskich form życia koś
cielnego do krajów zamorskich. 
Misja, to posłuszny udział w 
misji Boga, przygotowujący pa- 
ruzję Pana. U Mat. 24, 14 czy
tamy: „I będzie głoszona ta E- 
wangelia o Królestwie po ca
łym świecie, na świadectwo 
przeciwko wszystkim narodom.
1 wtedy przyjdzie koniec.“

Jest to nieodmienny fakt 
w dziejach objawienia Bożego 
na ziemi. Misja jest więc czy
nem Boga, który zgromadza 
lud Swój w czasach ostatecz
nych. Tego czynu Bóg nie chce 
dokonać bez naszego współu
działu. Jeżeli Kościół jest cha
rakterystycznym znamieniem 
czasów ostatecznych, to tym- 
bardziej jest nim misja. W spra
wozdaniu z konferencji w E- 
uanston w 1954 r. czytamy: 
„Gdy apostołowie pytali się Pa
na, czy wnet przyjdzie Królest
wo Boże, odpowiedział im: bę
dziecie mi świadkami po 
wszystkie krańce ziemi. Na na
sze wołanie: „Panie, jak dłu
go? odpowiada: „Idźcie i każcie 
Ewangelią wszystkim naro
dom“.

E. Schlenik nazywa nasz 
czas „zbawienną szansą „która 
jest Kościołowi dana do prze
prowadzenia swego apostolskie
go posłannictwa w świecie“.

W. Freytag powiada: 
„Cierpliwość Boża nadaje sens 
obecnym czasom. Misja dopie
ro nadaje historii ludzkiej 
właściwy sens“. C.W. Ransch 
powiada: „Bóg prowadzi świat 
przez misję Kościoła do dopeł
nienia“.

Widzimy więc, że misja o- 
znacza coś więcej aniżeli misjo
narzy i towarzystwa misyjne. 
To poznanie ułatwia nam zro
zumienie położenia Kościoła 
w Azji i Afryce, który woła o 
jedność Kościoła w imię jego 
misji. Brak jedności w Koście
le — to największa przeszkoda 
w głoszeniu Ewangelii. Gdy pa
trzymy na Kościoły w Azji i 
Afryce z punktu widzenia mi
sji Boga, zrozumiemy ich dą
żenie do niezależności.

N\a wyżej wymienionej 
Konferencji misyjnej padło ze 
strony niektórych afrykańskich 
studentów następujące pyta
nie: „Jakie wy właściwie ma
cie pojęcie o naszym Kościele, 
że ciągle jeszcze narażacie nas 
na zetknięcie się z Towarzyst
wami Misyjnymi, które ciągle 
uważają nas za niedojrzałych? 
Czy wiecie o tym, że biała 
twarz zawsze ma dla nas im
perialistyczne rysy? Czy może
cie zrozumieć, że dla wielu na
szych ziomków — Kościół jest 
odmianą imperializmu? Czy 
może nie byłoby lepiej, aby- 
byście z misji zrezygnowali?“

Odpowiedź z naszej strony 
może tylko tak brzmieć: „Właś
nie dlatego, że jesteśmy Koś
ciołami i chcemy nimi być — 
musimy uprawiać misję i wy
syłać misjonarzy, lecz nie bez 
waszej zgody i nie bez naszej 
pokuty.“

Jakiż ma być owoc naszej 
pokuty? Zamiast pogardliwego 
mówienia o „młodych Kościo
łach“, będziemy mówić o Koś
ciołach w Azji i Afryce. Nie 
będziemy już bezmyślnie uży
wali słów „Murzyn“, „koloro
wy“, lecz będziemy mówili o 
Afrykańczykach, Hindusach itp. 
Nie będziemy uważali Europy 
za ośrodek świata, lecz będzie
my się starali wniknąć w pro
blemy Azji i Afryki z punktu 
widzenia mieszkańców tych 
kontynentów.

Traktujmy poważnie na
szych azjatyckich i afrykań
skich braci.

Niech do pokuty skłoni nas 
pamięć o ludziach, którzy jako 
ochrzczeni, wprawdzie nie ule
gają fetyszyzmowi, ani też nie 
zatruwają strzał, lecz urągają 
Bogu — produkując broń ma
sowej zagłady.

Rezultat wyżej omawia
nych problemów może być 
tylko jeden: Musimy się stać 
Kościołem. Będzie to niemożli
we bez łączności z innymi Koś
ciołami.

Tłum.: Ks. T. Bruell.
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ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
w najstarszym zwiastowaniu apostolskim

Cudowny i w skutkach swoich brzem ienny b ył dzień zmar
twychwstania Jezusa. B y ł to dzień w ielkiego trium fu Jezusa po 
pozornej klęsce i strasznej śm ierci na krzyżu, dzień w którym  
Bóg wszechmocny Swoim  wkroczeniem w spraw y ludzkie i dzie
je obrócił wniwecz zam iary wrogów i Syna Swego uw ielbił i w y
w yższył. D la uczniów był dzień ten niespodziewanym wyrwaniem  
z duchowego odrętwienia, zwątpienia i głuchej rozpaczy i powro
tem do życia w iary i nadziei. D la całej ludzkości zaś był to dzień 
zwycięstwa życia nad śm iercią, w iary nad zwątpieniem, nadziei 
nad beznadziejnością. Różne są ludzkie zdania i mniemania o tym 
niezw ykłym  w ydarzeniu; jedno jednak jest pewne, czemu nawet 
niedowiarstwo nie może zaprzeczyć: gdyby nie było dnia zm ar
twychwstania, gdyby uczniowie Jezusa nie b y li stanęli nad pu
stym  grobem i nie b y li oglądali w łasnym i oczyma Zm artw ych
wstałego, nie byłoby chrześcijaństwa, nie św ięcilibyśm y W ielka
nocy.

KS. DR KAROL KOTULA

1. RELACJE EWANGELISTÓW

O zm artwychwstaniu Jezusa 
opowiadają ewangelie w k ilk u  
historiach, częściowo różniących 
się m iędzy sobą. Dlaczego tak 
jest, nie sposób i nie tu m iejsce, 
żeby się nad tym  rozwodzić. 
Jest jednak cały szereg momen
tów w ystępujących we w szyst
kich  historiach i relacje ewan
gelistów w jedną całość łączą
cych.

Najprzód fakt pustego gro
bu. W idziała go straż grobu 
strzegąca, która też była świad
kiem  samego zm arwychwstania. 
W idziały go niew iasty, które 
wczesnym rankiem  p rzyszły do 
grobu, by namaścić ciało Jezu 
sa, w id zieli uczniowie Piotr i 
Jan  i pewnie także inni. Potem 
zdziw ienie, zaniepokojenie, a 
nawet przerażenie na widok 
pustego grobu, na wieść o zm ar
twychwstaniu, a nawet na w i
dok Zm arwychwstałego, ja k  o 
tym  w yraźnie mówi ewangeli
sta Łukasz w re lacji o ukaza
niu się Jezusa uczniom wieczo
rem w dniu zm arwychwstania. 
(Łuk. 24, 37). Jest to tym dziw 
niejsze, że Jezus kilkakrotnie 
przedtem wspom inał w yraźnie 
o Swoim zm artwychwstaniu. 
A le  człow iek tkw iący zm ysłam i 
swoim i i całym  swoim jestes
twem i życiem  w świecie mate
rialnym  lęka się zetknięcia ze 
światem niew idzialnym , wiecz

nym. Nawet chrześcijanin, choć 
jest dziecięciem  wieczności, czu
je przed tym światem świętą 
bo jaźń.

Z  tym  zdziw ieniem  i prze
strachem łączyło się także nie
dowierzanie i wyraźne powąt
piewanie. O tym  mówią pra
wie w szystkie opowiadania o 
zm artwychwstaniu. M aria Ma
gdalena w idziała tylko jedno 
wytłum aczenie faktu pustego 
grobu: ,,W zięli Pana z grobu i 
nie wiem y, gdzie Go położyli“ . 
(Jan 20, 2). To powtarzała z 
jakim ś dziw nym  uporem. U cz
niowie idący do Emaus sły
szeli, że Jezus w stał z m ar
twych, ale uw ażali to tak da
lece za próżne niewieście ga
danie, że nie potrudzili się, by 
pójść do grobu i sprawdzić, co 
się stało, lecz rozum iejąc, że 
w Jerozolim ie nie ma ju ż co 
robić, że w szystko się skończy
ło, w racali ze smutkiem do do
mu.

Zm artw ychw stały jest we 
w szystkich tych relacjach nie 
duchem, nie zjaw ą, nie bezcie
lesnym  widmem, lecz postacią 
realną, cielesną, choć ciało Je 
go było inne niż nasze, tak że 
mógł zjaw iać się kiedy chciał 
i gdzie chciał i znikać niespo
dziewanie. Ażeby rozw iać nie
pewność i niedowierzanie ucz
niów, którzy m niem ali, że du

cha widzą, jadł wpośród nich. 
(Łuk. 24, 53). Postać Zm art
wychwstałego budziła w ucz
niach onieśmielenie, w id zie li 
w Nim  istotę z innego świata, 
której się należy cześć i pokłon. 
Tomasz przekonawszy się, że 
zm artwychwstanie Jego jest 
faktem, w yznał z pokorą: „Pan 
mój i Bóg m ój” . (Jan 20, 28).

Jeszcze jeden rys powta
rza się w relacjach ew angelis
tów, m ianowicie polecenie, że
by szli i opowiadali innym  o 
Jego zm artw ychw staniu. Pole
cenie takie otrzym ały niew ias
ty u grobu, otrzym ała M aria 
Magdalena, poleceniem takim , 
które Zm artw ychw stały daje 
w szystkim  uczniom, kończą się 
opowiadania o Jego zm art
wychwstaniu.

Co w ynika z tych w szystkich 
re lacji ewangelistów? Najprzód 
to, że uczniowie b y li przez 
śm ierć Jezusa pomimo k ilk a 
krotnych Jego zapowiedzi, że 
to nastąpi, tak zrozpaczeni, 
i w szelkiej nadziei pozbawieni, 
że nie b y li zdolni do jakiego
kolw iek działania, a już abso
lutnie nie do publicznego w y
stąpienia. Zgrom adzili się przy 
zam kniętych drzw iach, ciągle 
w strachu, że i ich mogą cze
kać represje ze strony władz 
żydow skich.

Co się więc stało, że ucz
niowie otrząsnęli się ze swego 
duchowego odrętwienia, że na
brali nowej otuchy i odwagi do 
działania i publicznego św iad
czenia o Jezusie jako o obieca
nym  przez proroków ludow i 
izraelskiem u M esjaszu i Zba
w icielu świata? M usiało to być 
jakieś niezw ykłe, w strząsające 
zdarzenie, jakieś niepospolite 
przeżycie. Tym  zdarzeniem  by
ło zm artwychwstanie Jezusa i 
obcowanie ze Zm artw ychw sta
łym .

Z  re lacji ewangelistów w yni
ka także, że stosunek uczniów 
do Jezusa uległ przez Jego 
zm artwychwstanie poważnej 
zm ianie. Zm artw ychw stały to 
już nie ten Jezus, z którym  
przem ierzali krainę G alile jską  
w zdłuż i wszerz, z którym  ob
cowali poufale, do którego od
nosili się nieraz z niezw ykłą, 
naiwną szczerością i śm iałością 
jak do przyjacie la i nauczycie
la. Teraz powstaje w nich u
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czucie i świadomość dystansu 
i onieśm ielenia. Uczniowie w i
dzą w Jezusie postać nie z te
go świata. Jezus zm artw ych
w stały to Pan i K ró l. ,,Dana M i 
jest w szelka moc na niebie i na 
ziem i. I  oto Jam  jest z wam i po 
w szystkie dni aż do skończenia 
św iata” . (Mat. 28, 18 i 20).

W reszcie jeszcze jedna 
konsekwencja tych w szystkich 
w ydarzeń i h istorii: Jezus w y
syła uczniów w świat, czyni 
ich Sw oim i św iadkam i, m ianu
je apostołami, daje jak  Pan i 
W ładca polecenia, rozkazy i 
pełnomocnictwa. Zmarftwychh 
w stały to Pan i K ró l w kracza
jący ze swego niebieskiego w y
w yższenia w dzieje ludzkości.

Tak wschodzi dla świata 
zorza nowego dnia, dnia chrze
ścijaństw a.

2. NAJSTARSZE APOSTOLSKIE 
ZWIASTOWANIE

O JEZUSIE CHRYSTUSIE

Cóż było treścią poselstwa, 
które n ieśli apostołowie św ia
tu? Ja k  w yglądały pierwsze 
ich kazania? Co było m yślą 
przewodnią i ośrodkiem ich 
zwiastowania?

Pogląd na to dają nam u- 
ryw ki kazań a raczej świa
dectw apostoła Piotra o Jezu 
sie Chrystusie, potem także 
kazań apostoła Paw ła, przeka
zane nam w D ziejach Apostol
skich. Szczególnie chodzi tu o 
kazania i świadectwa apostoła 
Piotra, które jako pierwsze w 
ogóle kazania chrześcijańskie 
inform ują nas najlepiej o treś
ci i sposobie najstarszego 
chrześcijańskiego zwiastowa
nia. B y ły  to nie teologiczne roz
praw y, nie długie sztuczne w y
wody i nauki, to b yły krótkie, 
proste, szczere, jasne i stanow
cze świadectwa o tym, co apos
tołowie w idzieli, słyszeli, prze
żyw ali. Dlatego w centrum ka
zań stało zwiastowanie o tym, 
czego w ostatnim czasie b y li 
św iadkam i, co ich poruszyło do 
głębi i postać i życie Jezusa w 
nowym postawiło świetle, o 
zm artw ychw staniu Jezusa. Tak 
jest we w szystkich kazaniach i 
świadectwach apostoła Piotra, 
w kazaniu w dniu zesłania Du
cha Sw ., Dz. Ap. 2, w kazaniu 
w przedsionku św iątyni do lu 

du po uzdrowieniu chromego, 
Dz. Ap. 3, w świadectwach 
przed Radą Żydow ską, Dz. Ap. 
4 i 5 i w kazaniu w domu set
nika Korneliusza, Dz. Ap. 10. 
Wszędzie tam w centrum kaza
nia stoi świadectwo o zm ar
tw ychw staniu Jezusa Chrystu
sa. „Tego Jezusa, którego w y 
ukrzyżow aliście, Bóg w zbudził 
z m artwych, czego m y w szyscy 
jesteśmy św iadkam i” —  tak 
brzm i i powtarza się mężne 
w yznanie Piotra.

Było to rzeczą zupełnie na
turalną. To, że Jezus był u- 
krzyżow any i um arł, w iedzieli 
w szyscy, tego nie było trzeba 
zwiastować. Nowym, niezna
nym, nadzw yczajnym  czynni
kiem  było to, że tego ukrzyżo
wanego Bóg w zbudził z m ar
tw ych i że żyje. Dlatego o 
śm ierci Jezusa mówi apostoł 
Piotr krótko, natomiast zm ar- 
twychwzbudzeniu Jego po
święca dłuższe wywody, powo
łu jąc się m iędzy innym i na 
świadectwa St. Testamentu. To 
zwiastowanie spraw iło także, 
że słuchacze „skru szy li się w 
sercu” , ono było tym  mocnym 
argumentem, któlry spowodo
wał zaniepokojenie, nawróce
nie i wiarę.

Mówiąc o zm artw ychw sta
niu Jezusa używa apostoł Piotr 
stale tego samego określenia: 
Bóg w zbudził Go z m artwych. 
Piotr nie mówi, jak jest w na
szym  w yznaniu w iary, że 
Chrystus wstał z m artwych, 
lecz stale, że Bóg Go w zbudził 
z m artwych. W tym  stw ierdze
niu zawarte są dwa charakte
rystyczne momenty: najprzód 
wyraźne zaznaczenie, że zm ar
twychwstanie Jezusa było Bo
żym  czynem. Jezus nie w stał 
z m artw ych z Sw ojej mocy, 
tkw iącej w Nim  jako Synu Bo
żym  i Panu życia i śm ierci —  
do tego poznania doszli aposto
łowie dopiero później —  lecz 
został wzbudzony z m artwych. 
Druga m yśl, która się kry je  za 
tym  twierdzeniem  apostoła, 
jest ta, że Bóg nie uznał w yro
ku wydanego przez Radę Ż y 
dowską na Jezusa, lecz Go 
uspraw iedliw ił, mówiąc dzisie j
szym  językiem , rehabilitow ał, 
p rzy ją ł Jego ofiarę na krzyżu , 
potw ierdził proroctwa głoszące 
o Nim  jako o M esjaszu a zara

zem zatw ierdził Jego Boskie 
Synostwo i powołanie. To było 
mimowolnym oskarżeniem  R a
dy Żydow skiej, która słucha
jąc tego rozum iała dobrze, co 
w tym  świadectwie było za
warte i dlatego pieniła się ze 
złości.

Zm artw ychw zbudzenie Je 
zusa było dla uczniów dowo
dem i rękojm ią, że Jezus C h ry
stus jest obiecanym ludowi 
izraelskiem u Mesjaszem i Zba
wicielem  świata. Ta m yśl prze
w ija się także w kazaniach i 
świadectwach apostoła Piotra, 
lecz na ogół w krótkich  nie 
sform ułowanych dokładnie sło
wach. A le i to przedstawione 
jest jako Boży czyn. Bóg „u- 
czyn ił Go Panem i Chrystu
sem” , Dz. Ap. 2, 36, „uw ielbił 
Go” , Dz. Ap. 3, 13, „w yw yż
szył praw icą Sw oją na Wodza 
i Zbaw iciela”, Dz. Ap. 5, 31. 
Pojęcie na czym  to zbawienie 
i uw ielbienie polegało, nie jest 
jeszcze skrystalizow ane. Są w 
kazaniach tylko  krótkie 
w zm ianki, że ci, którzy uw ie
rzą w Chrystusa Jezusa, dostą
pią odpuszczenia grzechów. 
N auki o odkupieniu przez 
śm ierć Jezusa na krzyżu, któ
ra jest fundamentem nauki a- 
postoła Paw ła i zawarta jest 
także w listach apostoła Piotra 
i Jana, nie ma jeszcze w tych 
pierw szych kazaniach Piotra. 
W głębię tej prawdy b y li ucz
niowie Jezusa dopiero później 
wprowadzeni przez Ducha św. 
A le o powolnym rozw oju tej 
m yśli św iadczy już w yznanie 
Piotra przed N ajw yższą Radą: 
„Nie masz w nikim  innym  zba
w ienia; albowiem nie masz 
żadnego innego im ienia pod 
niebem danego ludziom , przez 
które byśm y m ieli być zbawie
n i” . (Dz. Ap. 4, 12). O rozwoju 
zaś poznania istoty, w yw yższe
nia i wiecznego powołania Je 
zusa Chrystusa św iadczy fakt, 
że już w kazaniu w domu set
nika Korneliusza spotykam y 
po raz pierw szy słowa zawar
te w naszym w yznaniu w iary, 
że Jezus Chrystus jest .»posta
nowionym od Bo*?a sędzią ży
wych i um arłych” . (Dz. Ap. 
10, 12).

Do wspólnych rysów  w szyst
kich  pierw szych kazań aposto
ła Piotra należy także stw ier
dzenie, że uczniowie są świad
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kam i zm artwychwstania Jezu 
sa. „Tego my w szyscy jesteś
m y św iadkam i” —  stw ierdza 
P iotr kilkakrotnie, a w kazaniu 
w domu setnika Korneliusza 
dodaje: „Którzyśm y z N im  je
d li i p ili po Jego zm artw ych
w staniu” . (Dz. Ap. 10, 42). Za
tem zwiastowanie apostolskie 
o zm artw ychw staniu Jezusa 
nie jest urojeniem, lecz faktem  
przez nich samych stw ierdzo
nym .

3. SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI

Zm artw ychw stanie Jezusa 
jest faktem  dostatecznie stwier_ 
dzonym przez świadectwa a- 
postolskie. Ja k  z re lacji ewan
gelistów  w ynika, nie b y li apos
tołowie ludźm i łatw ow iernym i, 
skłonnym i do złudzeń. G dyby 
nie b y li oglądali Zm artw ych
wstałego na własne oczy i nie 
b y li z N im  obcowali, byłoby 
ich świadectwo nieprawdziwe, 
a wtedy całe chrześcijaństw o 
opierałoby się na kłam stw ie 
lub złudzeniu. A  słuszność ma 
Korycka, gdy mówi: „Rozum  
nasz nie pojmie tego nigdy, 
aby życie mogło opierać się na 
fałszu i na obłędzie. To może 
wmówić w nas sofistyka, ale 
ona potrafi w nas wmówić, że 
nas nie ma”.

Zm artw ychw stanie Jezusa 
stało w centrum najstarszego 
apostolskiego zwiastowania ja
ko fundament w iary w Jezusa 
Chrystusa Zbaw iciela. W szyst

kie inne nauki o Chrystusie, 
cała chrześcijańska chrystolo
gia opierała się na tym  funda
mencie i koło niego powoli 
krystalizow ała się. Objawienie 
Boże ma także swój rozwój. Co 
Piotrow i i innym  apostołom 
nie było znane w pierw szych 
dniach i tygodniach po wniebo
wstąpieniu Pańskim  i zesłaniu 
Ducha Św ., w to wprowadził 
ich potem Duch Św. według 
obietnicy Jezusa: „Duch praw
dy w prow adzi was we w szelką 
prawdę” . To centralne stano
w isko zm artw ychw stania Jezu 
sa w zwiastowaniu chrześci
jańskim , które wtedy było rze
czą naturalną, jest i dzisiaj po
żądane.

Zm artw ychw stanie Jezusa 
Chrystusa było wkroczeniem  
wszechmocnego Bożego działa
nia w spraw y i dzieje ludzkie. 
Zw iastow anie chrześcijańskie 
o zm artw ychw staniu Jezusa 
jest i pozostanie zawsze p rzy
pomnieniem mocom świata u- 
rzeczonym  swoją potęgą, że 
Bóg w kracza w dzieje ludzko
ści, i ostrzeżeniem gdy im się 
zdaje, że ponad nim i nie ma 
już nic i nikogo.

Zm artw ychw stanie Jezusa 
było dla uczniów ostrząśnię- 
ciem się z duchowego odręt
w ienia i źródłem nowej radoś
ci życia i nadziei. Taką rolę 
spełnia zwiastowanie o zm ar
tw ychw staniu Jezusa także w 
czasach dzisiejszych, gdy ludz
kość tkw iąca całym  swoim je

stestwem w świecie m aterial
nym  i pogrążona w doczesnoś
ci, „zrzuciw szy, —  ja k  mówi 
Korycka —  rygory re lig ii staje 
się ponurą i sposępniałą“ .

Zm artw ychw stanie Jezusa 
jest zorzą nowego dnia dla 
świata, dnia Ew angelii, chrześ
cijaństw a. Bo pod wpływem  
tego przeżycia i na rozkaz 
Zm artwychwstałego w yszli a- 
postołowie na podbój świata 
dla Chrystusa. To powinnno 
przeświecać przez w szelkie 
chrześcijańskie zwiastowanie.

Zm artw ychw stanie Jezusa 
jest także zorzą nowego dnia 
dla człow ieka w ogóle. Od
wieczne bowiem pytanie: 
„Któż nam odwali kam ień od 
otworu grobowego” znalazło w 
fakcie zm artw ychw stania Je 
zusa raz na zawsze odpowiedź. 
Zw iastow anie o zm artw ych
wstaniu Jezusa jest więc zaw
sze źródłem nadziei: „Zm ar
tw ychw staniesz prochu mój, 
zm artw ychw staniesz przem ie
niony” .

Zm artw ychw stanie Jezusa 
jest źródłem nowego życia 
człowieka. Ja k  uczniowie Pań
scy na skutek zm artw ychw sta
nia swego Pana odżyli na no
wo, tak w ierzący w Chrystusa 
są „razem z Nim  w zbudzeni” 
(Ko l. 2, 12) do nowego życia. 
Tak powstanie w świecie nowa 
ludzkość, która z Chrystusem  
um arła i z Chrystusem  wstała 
z m artwych.

MAŁY FELIETON LAIKA (2)

Myślenie ma kolo$alnq przyszłość
jVT awiązując do mego poprzedniego „felietonu”, utwierdzam  
^  się w przekonaniu, że w otaczającym nas „bycie” jest nad 

czym rozważać i zastanawiać się. Godne „myślenia“ fakty, zda
rzenia i wypowiedzi leżą przed nami; wystarczy poprostu schy
lić się, by je podnieść i wziąć „pod lupę” własnych myśli.

W iemy, że człow iek jest 
istotą społeczną, że jego p rzy
rodzoną cechą jest życie w 
m niej lub więcej zorganizo
w anych grupach jak np. rodzi
na, naród, państwo, społeczność 
re lig ijn a. Zastanaw iałem  się 
kiedyś, czy w szelkie „izm y” 
lub „tyzm y”, charakteryzujące 
stosunki wzajemne pomiędzy 
poszczególnym i zw iązkam i na
rodowościowymi czy państwo

w ym i, można również prze
nieść w dziedzinę stosunków 
pomiędzy w yznaniam i chrze
ścijańskim i. Rozm yślałem , do 
których kościołów pasują ce
chy faszyzm u, nacjonalizm u, 
im perializm u, a do których de- 
m okratyzm u czy liberalizm u. 
I oto teraz nagle te dawne „ro
jenia” we mnie ożyły i okazały 
się nader realne. Oto czytając 
N r 51 (673) Tygodnika Po w-

szechnego, znajduję na pierw 
szej stronie w yw iad z w yb it
nym  katolickim  teologiem 
francuskim  O. Yves Congarem, 
który oceniając sposoby dopro
wadzenia do zjednoczenia 
chrześcijaństw a, tak m iędzy 
innym i mówi: „Potrzeba po o- 
bu stronach głęboko sięgającej 
zm iany w postawie, rew izji 
w ielu idei a nie tylko  pewnych 
uprzedzeń... Następnie m usim y 
nawrócić nasze serca, porzucić 
egoistyczne idee, co do naszej 
w yłącznej słuszności o naszym  
dziedzictwie, porzucić pewnego 
rodzaju re lig ijn y  IM P E R IA 
L IZ M  (podkreślenie autora fe
lietonu). Inaczej mówiąc trzeba 
stać się bardziej chrześcijań
skim ” . A  więc podsum ujm y: 
Kościół K a to lick i m usi porzu-
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Głosy z New Delhi

1. Z KAZANIA INAUGURACYJNEGO Ks Dr U BA HMYIN

W  kazaniu swym, wygłoszonym  podczas 
inauguracyjnego nabożeństwa na I I I  Se

s ji Zgrom adzenia Ogólnego w New Delhi, sekre
tarz U n ii Kościelnej Baptystów Burm y —  U Ba 
H m yin domagał się teologii ekumenicznej, któ
ra obejmie m yśli kontynentu takiego, ja k  A zja. 
Przedtem  jednak 1200 oficjalnych uczestników 
konferencji sponad 50 krajów  udało się, w uro
czystej procesji, z H a li V igyan Bhavan, w któ
rej odbyw ały się obrady, do m iejsca nabożeń
stwa, tj. pod specjalnie w tym  celu w zniesiony 
namiot, zw any „Sham iana“ .

W kazaniu na główny temat Zgrom adzenia —  
„Jezus Chrystus św iatłością świata“, w skazał 
U Ba H m yin na historyczne powody rozłamu 
Kościoła. „Faktu, że w tym  rozłamie nadal 
trwam y mimo stwierdzenia, że jest on przesz
kodą dla Ew angelii, nie można uspraw iedliw ić 
rozwojem dziejowym . Dowodem naszej jedno
ści, danej nam w Chrystusie, są nasze szczere 
i energiczne starania do stworzenia nowych sto
sunków w odniesieniu do przejętych i dotych
czas istniejących m iędzy naszym i denominacja
m i barier“.

Zdaniem  mówcy z Burm y, zbór chrześcijań
sk i nie posiada jeszcze wcale teologicznego

przygotowania, potrzebnego naszemu stuleciu. 
„A by pokrzepić chrześcijan, tak Wschodu, ja k  i 
Zachodu, potrzebna nam  jest silna i obszerna 
teologia. Bez niej pozostanie Kośció ł poza silnym  
prądem budzących się re lig ii A z ji i świata. D ziś 
mówi się dużo o Kościele ekumenicznym, i nad 
jego organizacją ju ż pracowano. Lecz nie za j
mowano się zupełnie teologią ekumeniczną lub 
apologetyką, przede w szystkim  zaś ich stosun
kiem  wobec „ducha Wschodu“.

„Zdaniem wielu Azjatów —  powiedział 
U Ba Hmyin —  chrześcijańska Ewangelia łą
czy się w sposób nierozerwalny z człowie
kiem Zachodu. Dziś Ewangelia zapuściła ko
rzenie w Azji. Przed nami stoi pytanie: Czy 
możliwe będzie radykalne zerwanie z za
chodnim sposobem myślenia, czy my w Azji 
możemy robić to, co robili chrześcijanie pier
wszych wieków w świecie hellenistycznym? 
Czy możliwe jest posługiwanie się azjaty
ckimi strukturami i sposobami myślenia i 
życia tam, gdzie używano dotychczas gre
ckich form wyrażania? Taką próbę należa
łoby dziś zaryzykować. Skoro teologia ma 
być ekumeniczna, musi się zmierzyć z inny
mi systemami i sposobami myślenia i życia,

cić re lig ijn y  im perializm  i mu
si stać się bardziej chrześcijań
ski! N ie są to chyba postulaty, 
z których Kośció ł rzym ski mo
że być dum ny w X X -ty m  w ie
ku i po 20 w iekach istnienia.

W dalszym  ciągu swego 
w yw iadu tenże o. Congar 
stw ierdza, że jednym  ze środ
ków, zm ierzających do zjedno
czenia chrześcijaństw a, jest 
m odlitwa: „M odlitwa wspólna 
z naszym i braćm i odłączonym i 
m iałaby szczególne znaczenie. 
D yrektyw a kongregacji Rzym 
skie j z roku 1949 aprobuje re
cytowanie wspólne Ojcze Nasz 
lub innych m odlitw aprobowa
nych przez Kościół... Zakazane 
natomiast jest, oczyw iście, 
wspólne nabożeństwo litu rg icz
ne: Msza św., Kom unia św. 
Również nie mogą katolicy 
norm alnie uczestniczyć w na
bożeństwach niekatolickich. 
Nie należy jednak uważać tego 
zakazu jako w ynikającego z 
ducha opozycji, lecz raczej z 
szacunku dla podstawowych 
zasad wolności sum ienia” (?)!

A  więc wg o. Congara wolność 
wspólnej m odlitw y nie w ynika 
z nauki Chrystusa lecz z „dy
rektyw y kongregacji Rzym 
sk ie j” . Dziw na to zaiste w ol
ność sum ienia, dla której sza
cunek uzasadnia zakaz „nor
malnego” uczestniczenia w na
bożeństwie innych chrześcijan.

Ja k  widać duchy średnio
wiecza i scholastyki straszą 
jeszcze wciąż za „spiżową bra
mą” .

Podkreślone w uprzednim  
felietonie gesty i ukłony K o ś
cioła Katolickiego wobec tak 
zw anych „braci odłączonych” 
potwierdza również o. Congar: 
„M yślę, że gdyby Sobór w ydał 
jakieś nowe orzeczenie z za
kresu teologii m aryjnej, oma
w ianej w różnych pismach teo
logicznych i na różnych kon
gresach, to stałoby się ono po
ważną przeszkodą w zjednocze
niu chrześcijan. Faktem  jest, 
że definicja W niebowstąpienia 
stw orzyła trudność dziś prawie 
niepokonaną nie tylko  dla pro
testantów —  co jest zrozum ia

łe —  ale nawet dla prawosław
nych, którzy wszakże akceptu
ją W niebowzięcie. Gdybyśm y 
więc ogłosili dogmaty w spra
wach, które jeszcze nie dojrza
ły  w pełni w świadomości ca
łego Kościoła, jak odnośnie 
dzieła współodkupienia lub 
pośrednictwa powszechnego 
M aryi, to sądzę, że spowodo
wałoby to powstanie niem alże 
niepokonalnej przeszkody na 
drodze do zjednoczenia... O j
ciec Sw . (Pius X II)  uważał to 
zagadnienie za jeszcze niedoj
rzałe, niedostatecznie jasne dla 
ogółu w ierzących, by mogło 
być ujęte w formie dogmatów. 
Chciałbym  prosić tego, kto 
pragnie ogłoszenia dogmatu o 
M aryi W spółodkupicielce, aby 
wpierw w yłożył m i dokładnie 
teologię odkupienia. Jestem  pe
wien, iż przyzna mi, że to nie 
takie łatw e” . A  więc w idzim y, 
że scholastyka nie jest łatwa 
nawet dla tak wybitnego scho
lastyka jak o. Congar.

Wśród dalszych „kw iat
ków z łą czk i” przedsoborowej
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i musi być w stanie przyjąć je, a nie tylko 
z a c h o d n i e _

Nabożeństwo inauguracyjne było jednocze
śnie dziękczynieniem  za spotkanie się chrześci
jan  z całego świata, jak powiedział prezydent 
Międzynarodowej Rady M isyjnej, dr Christian 
Baeta (Ghana). Poza tym w nabożeństwie udział 
w zię li prezydenci Rady Ekum enicznej, a m ia
nowicie: m etropolita Juhanon Mar Thoma S y 
ryjskiego Kościoła M ar Thoma z M alabar (In 
dia), który w ygłosił modlitwę i u d zie lił błogo
sławieństwa; biskup Kościoła Metody stycznego 
Argentyny, U rugw aju i B o liw ii oraz biskup 
Kościoła Ew angelickiego w B erlin -B rand er- 
burg, dr Otto D ibelius, odczytali peryskopy; 
arcybiskup Prawosławnej A rchid iecezji Półno
cnej i Południowej Am eryki, Iakovos, zm ówił 
wspólnie ze zborem N icejskie W yznanie W iary; 
biskup Protestanckiego Kościoła Episkopalnego 
Stanów Zjednoczonych, H enry K n o x Sh errill, 
zakończył nabożeństwo m odlitwą przyczynną.

2. POWOŁANI DO SŁUŻBY 
Ks. Dr M. TAKENAKA

Na trzeciej Se sji Zgrom adzenia Ogólnego 
w New Delhi, japoński teolog, dr Masao Take- 
neka (Kyoto), skierow ał apel do Kościołów  o 
zwalczanie nie tylko  socjalnych trudności, lecz 
przede w szystkim  ich przyczyn. Chodzi o to, 
powiedział Takeneka w swoim referacie na te
mat „Słu żb y“ —  był to jeden z trzech głównych 
tematów Zgrom adzenia Ogólnego —  aby dotrzeć

i zniszczyć źródła w szystkich niespraw iedliw o
ści i niedomagań socjalnych. Postępowanie ta
kie wymaga ze strony Kościołów  giętkości, do
pasowania się do współczesnego świata, a tym 
samym —  zniesienia dotychczasowych form 
swej służby.

Szczególnie w krajach, w których praca 
pionierska Kościołów  i M isji przechodzi dziś w 
ręce rządów, otw orzyły się dla służby kościelnej 
nowe i wartościowe m ożliwości, powiedział 40- 
łetni teolog. W tych granicach byłoby niew ła
ściwe trzym ać się dotychczasowych form i me
tod. N ależy raczej ustalić, gdzie i jakie form y 
dobrowolnej służby mogą być zastosowane. 
„Nie potrzebujem y skostniałych i osiadłych sza
farzy, lecz ruchliw ych mieszkańców namiotu!“' 
gdzie tradycyjne religie nie u d zie liły  na nie 
odpowiedzi.

Zdaniem  japońskiego teologa, służba chrze
ścijańska jest jedną z niezbędnych oznak K o 
ścioła Chrystusa, jest ona drogą chrześcijan w 
służbie Bożej. Na chrześcijańskich laikach, jako 
„posłannikach Kościoła“ spoczywa znaczna od
powiedzialność w tym  codziennym życiu  ze
świecczonego świata.

D r Takenaka w ym ienił trzy punkty w idze
nia, które m iałyby określić służbę chrześcijań
ską w nowoczesnym świecie:

1. Służba chrześcijańska uw zględnić m usi 
w szelkie aspekty zm ieniającego się świata. 
„Zam iast bezwzględnej postawy Kościoła, zna
leźć należy nowy stosunek wobec świata. To 
znaczy, że m usim y być gotowi do naszych ze-

w numerach przedśw iątecznym  
i św iątecznym  Tygodnika Pow
szechnego K ard yn ał Bea, prze
wodniczący Soborowego Se
kretariatu dla Spraw  Jedności 
Chrześcijan, tak ocenia główne 
trudności zjednoczenia prawo
sław nych, anglikanów  i pro
testantów z Kościołem  K ato lic
kim : „Je śli chodzi o prawo
sław nych, to abstrahując od 
nieporozumień i rozm aitych u- 
razów historycznych, najw ięk
sza trudność leży w prym acie 
papieża, a zw łaszcza w jego 
nieom ylności. Co do anglika
nów i protestantów, trudność 
tę stanowią Sakram enty oraz 
ku lt M atki Boskiej. A le  n a j
większą trudnością, od której 
w końcu w szystko zależy, jest 
samo pojęcie Kościoła, jego 
w ładzy i jego znaczenia w nau
czaniu’\

Kom unikat z sesji Central
nej K o m isji Soborowej podaje, 
że sprawa noszenia sutanny 
była również dyskutowana i że 
„prawdziwa w ielkość kapłań
stwa nie zależy od w yglądu 
zewnętrznego duchownego, ale

od bogactwa jego życia we
wnętrznego”.

W ankiecie pt. „Czego ocze
kujesz od Soboru Powszechne
go” Tygodnik Powszechny 
przynosi takie m .in. wypowie
dzi: „Zatraciło  się natom iast w 
ciągu wieków to, co nie jest 
wprawdzie istotne, niem niej 
bardzo ważne: wspólnota w ier
nych i ich udział w ofierze” . 
A  w ięc udział katolików  w 
m szy-ofierze nie jest istotny, 
za nich Bogu ofiarę składa sam 
kapłan. A  oto częściowo logicz
na, ale zakończona niezrozu
m iałą w ątpliw ością, wypowiedź 
ślusarza: „Konieczne wpro
wadzenie do M szy św. polskie
go; niby z ja k ie j ra c ji mamy 
m odlić się w niezrozum iałym  
dla nas języku  (kiedyś był na
wet stra jk  szkolny z tego po
wodu). Chociaż z drugiej stro
ny w iększe wrażenie w yw iera 
Msza św. w obcym języku ” . (?)

Ksiądz, proboszcz w ie jski, 
postuluje w sprawie stosunku 
do „braci odłączonych” : „Opra
cowanie nowoczesnego słow ni
ka teologicznego odnośnie

zbieżności dogm atycznych. 
Aprobata wolności zachowa
nia obrzędowości chrześcijan 
niekatolików ; potępienie n a j
w iększej herezji: pychy i nie
chęci; szerzyć m iłość, chcącą 
zrozum ieć dobrą wiarę i wolę, 
podkreślać dobro szerzące się u 
drugiej strony, wspólnie się 
kontaktować w życzliw ym  po
znawaniu Ew angelii; podkreś
lać u nas Głowę Kościoła —  
Chrystusa Pana...” . (Pozostaje 
chyba tylko  życzyć Kościołow i 
rzym skiem u w ięcej takich 
księży).

Z  oryginalną propozy
cją występuje „m atem atyk” : 
„...można by w w iększości śro
dowisk europejskich wym agać 
od w iernych sam odzielnej le k
tury Pism a św., co mogłoby, 
przynajm niej częściowo, zastą
pić p raktyki postne” . A  więc 
czytanie Pism a św., które przez 
w ielu papieży i soborów było 
uznane za grzech i ściągało po
tępienie, obecnie ma być poku
tą i karą za grzechy? Nieco da-
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świecczonych obowiązków, a mocą w iary chrze
ścijańskiej brać udział w wydarzeniach św ia
ta“ .

2. Służba chrześcijańska zająć się musi 
w szystkim i pytaniam i i potrzebami człowieka. 
Nie powinna „ograniczać się jedynie do cia
snych granic duchowego życia, lecz uwzględ
niać człowieka i jego obecną sytuację.“

3. Służba chrześcijańska, w swój reali
styczny sposób, powinna również być nastawio
na na potrzeby społeczeństwa.

W raz ze zm ieniającym  się światem, tak po
w iedział dr Takenaka, zm ienia się również ży
cie religijne. Na Zachodzie, jak również i czę
ściowo na Wschodzie, Kościo ły obserwują 
wzmagające się zeświecczenie. W A z ji nato
m iast powstają całkow icie nowe religie, a stare 
przeżyw ają Odrodzenie.

S iłą  przyciągania tych nowych re lig ii jest 
fakt, że podjęły one realia nowoczesnego świata 
i nauki, dostroiły się do rzeczyw istych zagad
nień życiow ych człowieka. Pragnienie ludzi, 
aby otrzym ać odpowiedź na pytanie odnośnie 
pochodzenia i celu życia jest przyczyną rozwoju 
tych re lig ii. Pytania te są najsiln iejsze tam, 
gdzie tradycyjne religie nie ud zie liły na nie od
powiedzi.

3 . p o w o ł a n i  d o  Św ia d e c t w a
Ks. Dr P. D. DEVANANDAN

W dram atycznej przem ianie obecnego św ia
ta świadectwo chrześcijańskie nie może „zado
w olić się zam glonym i ogólnym i wypowiedzia

m i“. Jeże li nie chce stracić na sile przekonują
cej, powinno ono nastawić się na konkretne 
przypadki: m usi żądać od chrześcijan gotowo
ści do „przełam ania w szystkich barier i posta
wienia przed w szystkim i innym i przyw iąza- 
niam i —  przyw iązanie do swego wspólnego Pa
na“.

Tw ierdzenie to było szczytowym  punktem 
jednego z głównych referatów na I I I  Se sji Ogól
nego Zgrom adzenia Św iatow ej Rady Kościołów  
w New D elhi, który w ygłosił w dniu 20 listopa
da do delegatów na temat „świadectwa“ , kie
row nik Chrześcijańskiego Instytutu dla Stu
dium R e lig ii i  Społeczeństwa w Bangalore, In 
dia, dr Devanandan. Świadectwo chrześcijań
skie, tak podkreślił dr Devanandan, oznacza 
świadectwo w świecie, odwiedzanie człowieka 
w jego świecie pracy, jego życiu rodzinnym , 
w jego wolnym  czasie. Służba Kościoła jest 
światu jeszcze obca, nie przemawia jeszcze do 
prostych lu d zi na ro li, w fabryce, na rynku. 
Lecz Ew angelię można również „opowiadać“ 
tak, jak  to czyn ili prości chrześcijanie pierw 
szych wieków, niosąc radosną wieść o Bożym  
panowaniu. Ty lko  w ten sposób zrozum ie prosty 
człow iek posłannictwo JC w a n g e lii._______

Specjalne zadania stawia dziś w iara, jak 
podkreślił dr Devanandan, przed chrześcijana
m i azjatyckim i, którzy wśród świata innow ier
ców dać muszą swoje świadectwo i ze światem 
tym  prowadzić rozmowy. D r Devanandan zwró
c ił uwagę na to, że oprócz oporu przeciwko 
w szystkiem u, co w ydaje się być kolonializm em ,

lej, inny, zabierający głos w 
ankiecie, drukarz sugeruje: 
ażeby wprowadzić post od picia 
alkoholu” .

W sprawie „indeksu ksią
żek” następującą uwagę (trochę 
zawodową) zgłasza cytowany 
już drukarz: „ludziom  podno
szącym  się na coraz w yższy 
poziom ku ltu raln y nie można 
ograniczać wolności m yśli, ani 
wolności słowa” .

W ielce charakterystyczne 
jest również zdanie sform uło
wane przez M. Skw arnickiego 
w św iątecznych rozważaniach 
Tygodnika Powszechnego: 
„W łaśnie dzisiaj jesteśm y 
św iadkam i wzrostu świado
mości, że zachodnio-europejska 
szata kulturow a chrześcijań
stwa m usi opaść z Kościo ła” .

Te w szystkie przytoczone 
w yżej wypowiedzi i głosy 
w skazują, że problem atyka 
przedsoborowa dość głęboko 
poruszyła św iat kato licki i że 
szereg tych postulatów jeszcze

nie tak dawno uznanoby za 
„heretyckie” . Zobaczym y na 
ile nadchodzący sobór będzie 
skłonny i zdolny zaspokoić te 
pragnienia. Bądźm y tym cza
sem dumni z chrześcijańskiej 
in tu icji, rozum u i daleko- 
wzroczności naszych przodków, 
i... cierpliw ie czekajm y.

Oprócz tej pasjonującej 
lektury re lig ijn e j, z której „pe
re łk i” w yław iam  dla naszych 
współbraci, zdarza m i się nie
kiedy znaleźć m argines czasu, 
aby „skonsum ować” jakąś lek
ką, rozryw kow ą i sensacyjną 
książkę. Ostatnio wpadł m i w 
ręce „krym in ał” Edgara W alla- 
sa pt. „Tajem nica Nowej S zp il
k i” i zupełnie przypadkowo 
znalazłem  tam nie tylko  „złotą 
szp ilkę” , ale nawet —  moim 
zdaniem —  „złotą ko lię” . Po
słuchajcie jaką m yśl w kłada 
ten sław ny autor w usta stare
go Chińczyka, który oprócz 
w łasnej starej ku ltu ry poznał 
również i to chyba bardzo głę

boko kulturę duchową Europy: 
„...Jestem  czcicielem  Boga, 
wierzę w niego, w „ X ” , w coś 
pozostającego poza w szelkim  
określeniem. Kościo ły i sekty, 
wszelkiego rodzaju re lig ie są 
monopolami. Bóg jest jak żyw a 
woda, co spływ a ze stoków gór, 
napełniając jeziora i rzeki. Z ja 
w iają się ludzie, co wodę tę za
m ykają w butelkach, jedni w 
brzydkich, drudzy w pięknych 
i sprzedają ją, zapewniając, że 
„tylko  ta woda gasi pragnie
nie“ . N ie przeczę, że je gasi, 
ale woda ta jest niekiedy prze
starzała i p łytka i straciła swo
ją świeżość. Lep ie j pić ją z 
w łasnej dłoni, klęcząc u stru
m yka. W Chinach zam ykam y 
ją w butelkach z m istycznym i 
napisam i i dodajemy do n iej 
cynamon i inne korzenie. Tu taj 
zaś butelkuje się ją bez w zglę
du na wodę, lecz ze staranną 
dbałością o kształt butelki“ .

Ja  zaś udaję się zawsze do 
strum yka...!

LEM M UH
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istnieje jeszcze stale obawa, „że biała rasa nigdy 
de facto nie zrezygnuje ze swej w yższości“ . 
O pobudkach i metodach m isyjnego zwiastowa
nia miało się tutaj jeszcze stale m ylne wyobra
żenia. Zwiastow ania Ew angelii nie należy „m y
lić  z usiłowaniem  zakom unikowania pewnych 
naglących wiadomości“ . N ajw yższym  celem po- 
wino raczej być zawsze nawiązanie, w drodze 
takiego „kontaktu“, łączności m iędzy Bogiem i 
człowiekiem  i ludzi m iędzy sobą. To, ja k i 
w pływ  w ywrze zwiastowanie Ew angelii na 
wiernego zwolennika innej re lig ii zależy od 
tego, „jak dalece nam się uda posługiwać się 
przy tym jego re lig ijn ą  i znaną mu mową i ku l
turalnym  systemem życiowym , w którym  obra
cał się on jako jednostka i członek społeczno
ści“ . Zadanie m isyjne wymaga od chrześcijan 
w A z ji jeszcze stale „podporządkowania sobie 
panujących filozoficznych i re lig ijn ych  niechrze
ścijańskich form w iary i pojęć, jako środków 
interpretacji Ew angelii.“

Na pytanie, czy zwiastowanie Ew angelii 
zm ierza do całkowitej zagłady w szystkich po
zostałych re lig ii, dr Devananden powiedział: 
„Nie nam jest dane określić, co i jak pozostanie, 
nie wiem y bowiem, w ja k i sposób dokona Bóg 
swoje zam ierzenia wobec ludzkości i św iata“ . 
W żadnym wypadku nie może chodzić o to, aby 
„na drugich wywierać w pływ  przez propagan
dę albo opanować ich wyobraźnię za pomocą 
nacisku politycznego i społecznego oraz znacze
nia lub wpływów gospodarczych. „Chodzi ra
czej“ o posłuszeństwo wobec w ładzy Chrystusa 
— powiedział Devanandan. —  N ależy złożyć 
świadectwo o wierności Boga danej nam w 
Chrystusie, a która od nas wymaga również 
w ierności wobec Boga. Jest to wołanie, które 
oświeca i pobudza do czynu, i które jest m isją, 
usuwającą w cień w szystkie inne m isje: „Jesteś
cie moimi świadkam i! Idźcie w w szystek świat! 
I będzie kazana ta Ew angelia królestwa po 
w szystkim  świecie, na świadectwo w szystkim  
narodom. A  tedyć p rzyjdzie  koniec! Mat. 24,14)“ .

Ludwik H ieronim  M orstin
W  75 roczn icę  urodzin

W roku 1961 kultura polska obchodziła ju 
bileusz 75 rocznicy urodzin współczesnego p i
sarza, dramaturga, poety i prozaika — Lu d w i
ka Hieronim a M orstina. Dostojny Ju b ila t swą 
wytężoną, w ielką pracą zapisał się złotym i 
zgłoskam i w historii polskiej ku ltury.

M orstin jako pisarz ma na swym  koncie k il
ka tomów prozy i poezji; jako tłum acz — zna
ny jest z przekładu „Antygony“ Sofoklesa.

Najpow ażniejszy w kład w narodowe dram a- 
topisarstwo to trzydzieści św ietnych drama
tów, które zachwycają, w zruszają i podbijają 
serca publiczności całego świata. Zresztą L u 
dw ik Hieronim  M orstin nie ograniczył się ty l
ko do pisania dramatów — zorganizowany 
przez Niego w latach 1946/47 w Krakow ie fe
stiw al sztuk szekspirow skich, stał się dla fle 
gm atycznych rodaków Szekspira tak potężnym 
przeżyciem , że do dziś każdy szanujący się 
krytyk  londyński powołuje się w swoich re
cenzjach na ten festiw al.

75-ta rocznica urodzin przyniosła M orstino
w i wiele satysfakcji i radości. W kraju  odby
ła się prapremiera trzydziestej sztuki („Jaskó ł
ka“), poświęconej najw iększej m iłości Autora; 
„C zyte ln ik“ w ydał w spaniałe „M oje przygody 
teatralne“, z których pełne szczerości i prosto
ty w yznanie: ...N IE  M A POW ODU N IE  DO
C E N IA Ć  I B A G A T E LIZ O W A Ć  O S IĄ G N IĘ Ć , 
B Ę D Ą C Y C H  R E Z U LT A T E M  W Y S IŁ K U , P R A 
C Y  I TR U D U  W IE LU  L A T ...“ , stało się hasłem 
naszego w yw iadu z Dostojnym  Jubilatem .

Również zagranica nie spraw iła zawodu — 
niespotykany rozgłos i sukces „Obrony Ksan- 
typ y“ w Lucernie a przede w szystkim  pełne



podziwu i uznania słowa Margarety Dietrich 
o niestety nie granych w Polsce „Rycerzach 
Antychrysta“, dołożyły laurów do wieńca sła
wy Wielkiego Twórcy. Ale porozmawiajmy z 
samym Jubilatem.

W imieniu Redakcji i Czytelników ser
decznie gratulujemy z okazji wystawienia 
trzydziestej sztuki; „Jaskółka“ robi duże 
wrażenie na widzu, zmusza do refleksji, 
szokuje. Mam wrażenie, że wypowiem my
śli wielu ludzi, w których wpojono wyide
alizowaną sylwetkę żony Jagiełły — pyta
jąc co wpłynęło na genezę takiej Jadwigi, 
która jako „persona dramatis“ tak sprzecz
ne nastroje wzbudza w widzu?

Zachodzi tu nieporozumienie, którego recen
zenci wyjaśnić nie umieli. Nieporozumienie, 
wynikłe z fałszywego a dość rozpowszechnio
nego wyobrażenia postaci królowej Jadwigi. 
Jadwiga nie była w pierwszej młodości wyzu
tą z wszystkich namiętności ascetką. Przeczy 
temu historia. Była dziewczyną pełną tempe
ramentu i gwałtownych uczuć. Ta Franzuzka 
po mieczu, Polka po kądzieli nie była bierną 
istotą, przedmiotem polityki polskich panów. 
Nie zmyślił nasz Długosz tego faktu, że tajpy- 
idealizowana żona Jagiełły zabierała się do rą
bania furty by się dostać do kochanka. A opo
wiadają, że gdy jeden z biskupów, którego 
odwiedziła przyjął ją i jej dwór nie dość wy
stawnie kazała go usunąć z biskupstwa. Chcia
łem w mojej sztuce pokazać Jadwigę taką, ja
ką była zanim przyszło jej żyć i umierać in 
odore sanctitatis. Nie umniejsza się przez to 
niczyjej świętości, jeżeli się pokazuje jaką dro
gą dochodzi człowiek do świętości. Treścią więc 
mojej sztuki jest konflikt, jak to napisał słusz
nie jeden z najwybitniejszych publicystów 
i historyków, konflikt walki indywidualnego 
szczęścia z poświęceniem dla dobra kraju, mo
tyw, który niegdyś natchnął Puszkina do 
„Jeźdźca z brązu<( (Cat Mackiewicz w „Słowie 
Powszechnym“). Ten konflikt, w którym uczest
niczyło kochające serce Jadwigi, doprowadził 
do buntu królowej, a ten bunt jest faktem hi
storycznym nie dającym się zaprzeczyć. Mają 
pretensje do mnie niektórzy recenzencii że nie 
przedstawiłem Jadwigi od pierwszej chwili po
jawienia się jej na scenie przejętej polską ra
cją stanu i upozowanej na świętą. Pomijając, 
że wtedy sztuka moja zamieniłaby się w histo
ryczną piłę, takie ujęcie sprawy Jadwigi odry
wałoby się od prawdy historycznej a więc i ar
tystycznie byłoby błędne. Wolałem więc poka
zać jak tę młodą dziewczynę, którą naród obrał 
swoim królem, bardzo zajętą i przejętą swoją 
miłością i swoim prawem do szczęścia, pory
wa potężny strumień wydarzeń i ta moc nie
znana, która jest poza nią, co wbrew ich woli 
z ludzi pospolitych robi bohaterów, ze słabych 
mocarzy ducha, a z grzeszników świętych („Ja
skółka“ akt II scena 6-ta).

Sądzę, że to co powiedziałem wyjaśni pań
skim czytelnikom jaki był cel i zamiar napi
sania „Jaskółki“, odmalowania w ten sposób 
heroiny naszych dziejów. Mówiąc o recenzen-

Zdzisław  M rożew ski i A leksandra Dmochowska  
w „Jaskółce<( (Teatr Kam eralny w  W arszawie)

lach chcę wspomnieć, że pisząc o „Jaskółcete je
den z nich gromił mnie, iż szkaluję młodzież 
polską i to w sztuce „W słońcu“, gdzie szla
chetna Polka chce poświęcić swe życie chore
mu artyście! To chyba ostatni stopień defor
macji zawodowej naszej krytyki.

— „Jaskółka“ jest Pana 26 premierą; 
wielu Czytelników, szczególnie tych, którzy 
zachwycali się „Moimi przygodami teatral
nymi“ byłoby niezmiernie wdzięcznych, 
gdyby chociaż krótko wspomniał Pan o lo
sach takich sztuk jak „Portrety i astrono
mia“, „W cichym dworze“, „W nadodrzań- 
skiej puszczy“.

— O utworach, które pan wymienił niewiele 
mam do powiedzenia. Utonęły w niepamięci, 
musiałbym je znowu odczytać, by jakiś sąd 
o nich sobie wyrobić. Natomiast chciałbym 
zwrócić uwagę na jeden z moich dramatów w 
Polsce prawie całkiem nieznany, choć icydany 
w roku 1957 w PAX-ie p.t. „Rycerze Anty
chrysta“. Dramat ten został odznaczony na 
międzynarodowym konkursie dramatycznym
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w Bregencji, a ogłoszona obecnie przez Mar- 
garetę Dietrich w Stuttgardzie Historia współ
czesnego dramatu europejskiego (Das moderne 
Drama) poświęca temu utworowi bardzo gorą
ce słowa uznania. U nas publiczność nie czy
tuje dramatów wydanych w książce. A szkoda, 
bo nie każdy z różnych powodów może się do
stać na scenę.

— Co zwróciło Pana zainteresowania jed
nocześnie w kierunku ku ltu ry antycznej 
i duszy kobiecej?

— Antykiem od pierwszej młodości intereso
wałem się bardzo żywo. Należę widać do tych 
natur północnych, co instynktem niewyjaśnio
nych atawistycznych powiązań drugą swoją oj
czyznę odnajdują na południu. Wraz z powie
trzem śródziemnomorskim wdychają vył wie
ków tej najpiękniejszej cywilizacji rzymsko- 
greckiej.

— Zajmować się duszą kobiecą nauczyła mnie 
chyba Francja, którą bardzo wcześnie pozna
łem, udając się tam na dokończenie studiów. 
Zapoznałem się z jej sztuką i literaturą. A mi
łością do kobiety jak napojem, który podał 
Trystan Izoldzie, upiła się cała literatura fran
cuska.

— Którą z kobiet, które w dziejach lu dz
kości odegrały nieprzeciętną rolę, obdarza 
Pan najw iększą sympatią?

—  Tę, o której mówi kronika średniowieczna, 
zapiska kalendarzowa: Cui tum similis in orbe 
terrarum secundum propaginem homo de stir- 
pe regia non est visus — nie było jej równej 
istoty z królewskiego rodu na świecie. A więc 
KRÓLOWA JADWIGA.

— Podczas zbierania materiałów historycz
nych do dramatów, z pewnością zetknął się 
Pan z problemem Reform acji w Polsce; ja 
ką rolę — zdaniem Pana — odegrała ona 
w kulturze i dziejach naszego narodu?

— Pyta się pan o problem Reformacji w Pol
sce. Chyba nikt nie może zaprzeczyć, że Re
formacja w Polsce był to ożywczy ruch umy
słowy, który rozbudził idee postępu i przyczy
nił się do rozkwitu literatury Wieku Złotego. 
Choć Reformacja nie była wytworem życia 
polskiego, ale znalazła grunt przygotowany u 
nas przez Husytyzm. Jej filozoficzny nodkład 
był w Polsce nikły, ale walcząc z przesądem 
i zabobonem tępiła wsteczne prądy Średniowie
cza, krótko mówiąc jej wkład w kulturę pol
ską był poważny.

— Ja k  ocenia Pan szanse ewentualnego 
zjednoczenia się świata chrześcijańskiego?

— Nie posiadam dość danych by ocenić szan
se rychłego zjednoczenia się świata chrześcijań
skiego. Katolicy pragną porozumienia, a inne 
wyznania chyba także .

— Jest Pan jednocześnie — dramaturgiem, 
poetą i prozaikiem  oraz tłumaczem, a więc 
człowiekiem  szczodrze przez los obdarzo
nym. W zw iązku z tym  w ielu Czytelników  
zadaje pytanie — ja k i jest stosunek Autora 
„Jaskó łki“ czy „Obrony Ksan typ y“ do T E 
GO, który Go tylom a łaskam i i darami za
szczycił?

— Mój stosunek do Stwórcy niejednokrotnie 
wyraziłem w mojej twórczości literackiej a więc 
w tym, w czym się każdy artysta najcałkowi- 
dej i najpełniej wypowiada. Tam należy szu
kać odpowiedzi na to pytanie.

— Skoro jesteśm y przy pytaniach filozo
ficznych, to pozwolę sobie zapytać, czy — 
zdaniem Pana — życie duchowe lu dzi X X  
wieku, którzy starają się opanować kosmos, 
osiągnęło poziom . starożytnych Greków, 
którzy wprawdzie nie m ieli rakiet, ale s^ ą  
sztuką i kulturą dotąd cały świat w praw ia
ją w podziw?

— Długoby trzeba o tym mówić. Lud grecki 
był w dziejach ludzkości czymś zupełnie wy
jątkowym. Na małym skrawku ziemi, na gra
nicach Europy i Azji zamieszkał lud, którego 
cywilizacja stała się jakby drugim słońcem dla 
wszystkich narodów na Ziemi. Czym by była 
poezja bez Homera, czym dramat bez Ajschy- 
losa, czym architektura bez Partenonu, filozo
fia bez Platona i Arystotelesa. Choć ludzie sta
rają się bardzo uczenie wytłumaczyć tę silę 
twórczą i zbawczą cywilizacji greckiej, to jed
nak zostanie niepojętym czemu ze wszystkich 
narodów temu jednemu przypadła tak wielka 
misja w dziejach ludzkości. Ale kultura an
tyczna nie była jednolita. Obok szczytowych 
osiągnięć ducha ludzkiego w poszczególnych 
jednostkach nie umiała się wyzwolić z mro
ków zabobonu i źle pojętej tradycji swoich or
ganizacji społecznych. Przykładem — niewol
nictwo! Wielki ruch umysłowy jaki zainicjo
wał ów geniusz między narodami — Grecja, 
trwa po dziś dzień. Ale błądzą ci, co widzą w 
jakimkolwiek osiągnięciu punkt szczytowy my
śli ludzkiej i sądzą, że na fundamentach praw 
odkrytych można budować organizację nowego 
życia bez nowego wysiłku. A dziś ludzkość mi
mo, że zrobiła tak wielkie postępy w techni
ce, i przygotowuje się do opanowania kosmo
su, powinna sięgać do antyku po te wartości, 
które mają wieczną moc zapładniającą. A są 
one: Heroizm, uniwersalizm, umiłowanie pię
kna, dobra i prawdy, poczucie rzeczywistości, 
hieńirchia zjawisk i wreszcie poszanowanie 
człowieka i płynąca stąd miłość dla każdego 
bliźniego, szczepu, plemienia, rasy i narodu.

— Co uważa Pan za najw iększe dobro 
X X  w ieku i odwrotnie — co jest najw ięk
szym  złem naszych czasów?

— Za największe dobro XX wieku uważam 
walkę z cierpieniem przez wynalezienie środ
ków, które przedłużają życie człowieka, zmniej
szają grozę wielu chorób. I także zdobycze so
cjalne umożliwiające stosowanie tych środków 
wobec szerokich warstw społeczeństwa. Tak, 
że leczyć się mogą wszyscy, nie tylko, jak daw
niej, ludzie zamożni.

— Największym złem jest bomba atomowa 
i groźba jej użycia.

— W róćmy jednak do Pańskiej twórczo
ści — którą z krajow ych i zagranicznych 
prem ier swoich dzieł uważa Pan za naj
lepszą?
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— Z  tym pytaniem spotykam się często w 
wywiadach w kraju i zagranicą. Zastrzegam się 
zawsze, że nie chcę robić żadnych porównań, 
mówić która moja sztuka i gdzie była najlepiej 
zagrana. Mógłbym taką wypowiedzią lekko
myślnie sformułowaną pokrzywdzić bardzo uta
lentowanych innych wykonawców, którzy wło
żyli dużo zapału w realizację moich scenicz
nych utworów.

— Która A rtystka czy Artysta był naj
lepszym  wcieleniem  Pana Bohaterki czy 
Bohatera?
— Z  tych samych powodów nie chcę wyróż

niać jedną artystkę lub jednego artystę. Wielu 
ich było, którzy moje wizje sceniczne w sposób 
wysoce artystyczny na scenie wcielali. W o- 
cenach artystycznych zjawisk należy unikać 
porównań i klasyfikacji. Choćby dlatego, że 
istotą zjawiska artystycznego jest oryginalność 
i odbiega ona od schematyzmu, a więc zasad
niczo nie nadaje się do porównań.

— Prosim y podzielić się z Czytelnikam i 
najweselszą przygodą teatralną.

— Pyta Pan o moją najweselszą przygodę 
teatralną. Opowiem o jednej, którą sam wy
wołałem. Grano w Krakowie moją komedię 
„Dzika pszczoła((. Jest w niej scena, gdzie sta
ry uczony i oryginał częstuje swoich gości bur
gundem zachwalając smak i moc tego nektaru. 
Otóż przed jednym z przedstawień porozumia
łem się z rekwizytorem, by zamiast wody ze 
sokiem, którą aktorom podawał we flaszce od 
wina, podał prawdziwego starego burgunda, 
którego w tym celu do teatru przyniosłem. Ale 
prosiłem by to zrobił w tajemnicy przed akto
rami. I usiadłem spokojnie w krzesłach obser
wując moich artystów. Gdy pan Eustachy (bo
hater komedii), podniósł do ust kieliszek ze 
smakowitym napojem, na twarzy jego odmalo
wał się wyraz zdziwienia, którego ukryć nie 
umiał. Ale gdy posmakował drugi raz zorien
tował się w sytuacji i postanowił nie kończyć 
sceny zanim wraz z biesiadnikami nie wypróżni 
tej butelki smakowitego trunku. Zainicjował

więc rodzaj komedii del arte, powtarzał po dwa 
razy tę samą kwestię, byle nie zostać za wcześ
nie od stołu. Zrozumiał tę taktykę zespół gra
jący w sztuce i zapanowała ogólna wesołość, 
która zresztą wcale źle na akcji komedii się nie 
odbiła. Wielce szanowny pan dyrektor Henryk 
Szletyński, dziś znany pisarz i pedagog, sprazo 
teatru wielki znawca, może pamięta jak dow
cipnie wybrnął z sytuacji, by sztuki nie zepsuć, 
a wychylić do dna butelkę znakomitego trun
ku.

— Wracam do ostatniego dzieła — cieka
w i jesteśm y jak ocenia Pan warszawską 
prapremierę .,Ja skó łk i“ ?

— Prapremiera odbyła się w Bielsku, ale tej 
niestety nie widziałem. W Warszawie byłem 
obecny prawie na wszystkich próbach więc je
stem w części odpowiedzialny za przedstawie
nie. Oczywiście cała koncepcja inscenizacyjna 
jest dziełem reżysera i tworem jego artystycz
nej inwencji. Aktorsko jest to przedstawienie 
na bardzo wysokim poziomie. Zacząwszy od 
Aleksandry Dmochowskiej w roli głównej, o 
której słusznie napisano, że jest wspaniała, nie
zrównana, wzruszająca. Dialog jest podawany 
dowcipnie i lekko gdzie trzeba, poważnie gdy 
akcja nabiera siły dramatycznej, a zawsze 
z wielką prostotą, która jest kunsztu amator
skiego największą chlubą i zaletą. Recenzje 
były różne i naogół ze sobą niezgodne. Tych 
którzy pisali, że sztuka niedobra, że przedsta
wienie nieudane — zapytuję dlaczego publicz
ność chodzi tłumnie, bawi się, przejmuje się 
i wzrusza a przede wszystkim nie gorszy się. 
Jest to zasługa wykonawców, zapewne, ale 
i autorowi z powodu tego jakiś listek lauru 
się należy. Tak to odczuwa publiczność, a pu
bliczność teatralne to mój stały sprzymierze
niec, nie zawodzi mnie nigdy w Polsce i za
granicą. Oczywiście, że o polską publiczność 
dbam szczególnie. Z jej uznania jestem dumny 
i szczęśliwy.

W ywiad przeprowadził
Janusz OKSZA

ł  i

W -Niedzielę Palm ową tj. dnia 15 kw ietnia o godz. 17 odbędzie się w kościele ew angelicko- <>

() augsburskim  św. Tró jcy (Plac M ałachowskiego 1) {)

|! S
| i  K O N C E R T  M U Z Y K I  R E L I G I J N E J  ||
i> .i
ś
() W ykonawcy: prof. Fe liks Rączkow ski (organy), p. Edyta W asylewska (mezzo-sopran), połączo- (> 

ne chóry ew angelickie pod dyr. prof. E. Sza jera. Szczegóły w programach, które będzie można 
ć nabyć przed koncertem w kościele.
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Ks. RYSZARD TRENKLER

Pierwsze rozczarowanie
Trzeba przyznać bezstronnie, że ja k  dotąd 

dyskusje przedsoborowe w prasie katolickiej 
były śmiałe, bardzo ożywione i dotyczyły w ie
lu  m niej lub bardziej w ażnych spraw. Jedną 
z nich była pozycja łaciny w kulcie. Z  licznie 
cytowanych głosów prasy, które „Jednota“ od 
czasu do czasu odnotowywała, można było się 
przekonać, że nie m ałej części w ierzących ka
tolików  litu rg ia  łacińska spraw ia kłopoty, je 
żeli wręcz nie działa na nerwy. Ta nasza tak 
zw ykle ostrożna w krytyce zw yczajów  kato lic
kich prasa tym  razem rozbujała się na dobre. 
Zdarzały się w ypowiedzi spokojne, rzeczowe, 
ale nie brakło też bardzo dosadnych, drastycz
nych. My ew angeliccy przedstaw iciele prasy po
dziw ialiśm y tę wolność w yrażania opin ii i po
wiedzm y sobie otwarcie, trochę zazdrościliś
m y takiej m ożliwości.

K rytyka  łaciny w litu rg ii kato lickiej bynaj
mniej nie była specjalnością polską ani też tak 
bardzo nowej daty, bo znacznie w cześniej, dłu
go przed wstąpieniem na tron papieski Jana 
X X I I I ,  koła katolickie w krajach anglosaskich, 
we Fra n cji i gdzie indziej uporczyw ie doma
gały się szerszego zastosowania języków  naro
dowych w nabożeństwie na niekorzyść łaciny 
i trzeba przyznać, że Kongregacja Obrzędów 
czyniła  raz po raz różne w tym  w zględzie ustę
pstwa, choć zawsze o zasięgu lokalnym .

Z  ogólnego tonu dyskusji przedsoborowej ja 
sno w ynikało, że znaczna część katolików  spo
dziewała się być może nie usunięcia łaciny w 
ogóle, ale przynajm niej je j ograniczenia na ko
rzyść języków  narodowych, zrozum iałych dla 
wierzących. Gwarantem spełnienia tych nadziei 
zdawała się być postać Jana X X I I I ,  który m i
mo podeszłego w ieku w ykazyw ał w iele mło
dzieńczego zapału i ducha postępu.

Tym czasem  stała się rzecz zupełnie nieocze
kiwana. Tenże sam Jan  X X I I I ,  być może nie 
bez w pływ u najbliższego otoczenia, nie czeka
jąc na sobór, który rozpocznie swe obrady ju ż 
za pół roku, w form ie najbardziej autoryta
tyw nej i ostatecznej ogłasza w dniu !23 lutego 
br. tzw. Konstytucję Apostolską, zaczynającą 
się od słów „Veterum  sapientia“, a dotyczącą 
łaciny w Kościele. Z  Konstytucji w ynika zu
pełnie niedwuznacznie, że stosowanie tego ję
zyka nie tylko nie zostanie ograniczone, lecz 
wręcz przeciwnie, pozycja jego ulegnie poważ
nemu wzmocnieniu. Niema mowy o zastąpieniu 
łaciny językam i narodowym i we m szy, ale nie 
dość na tym . Całe w ykształcenie kleru ma w ię
cej n iż dotychczas być oparte na łacinie. Przed
m ioty teologiczne m ają być odtąd wykładane 
w yłącznie w tym  języku. Jeże li profesorowie 
nie opanowali go dostatecznie w mowie, to mu
szą swoje braki w  najb liższym  czasie uzupeł
nić, albo ustąpić m iejsca nowym profesorom, 
posiadającym  wymagane kw alifikacje. Także

podręczniki teologiczne mają być pisane w ję 
zyku łacińskim . W szelka krytyka łaciny jako 
języka liturgicznego Kościoła jest zakazana.

W szyscy entuzjaści języka narodowego w l i 
tu rgii czy li jak się okazało „chorobliw i opty
m iści'£ zostali uderzeni niby obuchem w głowę. 
Trochę im  współuczuję, bo ostatecznie w al
czy li o dobrą sprawę. Jeszcze raz się okazało: 
„Roma locuta causa firoita“.

W ydaje się, że nacisk na K u rię  rzym ską w 
kierunku ograniczenia zakresu łaciny m usiał 
być tak siln y  a koła w atykańskie niem niej zde
cydowanie temu przeciwne, że w obawie przed 
jakąś niespodzianką w  tej sprawie na soborze, 
Jan  X X I I I  zdecydował się zawczasu, jeszcze 
przed soborem, utrącić jednym  podpisem w szel
ką krytyczną dyskusję na ten temat a p rzy
najm niej w yznaczyć dokładnie granice, poza 
które dyskusja soborowa nie może w ykroczyć. 
Inaczej trudno byłoby zrozum ieć, dlaczego nie 
pozostawiono tej spraw y do załatw ienia sobo
rowi, który przecież za parę m iesięcy ju ż się 
zbierze.

Zakłopotanie prasy katolickiej z powodu nie
spodziewanego zam knięcia dysku sji na temat 
łaciny przez ogłoszenie wspomnianej konstytu
c ji jest duże. Nasz „Tygod. Powszechny", który 
niejedno na ten temat napisał, w  następujący 
sposób kw ituje ogłoszenie decyzji Jana X X I I I :  
„...wolno tu w yrazić przypuszczenie, że zdecy
dowane stanowisko zajęte przez Jana X X I I I  nie 
przekreśla m ożliwości szerszego uw zględnienia 
języków  narodowych w litu rg ii tam, gdzie tego 
zachodzi potrzeba. Sprawą tą zresztą niew ątpli
w ie będzie się zajm ował nadchodzący Sobór. 
Konstytucja Apostolska Jana X X I I I  oznacza 
przede w szystkim , że Kościół nie ma zamiaru 
zrezygnować z łaciny stanowiącej tak wymow
ny i pełen realnej treści znak Jego ponadnaro
dowego uniwersalizmu" (podkreślenie Jednoty). 
Wobec zakazu krytyk i w tej sprawie cóż inne
go może napisać pismo katolickie? Na falach 
radiow ych zagranicznych stacji kato lickich  w y
powiadają się komentatorzy, też zawiedzeni. 
Podkreślają znaczenie łaciny i zarazem pocie
szają katolików, że ostatecznie nic się nie sta
ło, boć przecie w ierni będą m ieli prawo śpie
wać pieśni i zm awiać różaniec w języku o jczy
stym  (autentyczne!).

Nie nasza to w szak sprawa, ale trochę dom 
sąsiada nas obchodzi. W tym  akcie odgórnym, 
przechodzącym do porządku nad życzeniam i 
i pragnieniam i m ilionów w ierriych upatrujem y 
z ły  znak. Niejedną nadzieję związaną z b liskim  
soborem trzeba będzie pogrzebać. Im  w iększe 
nadzieje tym  większe będzie rozczarowanie. Na 
szczęście m y ew angelicy nadzieję pokładam y 
w Bogu a prawdy szukam y i znajdujem y w 
Chrystusie.
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SE SJA  NAUKOWA  

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

A K A D E M I I

T E O L O G I C Z N E J

J.M. Ks. Rektor Dr Wiktor Niemczyk

We czwartek, dnia 22 lutego br. odbyła się w sali 
nabożeństw  Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w W arszawie, ul. Chłodna—Waliców, zapowiedziana 
już daw niej Sesja Naukowa Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, poświęcona rozpatrzeniu problem atyki 
św iatowego ruchu kościołów, w szczególności na kan
w ie przebiegu, obrad, uchw ał i wyników Trzeciego 
Ogólnego Zgrom adzenia Światowej Rady Kościołów, 
odbytego w Indii, w New-Delhi w czasie od 18 listopa
da do 6 grudnia ub.r. Jako  sesja zam knięta, zgrom a
dziła ona spośród zaproszonych 244 uczestników, głów
nie profesorów  i wykładowców przedm iotów  teolo

gicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
w  Wyższym Sem inarium  Duchownym Polskiego Koś
cioła Katolickiego, w Sem inarium  Duchownym Kościo
ła Prawosław nego, w Sem inarium  Duchownym Pol
skiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, i w Sem ina
rium  Duchownym Unii Zborów A dw entystów  Dnia 
Siódmego, oraz studentów  Chrzęść. Akad. Teol. i w y
chowanków wyżej wym ienionych sem inariów , du
chownych w arszaw skich parafii kościołów ekum enicz
nych, szeregu duchownych ew angelicko-augsburskich 
z terenu, szeregu świeckich zgłoszonych przez kościoły 
jako  zainteresow anych w zagadnieniach ekum enicz
nych.

Sesję otworzył, zagaił i przyw itał obecnych 
uczestników jej przewodniczący, rek tor Ch.A.T. ks. 
prof. dr W iktor Niemczyk, który zwrócił uw agę na 
to, że w praw dzie tego typu i tych rozm iarów  niniejsza 
sesja naukow a jest pierw szą i jedyną dotąd, niem niej 
jednak  m a ona liczne poprzedniczki w postaci nauko
wych sesji i zebrań zarówno grona profesorskiego 
dawniejszego W ydziału Teologii Ewangelickiej Uniw. 
Warsz. obecnie zaś Chrzęść. Akad. Teolog., jak  i nau
kowego Koła Teologów Ewangelickich Uniw. Warsz. 
wzgl. obecnie S tudentów  Ch.A.T., istniejącego już 
przeszło 40 lat, zwłaszcza zaś w postaci 13-letniej już 
działalności istniejącej przy Akadem ii Kom isji T łu
maczenia P ism a Świętego z jej 265 sesjam i — po czym 
zaprosił do wygłoszenia w ykładu pierwszego z referen- 
tów -uczestników  Zgrom adzenia Ekumenicznego w 
New-Delhi, ks. b iskupa prof. d ra A ndrzeja W antułę, 
pod tytułem : „W spółczesny ruch ekum eniczny z aspek
tu  teologicznego“. P unktem  w yjścia wywodów w szyst
kich trzech referen tów  było III Ogólne Zgrom adzenie 
Chrzęść. Rady Ekum enicznej w New-Delhi, toteż przed 
oczyma słuchaczy przesuw ały się obrazy licznych 
sesji tegoż zgrom adzenia z ich niezwykle ważnymi 
tem atam i i problem am i. Ks. biskup W antuła omówił 
zwłaszcza obszernie uchw aloną w New-Delhi, rozsze
rzoną bazę doktrynalną Światowej Rady Kościołów, 
podkreślił niezw ykłą ważność doniosłego w ydarzenia 
zw iązania się z sobą dwóch dotychczas osobno działa-

Nowoczesne wnętrze kościoła Baptystów , gdzie odbyła 
się sesja naukowa Ch.A.T.

94



jących chrześcijańskich instytucji, m ianow icie Św ia
towej Rady Kościołów i Światow ej Rady M isyjnej, 
naszkicował obecny stan prac nad realizow aniem  ce
lów dwóch pierw otnych nurtów  ekum enicznych: nu rtu  
„w iary i u stro ju“ i n u rtu  „życia i dzieła“, oraz teolo
giczną postać Chrześcijaństw a w  tak  zwanych młodych 
kościołach, zwłaszcza afro-azjatyckich, k tóre się w y
em ancypowały spod opieki cen tral m isyjnych, m ają
cych swe ośrodki dyspozycyjne w Europie.

Ks. biskup-ordynariusz Pol. Kość. Katol. d r M aksy
m ilian Rode w swoim referacie pt. „W spółczesny ruch 
ekum eniczny a zagadnienia ekonomiczne, społeczne i 
polityczne“ przedstaw ił w yniki obrad N ew -delhijskich 
na tle ak tualnej sytuacji św iatowej, kiedy to  św iat 
dzisiejszy, zwłaszcza św iat ludów tak  zwanych koloro
wych, objęty jest potężnym  ruchem  wyzwoleńczym: 
wyzwolenia od przemocy, wyzysku, gw ałtu, groźby, 
niepokoju — rzecz znam ienna, a jakże krzepiąca, że 
„New-Delhi“ podejm ow ało swoje uchw ały o poparciu 
przez Światow ą Radę Kościołów w szystkich wysiłków 
zm ierzających do zlikw idow ania niespraw iedliw ości 
społecznej, kolonializmu, nastrojów  zim no-wojennych, 
zbrojeń i wszystkich innych „zm or“ dzisiejszej ludz
kości, jednom yślnie, jakby  w świadomości, że wreszcie 
dopiero obecnie pełną praw dą sta je  się owo Paw iow e 
zw iastow anie: „Nie m a Żyda ani Greka, nie m a n ie
w olnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani n iew ia
sty, aleście wy wszyscy jedno w Chrystusie Jezusie“.

Trzeci referent, ks. d r A leksy Znosko, w  swoim 
w ykładzie pt. „W spółczesna problem atyka ekum enicz
na na tle życia kościołów praw osław nych i w św ietle 
synodu na w yspie Rodos“, przedstaw ił powolne dojrze
w anie w kościołach praw osław nych z krajów  socjali
stycznych, myśli o przystąpieniu do Światow ej Rady 
Kościołów, co w łaśnie w New-Delhi po dłuższych per
trak tacjach  się dokonało, oraz pokrótce scharakteryzo
w ał tendencje „.reformistyczne“ w kościołach praw o
sławnych, w ystępujące na jaw  w przygotow aniach do 
ew entualnego nowego „soboru ekum enicznego“ p ra 
wosławnych kościołów. Wygłoszone referaty  wypełniły 
cały czas zebrania przedpołudniowego.

Godziny popołudniowe były preznaczone na dysku
sję, w której wzięło udział 21 mówców, a k tó rą  za
inaugurow ał ks. p rorektor Ch.A.T. prof. d r Karol 
W olfram, przedstaw iając w dłuższym historycznym  
wywodzie przede w szystkim  treść określenia „ekum e
niczny“, począwszy od Nowego Testam entu, poprzez 
tak ie chrześcijańskie „ekum eniczne“ wielkości i insty
tucje, jak  „symbole ekum eniczne”, „patriarchow ie eku
m eniczni”, aż do nowoczesnego, od Dra N atana Soder- 
blom a datującego się ruchu ekum enicznego z jego kon
kretyzacją w postaci Światow ej Rady Kościołów.

Prof. d r B artel w swoim przem ów ieniu w yraził ży
czenie, aby Rada Ekum eniczna w Polsce scaliła lite
ra tu rę  na tem aty  ekum eniczne w jakiejś dostępnej 
bibliotece, by w ydaw ała biuletyn ekum eniczny i w d ra
żała ducha ekum enicznego w  dusze młodociane.

Ks. adj. d r Naumczyk przeciw staw ił reprezentow ane 
przez kościoły ekum eniczne nastaw ienie ekum eniczne 
tendencjom  „unifikacyjnym “ kościoła rzym sko-katolic
kiego.

Ks. as. M ałuszyński w skazyw ał na pełną realizację 
nastaw ienia ekum enicznego w jednej w swoim rodzaju 
ekum enicznej uczelni teologicznej, m ianow icie w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej.

Ks. asyst, m gr Preiss jun. zwrócił uwagę na ten 
dencje realizow ania ekum enicznego n u rtu  „w iara i 
u stró j“ w postaci naw et „interkom unii“, lansow anej 
przez działaczy kościelnych grupujących się wokół tak  
zwanych tez arnoldshainskich.

Ks. prob. T renkler i ks. as. Narzyński, w uzupełnieniu 
wywodów jednego z przedmówców o unifikacyjnych 
tendencjach kościoła rzym sko-katolickiego naśw ietlili 
rozbieżność między tym, jak  te unifikacyjne tendencje 
rozum ie katolicki lud kościelny, a h ierarchia, zw łasz
cza u nas w Polsce, i wykazali nieszczerość przedsobo- 
rowych haseł kurii rzymskiej.

Ks. adj. m gr Klinger, na tle ortodoksyjnej teorii i 
p raktyki kościołów praw osław nych w ysunął nowe, 
przez teologię dialektyczną K arola B artha  lansowane, 
aspekty eklezjologiczne: kościół jako instytucja, i koś
ciół jako wydarzenie.

Ks. sen. Jagucki apelował do uczestników  o przygo
tow yw anie gleby dusz członków kościołów ekum enicz
nych w Polsce do podjęcia akcji zjednoczeniowej, na 
razie przynajm niej wśród w yznań bliskich sobie t r a 
dycją, obyczajem, doktryną.

Ks. superint. Niewieczerzał, Prezes Polskiej R a
dy Ekumenicznej, ks. p rezb iter K ircun, ks. p re 
zes Krakiewicz, ks. prezes Dąbrowski i inni wypo
w iadali serdeczne życzenia pomyślności dla dalszych 
poczynań na odcinku upow szechniania nastro jów  eku
menicznych.

Po w yczerpaniu listy dyskutantów  podsum ow ania 
dyskusji dokonał przewodniczący sesji, ks. rek to r prof. 
d r W. Niemczyk, odcinając zdecydowanie odbytą sesję 
od w ysuniętej przez jednego z pierwszych dyskutan
tów propozycji poddania krytyce rozszerzonej bazy 
doktrynalnej Światowej Rady Kościołów (ujęcie tryn i- 
tarne), zapew niając przedsięwzięcie przez Radę Wy
działu Ch.A.T. starań  o utrzym anie nastrojów  ekum e
nicznych w śród młodszej generacji teologów w odpo
w iedniej, ciepłej tem peraturze, i zapow iadając przygo
tow anie przez Sekretariat Sesji w ykładów  i głosów 
w dyskusji do druku. Po serdecznym  podziękowaniu, 
skierow anym  do referentów  za wykłady, do dyskutan
tów  za dyskusję, do gospodarzy za udzielenie 
gościny, do członków Komisji O rganizacyjnej z ks. 
prof. W olfram em  na czele, za w spółpracę nad przygo
tow aniem  zewnętrznego jej przebiegu, do w szystkich 
uczestników za przybycie, zam knął ks. prof. Niemczyk 
sesję akadem icko-sakram entalnym  słowem: Quod F e
lix, Faustum , F ortunatum que Sit: A niechaj to  będzie 
szczęsne, pomyślne, udane!!!

W iktor Niemczyk

ZŁOTE MYŚLI

Optym ista doznaje -zawodu równie czę
sto ja k  pesym ista, ale jest on przy tym  
nieporównanie szczęśliw szy.

— o —

Bogactwo człowieka m ierzy się rzecza
mi, z których spokojnym  sercem  może 
on zrezygnować.

John Steinbeck
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KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewang.-Augsburska św. Trójcy Parafia Ewang.-Reformowana
Plac Małachowskiego 1 ul. Świerczewskiego 74

15.4.62 (Niedziela Palmowa)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.
19.4.62. (Wielki Czwartek) 
godz. 18 — naboż. z Kom. św.
20.4.62. (Wielki Piątek)
godz. 9 — naboż. z Kom. św. —
godz. 17 — naboż. z Kom. św. —
21.4.62 (Wielka Sobota)
godz. 9 — naboż. z Kom. św. —
22.4.62. (I Święto Zmartwychwstania 
godz. 11 — naboż. z Kom. św. —
22.4.62. (II Święto Zmartwychwstania 
godz. 11 — naboż. z Kom. św. —
29.4.62 (I niedz. po Wielkanocy) 
godz. 11 — naboż. z Kom. św.

Ks. Z. Michelis

Ks. Z. Michelis

Ks. R. Trenkler 
Ks. Z. Michelis

Ks. O. Krenz 
Pańskiego)
Ks. R. Trenkler 
Pańskiego)

Ks. Z. Michelis

— Ks. O. Krenz

15.4.62 (Niedz. Palmowa)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal
20.4.62. (Wielki Piątek)
godz. 17 — naboż. z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal
22.4.62. (I Święto Zmartwychwstania Pańskiego) 
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal
23.4.62. (II Święto Zmartwychwstania Pańskiego)
godz. 11 — nabożeństw o — Ks. Z. Grzybek
29.4.62. (I niedz. po Wielkanocy)
godz. 11 — nabożeństw o — Ks. Z. Grzybek

K O M U N I K A T
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

N akładem  Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej wyszedł pod koniec lutego

ROCZNIK TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
NA ROK 1961.

Zaw iera on następujące przyczynki naukow e:
1) Ks. d r Jan  SZERUDA: Izajasz-Ewangelista Starego Testamentu
2) Ks. d r Antoni NAUMCZYK: Zagadnienia religijne u Sumerów i Kanaańczyków w  świetle wykopalisk 

i tekstów,
3) Ks. d r Jan  B. NIEMCZYK: Cechy właściwej postawy naśladowców Boga,
4) Ks. d r K arol WOLFRAM: Antropologia (nauka o człowieku) w ewangelicznym zwiastowaniu Jezusa,
5) Dr O skar BARTEL: Filip Melanchton w  Polsce,
6) Ks. d r W aldem ar GASTPARY: Dążenia protestantów polskich do wspólnoty w  końcu XVIII i na po

czątku XIX wieku,
7) Ks. d r Edw ard BAŁAKIER: Koncepcja Kościoła narodowego w  pismach A. F. Modrzewskiego,
8) Ks. d r W iktor NIEMCZYK: U podstaw indyjskiego pesymizmu,
9) Ks. d r  Andrzej WANTULA: Zarys homiletyki materialnej,

10) Dr Jan  SULKOWSKI: Metafizyka światła w  Boskiej Komedii Dantego.
Cena 25 złotych. Zam aw iać można w Bibliotece Głównej Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej, 

CHYLICE, poczta SKOLIMÓW, ul. Długa 43.

BIBLIOTEKA Ch. A. T. MA JESZCZE NA SKŁADZIE WYDAWNICTWA POPRZEDNIE:

Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dra J. SZERUDY,
Rocznik Teologiczny Chrzęść. Akad. Teol. za r. 1960.
Ks. prof. d r K arol WOLFRAM: Życie Jezusa, części,
„ „ „ „ „ Męka i śmierć krzyżowa Jezusa,

Ks. prof. d r Jan  SZERUDA: Amos-prorok i proroctwo,
Ks. prof. d r W iktor NIEMCZYK: Historia dogmatów,
„ „ „ „ „ Prolegomena do dogmatyki, ,

Ks. prof. d r W iktor Niemczyk: Dogmatyka ewangelicka.

WYDAWCA: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL 
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Warszawa, ul. Świerczewskiego 76a, tel. 31-23-83 

REDAGUJE KOLEGIUM: Redaktor Naczelny — Ks. Jan Niewieczerzal 
Z-ca Red. Nacz. Ks. Ryszard Trenkler 

PRENUMERATA: rocznie 4*8 zł, półrocznie 24 zł, kwartalnie 12 zł, 
numer pojjedyńczy 4 zł.

Konto PKO Warszawa — 153-7-905-005 
Do nabycia również we wszystkich placówkach Kościoła 
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