„Pasja” K. Pendereckiego wielkim dziełem
muzyki religijnej
Korespondent „Życia Warszawy” donosił w dniu 31 marca br.
z Bonn, iż w Münster dokonano prawykonania jednego z naj
większych dzieł oratoryjnych naszego 100-lecia: „Pasja i śmierć
Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Łukasza”.
Jego kompozytorem jest 33-letni Krzysztof Penderecki. Zachodnioniemieccy i zagraniczni krytycy muzyczni przepowiadają dzie
łu polskiego twórcy rozgłos wyjątkowej miary.
Wszystkim, którzy mieli możność słuchać prawykonania utworu
w dniu 30 marca w katedrze w Münster, wieczór ten pozostanie w
pamięci do końca życia. Ta 700-letnia budowla po raz pierwszy w
swych dziejach przekształciła się w salę koncertową. Wśród za
proszonych gości znajdowali się czołowi krytycy muzyczni Euro
py, w tym również Polski, kapituła katedry oraz nuncjusz papies
ki w NRF, arcybiskup Bafile.
Orkiestrą symfoniczną radia kolońskiego dyrygował Henryk
Czyż. Jako soliści wystąpili: Stefania Woytowicz, Andrzej Hiolski
oraz Bernard Ładysz.
Penderecki napisał „Pasję” na zamówienie zachodnioniemieckiego
radia. Inicjatorem był dyrektor Klaus von Bismarck, wybitny
działacz Kościoła ewangelickiego, jeden z sygnatariuszy me
morandum Kościoła ewangelickiego, domagającego się uzna
nia granicy na Odrze i Nysie.
Cały koncert trwający półtorej godziny był transmitowany przez
zachodnioniemieckie radio. W najbliższych dniach zostanie on
nagrany stereofonicznie na taśmy.
Ten sam komplet wykonawców otrzymał zaproszenie do wyko
nania „Pasji” we wrześniu br. na Biennale w Wenecji. Toczą się
już również wstępne pertraktacje o serię koncertów w St. Zjed
noczonych.

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet
W dniu 25 lutego o godzinie 6-ej po południu do modlitw, które
popłynęły ku Bogu z najodleglejszych zakątków świata, włączył
się głos kobiet polskich.
„Wyście świadkami moimi, mówi Pan...” — oto słowa z Księgi
proroka Izajasza, na których oparta została liturgia przygotowa
na w bieżącym roku przez członkinie Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego.
W Warszawie z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet odbyło
się nabożeństwo ekumeniczne, w zapełnionej do ostatniego miej
sca kaplicy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Świadome
więzi łączącej wielką chrześcijańską rodzinę, w ciszy i skupie
niu modliłyśmy się słowami tej samej liturgii, choć różnymi wy
rażonej językami.
Nakaz Boży, przekazany przez proroka Izajasza (43, 10) — „Wy
ście świadkami moimi...” stanowił podstawę rozważania wygło
szonego przez młodą dziewczynę, członkinię Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego.
Głęboko w duszę zapadły nam słowa, które miały pomóc w zro
zumieniu słów Boga samego, skierowanych do swego ludu, słów,
których treść tak często przekracza „wszelkie zrozumienie”.
Nabożeństwo, na którym obecny był prezes Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego, ks. Stanisław Krakiewicz, uświetnił miej
scowy chór.
Opuszczaliśmy gościnne progi kaplicy bratniego Kościoła z głębo
kim przekonaniem, że to nasze kobiece nabożeństwo przyczyni się
do zacieśnienia więzi łączącej wszystkich wyznawców Chrystusa.
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W
dniach 22 — 24 marca br.
prymas
Kościoła
anglikańskiego
abp Ramsey złożył wizytę oficjalną
papieżowi Pawłowi VI, spotykając
się z tym ostatnim trzykrotnie w
czasie tej wizyty .Poprzednik obec
nego prymasa, dr Fisher, był przy
jęty w czasie wizyty kurtuazyjnej
przez papieża Jana XXIII w jego
bibliotece. Abp Ramsey spotkał się
z papieżem w Kaplicy Sykstyńskiej i w bazylice Sw. Pawła za
Murami. Jego marcowa wizyta u
papieża Pawła VI jest zapowiedzią
zmiany klimatu pomiędzy tymi
dwoma wielkimi wspólnotami koś
cielnymi. Po odlocie z Rzymu, abp
Ramsey odbył spotkanie z przed
stawicielami Rady, w siedzibie
SRK w Genewie.

*

*

*

Dwutygodnik „Prawo i Zy
cie” (nr 7 z dn. 27 marca br.) ? y
cyklu „Na szlaku 1000-lecia” za
mieścił bardzo interesujący i ob
szerny artykuł pióra Jana Gajew
skiego, zatytułowany — „Polak, —
katolik”? Artykuł ten został napi
sany z pozycji humanisty. Frag
ment: „Jedno jest pewne: stawia
nie znaku równości między pol
skością i katolicyzmem, które nam
tyle szkód wyrządziło w przesz
łości, (...) jest kontynuowaniem
zgubnej nietolerancji”.
*

*

*

dniu 25 marca br. patriarcha
ekumeniczny Konstantynopola —
Atenagoras, obchodził swoje 80
urodziny. Patr. Atenagoras dał o
sobie znać, jako rzecznik usuioania przedziałów pomiędzy Kościo
łami chrześcijańskimi i budowania
pomostów, najpierw z Kościołami
Światowej Rady Ekumenicznej a
ostatnio
róionież
z
Kościołem
rzymskokatolickim. Razem z papie
żem Pawłem VI doprowadził do
zniesienia anatem z 1054 r. między
obydiooma wspólnotami: konstan
tynopolitańską i rzymską.
W

*

*

*

zuryskim kinie „Apollo”
idzie z wielkim powodzeniem pro
jekcja filmu reż. George Stevensa — „Największa historia wszyst
kich czasów” ze szwedzkim artystą
Maxem vonSydov w
roli głów
nej. Ten wielki film przedstawia
dzieje ziemskiego życia Pana Je
zusa Chrystusa.
W

*

*

*

Miesięcznik „Stimme der Zeit”
wydawany przez Kościół ortodok
syjny w języku niemieckim i ukazujący się w Berlinie Wsch., w nu
merze lutowym z tego roku za
mieścił relację pióra ks. sup. Jana
Nicwieczerzała, o wizycie przedsta
wicieli Kościołów Polskiej Rady
Ekumenicznej w Związku Radziec
kim, która miała miejsce w lipcu
ubiegłego roku.
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KS. J. R IB A G N A C

Duch Święty — dar nieznany
„Paweł (...) znalazłszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czyliście wzięli Ducha
Świętego uwierzywszy? A oni mu rzekli: aniśmy nawet słyszeli, że jest Duch
Święty” .
(Dz. Ap. 19:2)
askakująca odpowiedź „uczniów” . Dziw
ne jest również pytanie! Któż dzisiaj po
zwoliłby sobie bez ogródek podobnie się zwró
cić do współwyznawcy przy pierwszym z nim
zetknięciu? Znamy szorstkie metody ewange
lizacyjne, wszelako...
Ten dziwny dialog, o którym mówią Dzie
je Apostolskie, daje się jednak wytłumaczyć.
Nieświadomi uczniowie, spotkani przez Pawia
w Efezie, są raczej uczniami Jana Chrzciciela,
niż Jezusa. Otrzymali chrzest wodny, chrzest
pokuty i na tym poprzestali. Niedokładnie słu
chali kazania swego mistrza, który przecież
zapowiadał Tego, który chrzcić będzie „D u
chem Ś w ię ty m i ogniem” (Mat. 3:11— 12), ctrzymali chrzest częściowy, Duch to bowiem
omyyja i oczyszcza.

Z

*

-k

♦

Czy my posunęliśmy się dalej, niż oni?
Wielu z nas wielokrotnie obchodziło święto
zesłania Ducha Świętego i w tym roku raz
jeszcze z wdzięcznością i radością święcić bę
dziemy moc tego Ducha, przepowiedzianego
na długo naprzód przez proroka Joela (2:28ns),
następnie bezpośrednio zapowiedzianego przez
Jezusa, Ducha, który przemienił Apostołóiu i
ugruntował Kościół, Ducha, który go podtrzy
mywał w zmiennych kolejach losu i którego
tak często wzywamy podczas naszych eoniedzielnych nabożeństw, gdy modlimy się o sie
bie, za naszych ukochanych, za cierpiących, za

chrześcijańskie wspólnoty, za tych, którzy kie
rują narodami, naszym światem.
Jeżeli więc nie jest nam obce istnienie
Ducha Świętego, to jak Go sobie wyobrażamy?
Apostolskie Wyznanie Wiary nie mówi
nic wielkiego: „Wierzę w Ducha Świętego” .
Tylko takie krótkie zdanie.
Teologia pierwszych luieków rozwiązała
tę kwestię, wprowadzając trzecią hipotezę (oso
bę) Trójcy. Czy to jednak nam coś wyjaśnia?
Prawdę powiedziawszy, gdy staramy się
wytłumaczyć coś, co wyrazić się nie da, możemy
Ducha Świętego określać i wyobrażać sobie
jedynie przy pomocy przenośni. Tak właśnie
postępuje Biblia, z której inspirację wzięły
nasze pieśni opiewające Ducha Świętego. Jest
On tam w i a t r e m gwałtownym, o g n i e m
oczyszczającym, który prosimy, aby „zapalił
nas boskimi promieniami”, jest ś w i a t ł e m ,
które nami kieruje w prawdzie.
Pismo mówi o „Paraklecie” (Jan 14:16), a
więc przede wszystkim o obrońcy, Pocieszy
cielu w naszych strapieniach. W księgach świę
tych znajdujemy bardzo wiele nazwań i obra
zów; kiedy się je razem zbierze, tworzą one
coś w rodzaju wielu ścianek jednego diamentu.
Wynika z tego wreszcie i to, że Duch
Święty jest potęgą rządzącą życiem, potęgą
prawdy, świętości i miłości, tak, że pierwsi
myśliciele chrześcijańscy mogli stworzyć eko
nomię hipotezy: według określenia danego
przez Jezusa Duch Święty jest icięc s a m y m
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B o g i e m (Jan 4:24), lub według św. Pawła
J e z u s e m (Pan jest Duchem — I I Kor. 3:17),
co sprowadza się do tego samego, ponieważ
Bóg objawił się w Chrystusie.
*

*

*

Pytanie postawione przez Pawia w Efezie
wraca do nas w następującej formie: „ Czy
przyjąłeś Pana Jezusa?”
Jezusa nie otrzymuje się „na siłę” przy
chrzcie, zwłaszcza przy chrzcie małego dziecka,
gdy się to dzieje w zastępstwie i w formie
przyrzeczenia. Później akt ten m,usi zostać odnowiony przez zainteresowanego, który w pe
wnym sensie .,chrzci się na nowo” przez we
wnętrzny akt poddania się pod władzę Jezusa.
Trudno powiedzieć, czy ten akt przyjęcia do
konuje się przez modlitwę, ale rezultaty tego
są widoczne. Jeśli chodzi o uczniów z Efezu,
ukazały się widoczne znaki, tak jak owego po
ranka Zielonych Świątek: mówienie językami
i prorokowanie. Gdy poddajemy się w Chry
stusie mocy Ducha Świętego, tworzy On w nas
nowe życie: z niespokojnych stajemy się ufni,
ze smutnych radośni, z egoistów kochający.
Wszelako zwyczajne przyjęcie, dokonane
raz na zawsze, czy też odnawiane raz na rok w
Zielone Świątki, nie wystarczy. Ducha Świę
tego nie da się magazynować na całe życie, tak
jak Izraelici na pustyni nie mogli przechowy
wać mo.nny. O Ducha Świętego trzeba prosić
codziennie.
Świat nie bardzo wierzy w realność Du
cha, ani w Jego moc. Jako skromny, a wierny
odblask naszego Zbawiciela, starajmy się poka
zać przez łaskę Bożą, że On istnieje i że prze
jawia się w Jezusie Chrystusie.

Ks. ZD ZIS Ł A W TR A N D A

Majowe miniatury
I
„Rozradzajcie się, rozmna
żajcie się i napełniajcie zie
mię; i czyńcie ją sobie pod
daną.”
Geneńs 1:23

M

aj, to miesiąc obfitujący w
święta i obchody. Już za
raz, na samym początku tego
miesiąca, pierwszego jego dnia
— święto pracy. Nie kościelne
to święto, co prawda, ale godzi
się je tutaj wspomnieć, nie dla
tego, że przypada w tym roku
w niedzielę, ale ze względu na
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to, że praca ma bardzo zasad
nicze znaczenie w etyce chrze
ścijańskiej. N. H. S0E w swojej
,,Etyce chrześcijańskiej” powia
da, że ,chrześcijanin jest powo
łany... do pracy, do służby...”
Nie chcę tu polemizować z non
sensownym zarzutem, jakoby
Biblia mówiła o przekleństwie
pracy. Zbyt mało miejsca w
„miniaturce” . Zresztą chyba to
niepotrzebne. Chcę natomiast
podkreślić coś wręcz przeciw
nego, że mianowicie cała Bi
blia, i Stary i Nowy Testament,
w sposób bezpośredni lub po
średni, niezwykle pozytywnie

ocenia znaczenie pracy ludz
kiej. Śmiało możemy powie
dzieć, że istotnie praca i służ
ba człowiekowi należą do po
wołania chrześcijanina. Słowo,
zacytowane na początku, po
chodzące z pierwszego rozdzia
łu Biblii, w sformułowaniu:
„czyńcie ją (ziemię) sobie pod
daną” ujmuje pracę jako zja
wisko
sensowne,
użyteczne.
Jest wezwaniem człowieka do
badania tajemnic i sił przyro
dy, do wydobywania jej skar
bów i przetwarzania ich na po
żytek człowieka. W tym sen
sie jest nie tylko obowiązkiem,
lecz prawem i przywilejem.
My, ludzie, potrzebujemy sie
bie wzajemnie, jesteśmy w spo
łeczności zależni od siebie. Po
trzebujemy wzajemnego, jak to
się modnie mówi, „świadczenia
sobie usług” . Najróżniejszych.

I dlatego ta pożyteczna i uży
teczna praca staje się służbą
człowiekowi, staje się pozyty
wem, który w społeczności ma
podstawowe znaczenie.
Chciałbym też zwrócić uwagę, że praca, traktowana ja
ko służba człowiekowi, mieści
się również w zagadnieniu od
rodzenia człowieka. Nie chcę
przez to powiedzieć, że jedynie
odrodzony człowiek jest zdolny
do sumiennej, solidnej, pożytecz
nej pracy, że jedynie taki czło
wiek jest skłonny traktować ją
jako służbę człowiekowi. Ale
chcę powiedzieć, że odrodzenie
zmienia całego człowieka, nie
tylko jego stosunek do Boga.
Tym samym zmienia w sposób
zdecydowanie pozytywny jego
stosunek do pracy. Dlatego na
wet „niebieski ptak” , nierób,
notoryczny
brakorób,
pod
wpływem odrodzenia w mocy
Ducha świętego znajduje nowe
i pozytywne podejście do wie
lu przejawów życia, m.in. do
pracy.

szym kontynencie w warun
kach pokoju żyć, pracować,
tworzyć. Ale dzieląc się tą na
szą radością musimy mieć świa
domość, że niestety, nie może
być ona pełna. Jak długo bo
wiem gdziekolwiek na świecie
panuje niepokój, jak długo
gdziekolwiek na świecie pada
ją bomby i pociski, jak długo
gdziekolwiek na kuli ziemskiej
ludzie strzelają do siebie, jak
długo z takich powodów ludzie
cierpią w najróżniejszy i naj
straszniejszy sposób, nie może
my mieć spokoju i my. Nie tyl
ko dlatego, że nam również te
dalekie konflikty zagrażają w y
buchem konfliktu na naszym
kontynencie, ale przede wszy
stkim dlatego, że jako ci, któ
rzy tak wiele przeżyli, głęboko
odczuwamy cierpienia tych,
którzy teraz przeżywają wszel
kie straszne doświadczenia i
skutki wojny.

Słowo Boże przytoczone na
początku tej „miniaturki” mó
wi nam o wielkim znaczeniu
tworzenia pokoju. Musimy wo
łać o pokój do ludzi i do Boga,
a więc również modlić się o po
kój. Ale musimy także, każdy
na miarę swoich możliwości,
dla jednego większych, dla in
nego mniejszych, tworzyć po
kój. Oczywiście ogół ludzi na
naszych ziemiach nie ma i nie
może mieć wpływu na to, co
się dzieje obecnie w Wietna
mie, czy na innych terenach
współczesnych walk. Ale two
rzyć pokój, to nie tylko zażegnywać wojnę tam, gdzie ona
istnieje, ale także stwarzać ta
kie warunki w swoim kraju, w
swoim kręgu i otoczeniu, aby
wojna stała się niemożliwa.
Tworzenie pokoju, to także w y
rabianie przekonania w sobie
i v/ otoczeniu, że wojna jest
nieludzkim sposobem rozstrzv-

II
„ Owoc sprawiedliwości w
pokoju zasiewa się przez
tychy którzy pokój czynią” .
Jak. 3:lFy
To już 21 lat minęło od
zakończenia wojny. A jednak
sprawy wojny, która przewali
ła się przez nasze i nie tylko
nasze tereny, sprawy przeżyć
sprzed ponad dwudziestu lat
wracają nieustannie, nie tylko
jako tematy dla literatury, fil
mu czy publicystyki, ale jako
nosze osobiste myśli, wspom
nienia. Zbyt wielkim ciężarem
położyły się na naszej ludz
kiej psychice te l^ta grozy, po
tworności, aby mogły zatrzeć
się w pamięci, aby mogły zo
stać zapomniane.
Właśnie w maju mija ro
cznica zakończenia wojny, przy
najmniej na terenach Europy
i Afryki. Te dni majowej ro
cznicy napawają nas ciągle no
wą radością, że możemy na na

... P R A C A I S Ł U Ż B A C Z Ł O W IE 
K O W I N A L E Ż Ą DO P O W O Ł A N IA
C H R Z E Ś C IJ A N IN A ...
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....JAK D Ł U G O B O W IE M G D Z IE 
K O L W IE K N A &W IE C IE P A N U JE
NIE PO K Ó J
(...)
N IE
M O ŻE M Y
M IEĆ SPO K O JU I M Y ...

gania sporów międzynarodo
wych — terytorialnych, poli
tycznych, społecznych. Tworze
nie pokoju, to także wychowy
wanie młodego i najmłodszego
pokojenia w przekonaniu, ze
człowiek, naród, nie wojną, nie
prawem siły, ale osiągnięciami
duchowymi i kulturalnymi zdo
bywa szacunek i poważanie
ludzkości.

III
„Wtedy Jezus rzekł jej:
o niewiasto! wielka jest
wiara twoja; niechaj ci się
stanie, jak chcesz. I uzdro
wiona została córka je j onejże godziny”
Mat. 15:28
Dzień m atki— 26 maja. To
toż uroczystość nie z podstaw

swych kościelna. Słusznie, że
ten dzień obchodzimy w na
szych zborach. Tym więcej, że
przez nadanie dużego znacze
nia Dniu ^Kobiet, Dzień Ma
tki został nieco usunięty w cień,
a my tego nie chcemy! Prag
niemy mieć Dzień Matki jako
uroczystość i kościelną i domo
wą, jako hołd, jako okazanie
czci, które należą się Matce.
Pragniemy także, aby matki na
sze, odczuły, że widzimy i oce
niamy ich dawny, czy obecny
trud. Jeśli organizujemy obcho
dy w ramach pracy Szkoły
Ńiedzielnej, przy pomocy i udziale dzieci, to dlatego, aby
dzieciom dać okazję do wyraże
... I N IE
Z A P O M IN A J , M A TK O ,
ŻE T Y S A M A POTRZEBUJESZ,
DLA
SW YCH
O B O W IĄ Z K Ó W I
Z A D A Ń M A T K I - CHRZEŚ CI JANK I,
DUCHOW EGO
POKARM U
DLA
SIEBIE ...

6

nia wdzięczności za każdy trud,
który podejmuje matka dla
swego dziecka, i aby wychowy
wać dzieci w duchu poszano
wania i miłości dla matki.
Jednocześnie
pragniemy,
aby ten dzień i uroczystość by
ły dla każdej matki zachętą do
ofiarnej pracy i wysiłku dla
dziecka. Każdy człowiek po
trzebuje różnych bodźców do
wykonywania swoich zadań. Uroczystość Dnia Matki ma być
takim bodźcem, mobilizującym
do chętnego, cierpliwego a owocnego trudu dla dziecka.
Pragniemy także, aby to był
także impuls Ducha Bożego w
pracy nad dzieckiem i w życiu
z dzieckiem.
Tekst przytoczony na wtępie wskazuje jak została w y
nagrodzona gorliwa modlitwa o
zdrowie dla dziecka. Jak owa

niewiasta chananejska prosiła
za swą córką, tak umieją licz
ne wierzące matki prosić za
swymi dziećmi, małymi lub do
rosłymi. Jakże bardzo te mo
dlitwy matki są potrzebne dzie
ciom małym i dorosłym.
Matko!W swoim trudzie, w
swojej pracy nad dzieckiem i
dla dziecka, nie zapominaj o
tym duchowym pokarmie, któ
ry właśnie Ty masz dziecku
dać. I nie zapominaj, Matko,
także, że Ty sama potrzebujesz
dla swych obowiązków i zadań
matki-chrześcijanki, duchowe
go pokarmu dla siebie. Obyś
mogła nieraz przeżywać to, co
przeżyła owa chananejska ma
tka, a co wyraził Chrystus sło
wami: ,,0, niewiasto! wielka
jest wiara twoja; niechaj ci się
stanie, jak chcesz!”

IV
„Przyjmiecie moc Ducha
świętego, który przyjdzie
na was; i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie,
i na całej Judei, i w Sa
marii, aż do krańców zie
mi. I rzekłszy to, gdy oni
patrzyli, wzniósł się w
górę.”
Dz. Apost. 1:8— 9
Dwa święta ściśle kościel
ne przeżywamy w maju. Prze-

dziwne to święta, bo o prze
dziwnych przypominają wyda
rzeniach. Pierwsze z nich, to
Wniebowstąpienie
Pańskie.
Kończy się ziemskie istnienie
Chrystusa, kończą się kontakty
Zmartwychwstałego z ucznia
mi, Chrystus powraca do O j
ca — w ni€iwidzialny i niepo
jęty świat Boży. Jakkolwiek
chcielibyśmy sobie wyobrazić
to „niebo” , do którego wstąpił
Chrystus, zawsze będą to tylko
domysły na naszą ludzką mia
rę, albo spekulacje nie wiele
mające wspólnego z Bożą rze
czywistością. Ograniczamy się
więc. w tej chwili do krótkie
go stwierdzenia: Wniebowstą
pienie Chrystusa oznacza przej
ście do zupełnie innego, aniże
li nasze, ludzkie istnienie, ale
do istnienia, a więc życia, dzia
łania. Żyw y Chrystus działa,
uczestniczy w naszym życiu.
Chcę natomiast zatrzymać
się przy dwóch sprawach, któ
re Chrystus w dzień swego
wniebowstąpienia w formie obietnicy i polecenia określił.
Obietnica dotyczy mocy Ducha
świętego, który ma zstąpić na
uczniów w niedługim czasie.
Polecenie dotyczy działania uczniów: będziecie mi świadka
mi (...) aż do krańców ziemi.
Być świadkiem Chrystusowi, to
znaczy zaświadczać, wydawać
świadectwo, zwiastować, mó
wić o Chrystusie. Nie o sobie,
ale o Chrystusie, o Jego mocy,
o Jego miłości i zbawieniu
przez Niego, o Jego działaniu
wśród ludzi, wśród nas. Chry
stus swoje polecenie przekazu
je po dziś dzień wszystkim,
którzy nazywają się Jego ucz
niami. Chrystus nie chce, aby
śmy Jego Słowa zachowywali
tylko dla siebie .Świat zawsze
potrzebował i po dziś dzień po
trzebuje głębokiego i spolegli
wego świadectwa o Chrystusie.
Spolegliwe zaś jest świadectwo
słowne wtedy i tylko wtedy,
gdy znajduje pokrycie w czy
nie świadczącego. I dlatego być
świadkiem Chrystusa, to zna
czy żyć z Chrystusem („żyję
już nie ja, ale żyje we mnie

...C Z Ł O W IE K — C H R ZE ŚC IJA N IN
STAJE
SIĘ Ż Y W Ą , D U C H O W Ą
C Z Ą S T K Ą K O ŚC IO ŁA , G D Y JEST
O Ż Y W IO N Y M O C Ą D U C H A Ś W IĘ 
TEGO ...

... B Y Ć
Ś W IA D K IE M
CHRYSTU
SOWI, TO Z N A C Z Y Z A Ś W IA D 
C ZAĆ (...) M Ó W IĆ O CH RYSTUSIE.
N IE O SOBIE, A L E (...) O JEGO
MOCY, O JEGO M IŁO Ś C I I Z B A 
W IE N IU PR ZE Z N IE G O ...

Chrystus” ) i mówić o Chrystu
sie — dzielić się wiarą, rado
ścią, pociechą, pokojem, które
go doznajemy od Chrystusa.
Niedaremnie wszakże Chry
stus uzależnia polecenie swo
je od przyjęcia daru Ducha
świętego. Jest następstwo zda
rzeń: „przyjmiecie moc Ducha
świętego i będziecie mi świad
kami” . Być skutecznie i owoc
nie świadkiem Chrystusa — to
jest możliwe tylko w mocy Du
cha świętego.

V
„ I gdy się wypełniał dzień
Pięćdziesiątnicy, byli wszy
scy jednomyślnie na jed
nym mAejscu (...) i napełnie
ni zostali wszyscy Duchem
świętym...”
Dz. Apost. 2:1.4a
Chrystus spełnia swoją obietnicę. Uczniowie zostają na
pełnieni mocą Ducha świętego.

W tej mocy dopiero stają się
świadkami Chrystusa, aposto
łami, gotowymi nawet życiem
przypieczętować i udokumen
tować swoją służbę i swój
związek z Chrystusem,.' W tej
mocy dokonywali rzeczy nie
zwykłych. Zbudowali zręby K o
ścioła Chrystusowego, roznieśli
naukę Chrystusową aż do krań
ców znanego im i dostępnego
świata.
Ale Duch święty, Jego moc i
działanie, to nie przeszłość, to
nie historia. Obietnica Chry
stusa nie ogranicza się tylko do
garstki ówczesnych Jego ucz
niów. „Moc z wysokości” jest
przeznaczona i dla nas. I dlate
go mamy prosić: „Przyjdź Du
chu święty!” Dlatego mamy
pragnąć tej twórczej Bożej mo
cy, zdolnej przeobrazić nasze
często martwe życie duchowe
w zdrój nieustannie objawia
jącej się mocy, działania, świa
dectwa. Kościół — społeczność
— jest żywy wtedy, gdy ożywia go moc Ducha świętego.
Człowiek — chrześcijanin sta
je się żywą duchową cząstką
Kościoła, gdy jest ożywiony
mocą Ducha świętego. Pisma
nowotestamentowe
świadczą
nam o niezwykłych przeobra
żeniach ludzi, którzy pod wpły
wem Słowa Bożego i działania
Ducha świętego odradzali się i
z ludzi opanowanych przez naj
różniejsze nałogi i przywary,
stawali się ludźmi, żyjącymi na
wysokim poziomie duchowym
i moralnym. Podobnie dzieje
Kościoła,-aż po dzisiejszy dzień,
świadczą o tym samym. Gdzie
jest pragnienie Ducha święte
go, gdzie docenia się znaczenie
„mocy z wysokości” , gdzie się
jej oczekuje i o nią się modli,
tam ona się objawia w życiu
zboru i poszczególnych jedno
stek, tam doświadcza się i prze
żywa nawrócenia, odrodzenia.
Gdzie zaś o tej niezwykłej mo
cy się nie wie, gdzie o niej się
milczy, gdzie się jej nie pra
gnie, tam panuje martwota, oschłość, chłód.
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Listy z zesłania
oszukując materiałów związanych z zagadnieniem
stosunku protestantów i Kościołów protestan
ckich do powstania styczniowego, napotkałem na ko
respondencję z lat 1864— 1865, odnoszącą się do osoby
zesłańca politycznego, b. członka Kolegium Kościel
nego warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej,
Adolfa Naake 1).

P

prymitywne warunki bytowania pośród obojętnego,
a w okresie głoszenia przez Katkowa antypolskiej
propagandy, wręcz wrogiego Polakom społeczeństwa.
Otrzymanie pracy nie było sprawą prostą; uzależnia
no ją od przedstawienia dokumentu poręczającego,
wystawionego w kraju przez obywatela będącego
właścicielem nieruchomości.

Ciekawa to korespondencja i warta tego, by jej
nieco uwagi poświęcić; zawiera informacje na temat
warunków życia zesłańca, jego otoczenia, cen pro
duktów żywnościowych; mówi o trudnościach w
utrzymywaniu korespondencyjnej łączności z domem
i o atmosferze istniejącej między zesłańcami. Obok
tego rodzaju realiów, listy Naakego są dokumentem
ogó]noludzkich uczuć: tęsknoty za najbliższymi, tro
ski o ich. los, niepokoju o opuszczoną i przez innych
zajętą posadę, ambicji utrzymania się w ramach po
przednio zdobytej pozycji społecznej; mówią te listy
o tak powszechnych rzeczach, jak ubóstwo, głód i po
niewierka. I właśnie ten rys sprawia, iż przed wie
kiem pisane listy Naakego stają się bliskie i zrozu
miałe temu pokoleniu czytelników, które nie z lite
ratury, ale z własnych przeżyć poznało okropności
wojny.
• Niewiele wiemy o autorze listów. Adolf Naake
był warszawiakiem, urzędnikiem Prokuratorii, człon
kiem parafii ewangelicko-reformowanej, a od 16 lipca 1849 r. pisarzem Kolegium Kościelnego. Ożeniony
z Bronisławą z Piotrowskich, miał z nią troje dzieci;
najmłodsze z nich — syn, któremu matka dała imię
W acław — urodziło się w maju 1864 r., a więc już
P' dczas pobytu ojca na zesłaniu.

Z drugiej strony, względna swoboda z jakiej
korzystali osiedleńcy, stałe kontakty z ludnością
miejscową, brak skoszarowania i dręczącego p rzy
musu, rodzącego odruch buntu i stałą świadomość
współudziału w dziele narodowej m artyrologii2), po
wodowało, iż osiedleńcom — w większym stopniu
aniżeli skazanym na roboty — zagrażało niebezpie
czeństwo wyobcowania.

Nie wiemy, kiedy nastąpiło aresztowanie Naakego,
o co został oskarżony, oraz jaka była dokładnie sen
tencja wyroku. Pewnym jest, iż jeszcze w listopadzie
1863 r. znajdował się na wolności. W marcu roku
następnego żona jego, pozbawiona pomocy material
nej ze strony wywiezionego na wschód męża, zaciąg
nęła w Kolegium Kościelnym pożyczkę w wysokości
29 rubli. Naake zesłany został na Powołże, do Insaru,
leżącego wówczas w guberni penzeńskiej, obecnie zaś
na południowym krańcu autonomicznej republiki
mordowskiej.
Zapewne ta ostatnia informacja sprawi niejedne
mu z czytelników' zawód — a więc nie owiana aureo
lą męczeństwa katorga syberyjska, lecz „prozaiczne”
osiedlenie na południowo-wschodnich terenach Rosji
europejskiej! Lektura ówczesnych pamiętników po
zwala jednak stwierdzić paradoksalną sytuację —
wyrok skazujący na roboty przymusowe okazywał się
w praktyce często łagodniejszy dla skazanego, niż
zesłanie na osiedlenie. W pierwszym wypadku w ła 
dze musiały zagwarantować skazańcom najskomniejsze bodaj zakwaterowanie i wyżywienie, w drugim
wypadku troskę o to zostawiano samym osiedleńcom.
Dobrze, jeśli byli to ludzie majętni, otrzymujący
przesyłki pieniężne z demu. Biada jednak zesłańcowi
pozbawionemu środków materialnych, rzuconemu w
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Przejazd z W arszawy na miejsce osiedlenia, prze
widziany początkowo na 4 tygodnie, przeciągnął się
w praktyce do trzech miesięcy. Trasa wiodła przez
Psków, gdzie zatrzymano się na 4 tygodnie, Moskwę,
z podobnie długim postojem, Niżny Nowogród (16 dni
postoju), Penza. Ten ostatni odcinek drogi trwał aż
15 dni. Penza, ówczesna stolica guberni, liczyła
27.000 ludności. Obecnie zamieszkuje w niej ponad
160.000 ludzi. W miejscowym gimnazjum pracował do
r. 1863 ojciec Włodzimierza Lenina — I. Uljanow.
W latach 1864— 66 w tamtejszym garnizonie służył
zasłużony dla rosyjskiej
literatury M. SołtykowSzczedrin. Okazuje się również, iż gubernia penzeńska od dawna była miejscem zsyłki, do którego rząd
carski kierował wrogi sobie element, niezależnie od
narodowości. Tam m. in. zesłany został w latach
1834— 38 N. Ogarew, rosyjski poeta i działacz rewo
lucyjny, przyjaciel Hercena.
Insar, wówczas powiatowe miasto, był jednak —
według słów Naakego — wielką w s ią 3), pozbawioną
zupełnie ulic brukowanych, tonącą podczas rzadkich
lecz bardzo ulewnych letnich deszczów w głębokim
błocie. Około 5.000 mieszkańców zamieszkiwało liche
i ciasne domki kryte konopiem lub trzciną. Ciekawe,
że również obecnie konopie zajmuje naczelne miej
sce wśród roślin uprawianych w okolicach Insaru,
produkcja lin konopianych stanowi ważną dziedzinę
współczesnego przemysłu Insaru.
Ludność odżywiała się niedostatecznie; chleb ra
zowy był niesmaczny i szkodliwy dla zdrowia, pszen
ny — kwaśny i szybko zamieniający się w „jakieś
skamieniałe próchno”, ryby suszone. „O kartoflach
nie ma co mówić, bo te należą do łakoci... mimo, że
są łojowate i wodniste”; mięso raz w tygodniu na
bywać można było na targu. Kasza jęczmienna zu
pełnie nie znana, wobec tego nie produkowano i piwa.
Masła świeżego w handlu zupełnie nie było. Nie
znano również wówczas fabrykacji serów krowich;
pierwsze sery zaczął tam wyrabiać jeden z towarzy
szy wspołniedoli Naakego. Z tym większym zdu
mieniem czyta się wiadomość zamieszczoną w WER,
o istnieniu obecnie w Insarze rozwiniętego przemy

słu serowarskiego. Reasumując, Naake pisze, iż: „...na
wet bogaty nie ma co jeść w tych okolicach, nie
mówiąc już o ubogim”.
Korespondencja zesłańców pisana w języku rosyj
skim przechodziła przez cenzurę miejscowego isprawnika, tj. naczelnika policji powiatowej ; listy pisane
po polsku odsyłane były do Penzy, gdzie po nagro
madzeniu większej ich ilości, cenzurował je urzędnik
znający nasz język. Duża część korespondencji nie
dochodziła w ogóle do adresata. O ile na etapie w
Moskwie Naake odbierał listy już po 9 dniach od
chwili ich nadania w Warszawie, o tyle w Insarze
listy z W arszawy dochodziły średnio po 3— 4 tygod
niach, niekiedy nawet po 2,5 miesiącach. W celu
zwiększenia szansy dotarcia listów do miejsca prze
znaczenia, wykorzystywali zesłańcy wszelkie nadarza
jące się okazje prywatne. I tak w liście z dn.
22 sierpnia 1964 r. wspomina Naake: „Niniejszy list
idzie drogą tajemną, zakazaną i dlatego śmielszy
i długi — bo będzie zawieziony stąd przez jednego
kupca Tatara i oddany na pocztę w Sarańsku, No
wogrodzie lub Moskwie a może gdzie indziej”. Nieco
wcześniej, w lipcu t.r. wysyłał list „przez jednego
z naszych — Edwarda Wernika, urzędnika Kolei W a r
szawsko-Wiedeńskiej
W liście z dn. 22 sierpnia 1864 r. wspomina, iż od
4 miesięcy pozbawiony jest wiadomości z demu. Ł a 
two sobie wyobrazić z jaką niecierpliwością i rosną
cym niepokojem oczekiwał w tych warunkach wieści
z Warszawy. Pod wływem takich uczuć pisze: „W tak
smutnym moim położeniu miałem już zamiar podać
prośbę do gubernatora o zrobienie na drodze urzę
dowej dochodzenia, co się dzieje z moją rodziną?
czy wszyscy wymarli?” Szczególnie niepokoi się o żo
nę, która ^w maju 1864 r. spodziewała się potomka.
Zapewne z myślą o swej przyszłości dopytuje się,
kto po nim sprawuje funkcję pisarza kolegialnego;
interesuje się zmianami w życiu warszawskiej pa
rafii m. in. skutecznością zabiegów władz kościel
nych wokół uzyskania zezwolenia na budowę kościo
ła ewangelicko-reformowanego.
Obok takich trosk, towarzyszących stale wszyst
kim wygnańcom, nękała Naakego dodatkowa troska,
będąca udziałem jedynie części wysiedlonych — po
czątkowo jest nią ubóstwo, przechodzące wkrótce w
nędzę. Już w kwietniu i maju 1864 r. z kolejnych
etapów zesłańczego szlaku prosi on o bieliznę i chust
ki, bo to, co zabrał z sobą z Warszawy jest już w
strzępach; jeszcze w końcu sierpnia nie otrzymał
żadnych przedmiotów. W tym czasie pisze w liście do
żony: „Nie zapominaj o pieniądzach, ja je bardzo
potrzebuję; nie mam na czym spać i przykryć się
czym a zbliża się straszna zima — mrozy d schodzą
tutaj do 40°R (tj. 50°C — uw. moja), a ja nie mam
nic oiepłego — zmuszony byłem zadłużyć się na
25 rubli”. W liście do prezesa Kolegium Kościelnego
Pietrusińskiego pisze na ten temat: „... dziś żyję w
niedoznawanej (!) nędzy z łaski drugich za pożyczane
pieniądze, których mi iuż dzisiaj trudno dostać”.
Biedny! Pisząc te słowa skargi nie wiedział, że
przyjdzie mu jeszcze pełnych 5 miesięcy czekać na
pierwszą przesyłkę pieniężną. O tym strasznym okre
sie napisze do prezesa Pietrusińskiego w dniu 3 lu
tego 1865 r.: „Wszędzie dłużny a na ostatniej kw a
terze żywiony przeszło dwa miesiące, co dzień dozna
wałem przykrości z powodu niemożności zapłacenia

stołu i kwatery; pozbawiony nawet byłem herbaty,
bez której wyżyć tu nie można bez narażenia się
na słabość, której kilka razy już uległem z przyczy
ny grubej strawy. A do tego wszystkiego, ileż cier
piałem, żem tak zapomniany!”
Kilka listów żony Adolfa Naake — Bronisławy,
pisanych do prezesa świadczą, iż u niej w Warsza
wie sprawy również przybrały smutny obrót. Jeszcze
we wrześniu 1864 r. nie miała od męża żadnej w ia
domości; wysłana paczka oraz przekaz na 25 rubli
powróciły po 2 miesiącach nie doręczone. O swej sy
tuacji materialnej pisze ona już w marcu t.r.: „... je 
stem w strasznym położeniu (...). Błagam o przyczy
nienie się za mną, bo jeśli mi dziś co nie przyznają
w Kolegium to już nie wiem co z nami będzie, bo
ani grosza nie mam na życie — ani chleba kaw ał
ka...”. A oto fragment z listu pisanego osiem miesię
cy później: „...zmuszona Jestem wyznać Sz. Panu ja 
ko dobrodziejowi łaskawemu, że jestem zupełnie bez
grosza (...) a tu każdego dnia żyć potrzeba; a co dc
biednego Adolfa — nie rnam odwagi pisać nic mu nie
posyłając. Ach! doprawdy głowa mi pęka myśląc jak
ten człowiek radę sobie tam daje!”.
Świadomość osamotnienia i zapomnienia, nie znaj
dująca zresztą potwierdzenia w świetle w/w frag
mentów z listu żony, była dla Naakego podwójnie
bolesna. Prócz motywów zrozumiałych same przez się,
dołączyły się jeszcze motywy natury ambicjonalnej.
Brak listów i pomocy materialnej z domu deprecjo
nował go w oczach otoczenia i pomniejszał rangę
społeczną zesłańca. Do tej bolesnej dla niego spra
wy powraca Naake parokrotnie w swej korespon
dencji. I tak w liście z dn. 22 sierpnia 64 r. pisze
do prezesa Pietrusińskiego: „...już zaczynają szydzić
ze mnie, dogadując mi, iż widać, muszą nie dbać
o mnie w domu”. A gdy wreszcie dn. 25 stycznia
05 r. otrzymał pierwszą przesyłkę w wysokości 22 ru
b li 4) pisze do prezesa: ..... zarazem mogłem i poszczy
cić się, że i ja mam przyjaciół, o czym tu wszyscy
wątpili”.
Okazuje się jednak, iż najskrajniejsza nawet nę
dza, głód i dokuczliwe mrozy nie stanowiły jeszcze
dna kielicha goryczy, który przypadł w udziale na,szemu wygnańcowi. Oddajmy zresztą w tej nader
przykrej sprawie głos samemu Naakemu (fragment
listu z dn. 22 sierpnia 1864 r.): „...Ale to mniejsza
(wspominając o materialnych utrapieniach — uwaga
moja); gdyby tu wszyscy byli ludźmi i pamiętali,
że są wygnańcami polskimi. Nieraz przychodzi mi na
myśl w lepszym humorze, że chyba zegnali do Insaru
hałastrę głupców i zarozumialców, a co gorsza, po
chlebców, plotkarzy i intrygantów nawet (...), co ra
zem połączywszy tworzy straszny zamęt, plugawe ka
łuże napełnione pożerającym się robactwem, której
kilku rozumniejszych i uczciwych ludzi oczyścić nie
jest w stanie”. A nieco dalej pisze: „W tym stanie
rzeczy (...) mam do wyboru upodlenie lub głód, god
ność człowieka zaś mogę dopiero wtedy (zachować?),
gdy nie będę potrzebował niczyjej łaski i pomocy,
oddam ccm winien i zamknę się na osobności, jak
to kilku już zrobiło (...) Ratujcie więc mnie jak naj
prędzej, bo Bóg świadkiem, że długo w tym stanie
nie wytrwam; straszna to dla mnie trucizna!”
Mimo, że rzeczywistość maluje mu się w tak strasz
nie ponurych barwach, Naake nie poddaje się, lecz
walczy na swój sposób o utrzymanie własnej god
ności i zajmowanej pozycji społecznej. Chce praco
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wać, toteż w liście do żony błaga: „...napisz do ko
go chcesz, podług Twojej uwagi, ażeby za mnie zarę
czył (...) albowiem bez żadnego zajęcia będąc, ja nie
wytrzymam i rozchoruję się na dobre”.
Drugą formą walki o własne ja była dla Naakego
nauka. W tym samym liście prosi żonę o przysłanie
mu czeskich książek, m. in. broszury prof. Kveta °)
(„...kosztuje 15 kop. a dla mnie b. potrzebna”). Zo
bowiązuje również żonę, by ta prosiła prof. Rowiń
skiego o nadesłanie do Insaru kilku czeskich i ro
syjskich powieści historycznych. Zapytuje również,
czy zwrócone zostały książki pożyczone poprzednio
od prof. Maciejewskiego i Kveta.
Dobrym duchem w tym okresie był dla Adolfa
Naakego wielokrotnie wzmiankowany tu prezes Ko
legium Kościelnego, Pietrusiński. Naake nazywa go
swym dobrodziejem; w liście do żony wspomina, iż
brak mu słów na wyrażenie uczuć dla prezesa za
opiekę udzielaną pozostałej w Warszawie rodzinie.
Prezes Pietrusiński stale zaczyna swe listy do Naake
go zwrotem „Kochany Panie Adolfie!”, kończy zaś
niezmiennie podpisem „Prawdziwy przyjaciel”. Robił
on co mógł, by ulżyć ciężkiej doli zesłańca i jego ro
dziny. Został ojcem chrzestnym urodzonego w maju
1864 r. Wacława. Prócz interwencji w sprawie po
życzki z kasy parafialnej, udzielił prywatnej zapomo
gi pani Bronisławie
Naake;
skutecznie zabiegał
u władz o szybsze i bezpośrednie wypłacenie jej
przyznanej przez namiestnika połowy pensji Naakego
z tytułu jego pracy w Prokuratorii. Informował ze

słańca o zmianach w życiu parafialnym; m. in. w
liście z dn. 28 września 1864 r. donosi: „Plan i kosz
torys kościoła wreszcie są zatwierdzone, lecz jeszcze
nie zwrócone. Układy o rozprzestrzenienie cmentarza
jeszcze nie skończone. X. adjunkt i wszyscy człon
kowie Kolegium Kościelnego zasyłają Panu najpięk
niejsze ukłony”.
Zachowane do naszych czasów listy, kończące się
na dacie 6 lutego 1865 r. nie dają odpowiedzi na
szereg pytań — nie znamy zarówno początku, jak
i finału tragicznych wypadków z życia Adolfa Naake,
wypadków, które wraz z wieloma tysiącami bardziej
lub mniej im podobnych, złożyły się na tragedię pol
skiego społeczeństwa sześćdziesiątych lat ubiegłego
wieku.
1) D ział R ękopisów B iblioteki U n iw ersyteckiej w W arsza
wie. A rch iw u m K ol. Kość. Far. Kw.-Ref. w W -w ie, Sygn.
1265. Teczka zaw ierająca 32 luźne kartki z 8 listami.
2) „C ie rp ię za ojczyzn ę i dla niej cierpię — przekona
nie to napełnia serce szlachetną dumą i upaść nie dozw a
la, kajdan y same m niej p rzyk ro brzęczą...” . (Fragm en t pa
m iętnika Sybiraka, Feliksa Lew ick iego ).
3) Dia porów nania w arto dodać, iż m im o upływu 100 lat,
obecnie jeszcze Insar określony został w W ielk iej E ncy
klopedii R adzieckiej z 1952 r. jak o osiedle.
4) w sprawie tej przesyłki zn ajdu jem y w yjaśnienie w
liście prezesa do A. N aakego: „P a n o w ie E. Róssler, K n a u ff,
Drege, J. Sim m ler, Lów e, A. W oyde, Foland i ja zebraliś
my m iędzy sobą rb. 22 i tę k w otę dn. 12 grudn. 64 r. pocztą
w ozow ą do Insaru posłałem... (bez w ied zy M ałżonki P ań 
s k ie j)” .
5) K v e t Franciszek 1825—1864; pisarz czeski, prof. f ilo 
lo gii słowiańskiej w Szkole G łów nej w W arszawie.

Profesor Emil Brunner nie iyje
W Wielką Środę rano, 6 kwietnia 1966 r., po cięż
kiej chorobie zmarł w Zurychu w wieku 77 lat świa
towej sławy teolog, prof. dr Emil Brunner.
Zmarły profesor urodzi! się 23 grudnia 1889 r.
w Winterthur (Szwajcaria). Gimnazjum ukończył w
Zurychu, gdzie również rozpoczął studia teologiczne,
które kontynuował następnie w Berlinie i Nowym
Jorku. Wf 1913 r. otrzymał tytuł doktora teilogii na
uniwersytecie* zuryskim. Temat pracy brzmiał: „Ele
ment symboliczny w poznaniu religijnym”. Od roku
1912 był pastorem reformowanym w Szwajcarii a na
stępnie (1913) wyjechał do Leeds (Anglia), gdzie pra
cował jako nauczyciel gimnazjalny. W latach 1916—
1924 pełnił urząd pastorski w Obstalden w kantonie
Glarus (Szwajcaria). W roku 1924 został powołany na
katedrę teologii systematycznej i praktycznej uni
wersytetu w Zurychu.
Profesor Emil Brunner wraz z Gogartenem, Ed.
Thurneysenem i Karolem Barthem należy do twór
ców teologii dialektycznej, teologii Słowa Bożego.
W latach trzydziestych prof. Brunner rozszedł się
z prof. Barthem na gruncie odmiennej koncepcji teo
logicznej. Nie oznaczało to jednak zupełnego odej
ścia od teologii Słowa.
Dzięki swym publikacjom zasłynął szeroko we
własnym kraju a także zagranicą, zapewniając sobie
wybitne miejsce we współczesnej teologii. W latach
1942— 44 piastował urząd rektora uniwersytetu w Z u 
rychu, przez szereg lat był członkiem Synodu koś-
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eielnego w Zurychu, a od 1948 r. współpracował z ru
chem ekumenicznym i tzw. ruchem kół oksfordzkich.
Zmarły profesor był honorowTym doktorem wielu
uniwersytetów, takich jak np. Münster, Edynburg,
Utrecht, Oksford, Oslo, Princeton i innych. Piastował
także godność prezesa Towarzystwa SzwajcarskoAmerykańskiego do Spraw Kultury.
Jako profesor teologii odbywał liczne podróże, w y 
kładając gościnnie m.in. w Anglii. Niemczech, na
Węgrzech, w Szwecji, Finlandii i Holandii. W roku
1954 miał cykl gościnnych wykładów w Międzynaro
dowym Uniwersytecie Chrześcijańskim w Tokio. Po
powTrocie do Zurychu został profesorem honorow7ym
uniwersytetu, gdyż osiągną! już wtedy wiek emery
talny. Zasłynął również jako jeden z najwybitniej
szych kaznodziei szwajcarskich. Kazania swe w ygła
szał
wielkim kościele Grossmünster w Zurychu.
Oto kilka tytułów ważniejszych dziel profesora
Emila Brunnera: „Przeżycie, poznanie i w iara”, „M i
styka i słowo”, „Pośrednik”, „Przykazanie i ustroje”,
„Natura i łaska”, „Człowiek w stanie sprzeczności”,
„Prawda jako spotkanie”, „Objawienie i rozum \
„Sprawiedliwość”, „Dogmatyka” (trzy tomy), „To, co
wieczne w przyszłości i teraźniejszości’, „Niezrozu
mienie Kościoła”. W latach ubiegłych ukazała się na
kładem Wydawnictwa „Słowo Prawdy” niewielka
książka

Emila Brunnera „Nasza w iara”, której po
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nasze codzienne życie.
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tajemniczych fal elektromagnetycz
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efekty

świetlne, akustyczne, mechaniczne.
Zbliżające się Zielone Świątki
nasuwają mi myśl, że podobnie po
jęcie Ducha Świętego staje się nie
mal dotykalne.

dynu, Rzymu, Nowego Jorku, lub

czesny nie dziwi się, że może przy

też naszego szefa, który na odleg

pomocy swego odbiornika złapać
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niewidzialne fale, które przynoszą
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wać w sposób niewidzialny, przez
Ducha Swego, zapał, światło, moc i
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F. M .
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KSIĘŻE R E D A K T O R Z E !
N ie wiem, czy o tym „wyciu młodzieży nie do księżyca'4
w Łodzi pisała prasa warszawska, ale rrmie, Księżą Redaktorze te
wydarzenia, tak oryginalnie powyżej określone, naprawdę zanie
pokoiły. Najpierw „Dziennik Łódzki99 krótko doniósł, że po w y
stępach dwóch angielskich zespołów big-beatowych „The Lou
vers” i „The Hollies” tłum młodzieży składający się z około 1000
(tysiąca) osób wtargnął na ul. Piotrkowską, usiłując dzikimi
wrzaskami, wulgarnymi słowami i awanturniczą postawą zakłó
cić spokój publiczny. Potem znany literat łódzki Jan Koprowski,
na łamach tego samego dziennika, nieco szerzej opisał te wyda
rzenia. Był na występie zespołów w Hali Sportowej, przeżywał
to, co się tam działo i co się potem przeniosło na ulicę. Oto nie
które fragmenty jego artykułu zatytułowanego: „Wycie do księ
ży.ca?” :
„...Hala wypełniła się do ostatniego miejsca. Ach, co ja mó
wię! Na jednym miejscu siedziały po dwie, a niekiedy po trzy
osoby. Młodzi entuzjaści przybyli z trąbkami, kołatkami, pisz
czałkami... Nie wiem jak dla kogo, lecz dla mnie to nie był kon
cert, a sąd ostateczny, Sodoma i Gomora, piekło i diabli wiedzą
co. Poszły w ruch płaszcze i szaliki, odezwały się kołatki, trąbki
i piszczałki. Nade wszystko jednak z piersi tysięcy młodych ludzi
zaczęły wydobywać się przeróżne jęki, rzężenia, krzyki, wycia,
i tym podobne nieartykułowane dźwięki... Nie mówię już o tupa
niu, targaniu siebie (i sąsiada) za włosy, rzucaniu płaszczy, kręce
niu szalików, łamańcach i wygibasach ciała, laskach, które po
szły w ruch, wybuchających petardach, korkach i świecach dym
nych. Muszę przy tym uprzedzić tych, którzy na własne oczy
nie widzieli opisywanego widowiska, że mój opis, to zaledwie
słaby odblask oryginału. Wątpię, czy można to wszystko opisać
tak, by człowiek mógł mieć prawdziwe wyobrażenie o tym, co
się działo.”
. A potem na ulicach: „Przechodnie, którzy przypadkowo znaj
dowali się w tym czasie na spacerze, bądź wracali właśnie do
dom,ów, musieli przemykać pod ścianami kamienic, lub chronić
się w bramach w obawie, aby ich nie poturbowano. To, że mło
dzi śpiewali „Sto lat” , to ładnie. Niech śpiewają. Ale tego, że
zaczęli się awanturować, krzyczeć, właściwiej byłoby poroiedzieć:
zaczęli wyć, najbardziej łagodnie i tolerancyjnie usposobiony
człowiek nie jest w stanie zaaprobować.”
Przyczyny tego widzi Jan Koprowski w niedostatku zajęć fizy
cznych i sportowych w szkole, w bierności modnych obecnie roz
rywek: kina, tańcówki, kawiarni. Stawia wreszcie pytanie: co
robią organizacje młodzieżowe?

AN D RZEJ W O JTO W ICZ

Inspi
czy prag
B a rd zo ważną decyzją w
życiu każdego człowieka jest
zdeklarowanie się na rzecz
jakiegoś światopoglądu. W y
brany światopogląd ma służyć
człowiekowi, ma mu dopomóc
w odnalezieniu własnego miej
sca w świecie i roli, którą ma
on w nim odegrać. Ażeby w y
brany światopogląd sprostał
temu zadaniu,
powinien być
mocny, tzn. w głównych w y
tycznych, w liniach kierunko
wych ostro i wyraźnie nakreś
lony. Wówczas stworzyć on
może rozwiniętą i silną osobo
wość. Ukrytym drogowskazem
tak rozwiniętego światopoglą
du jest inspiracja. Ona to
przejmuje w swoje ręce wszel
kie decyzje, determinuje je
wybranym
światopoglądem
swego wvznawcv w myśl za
sady: raz dokonany wybór nie
zwalnia od obowiązku. A więc
decyzje nie zawsze będą u
wszystkich ludzi jednakowe ze
względu na istnienie różnych
światopoglądów, między któ
rymi są w niektórych płasz
czyznach dość duże różnice.
Zjawisko różnic światopoglą
dowych dostrzega się również
na gruncie polskim. Doświad
czenie wykazało i nadal w y
kazuje, że w Polsce nie wolno
przemilczać wpływu tych róż-
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nic światopoglądowych na ca
łokształt życia narodu.
Ta wieloświatopoglądowość
nic jest jednak czynnikiem
destruktywnym, wprost prze
ciwnie, posiada ona doniosłe
znaczenie. Kierowanie się jaw
ną inspiracją światopoglądu
chrześcijańskiego w życiu pu
blicznym nie wycofuje jego
wyznawcy z czynnego życia
politycznego, społeczno-gospo
darczego
czy
kulturalnego.
Nie staje się on uboższym od
ludzi o innym światopoglądzie,
Światopogląd ten pomaga jego wyznawcy, na równi z in
nymi światopoglądami, w rozwiązywaniu codziennych pro
blemów
i
podejmowaniu

racja
matyzm?
sprawnych decyzji. Wszelkie
przedsięwzięcia winny być in
spirowane przez ten światopogląd.
Czy ta inspiracja zawsze
ma miejsce?
Czy w chwili podejmowa
nia decyzji, bądź to w pracy,
bądź w prywatnym życiu czło
wieka, jest ona zdeterminowa
na światopoglądem wyznawcy?
Obserwując istnienie zależ
ności między światopoglądem
a postępowaniem jego w y
znawcy, często zauważyć moż
na dysharmonię między tymi
dwoma ogniwami. Bardzo czę
sto podejmuje się decyzje nie
przepuszczane przez pryzmat
światopoglądu wyznawanego, a
wpływ na nią zaczynają mieć
inne czynniki. W konsekwen
cji doprowadzić to może do
osłabienia osobowości człowie
ka, a nawet doprowadzić go
do zejścia z roli podmiotu,
i
stania
się
przedmiotem
wyznawanego
światopoglądu.
Wówczas to światopogląd co
raz
bardziej
zaczyna
być
kształtowany przez podświa
domość, niższe instynkty oraz
środowisko zewnętrzne. Śro
dowisko to zaczyna wywierać
z czasem coraz większą pres
ję, pod wpływem której czło
wiek poczyna zatracać swą sil-

Hm... naprawdę zaniepokoiły mnie te wydarzenia. Ale cóż to
się stało, i dlaczego to niepokoi? W ,.Dzienniku Łódzkim", w tym
pierwszym doniesieniu, ów tłum młodzieży określono: „Około
1000-osobowa grupa chuliganów” . Hm... czyżby chuliganów?
Czyżby wszyscy łódzcy chuligani skrzyknęli się tak na jede?t
i ten sam występ? Przecież to tak modne wśród niemal całej
młodzieży szkolnej! Nie sądzę, żeby to tylko chuligani w tej
awanturze brali udział. Myślę, że tam w Hali Sportowej szaleli
także skądinąd dobrzy uczniowie, może nawet tacy, którzy mają
piątki ze spraiuowania. I ta myśl mriie właśnie niepokoi. Gdyby
to byli tylko chuligani, to sprawa byłaby dość prosta, „przykrę
cić śrubkę” i sprawa załatwiona. Ale rzecz w tym, że tam nie
chuligani szaleTi. Nie pierwszy raz to się zdarzyło, że pod wpły
wem tego rodzaju muzyki, jaką reprezentowały zespoły angiel
skie w Łodzi, dochodziło do różnego rodzaju ekscesów, może na
wet gorszych, aniżeli łódzkie. I ja sobie zadaję pytanie, czym to
wytłumaczyć. Juz dawno, gdy czytywałem o ekscesach w Anglii,
w Holandii, czy Niemczech, zadawałem, sobie pytanie, czy przy
czyna tego wszystkiego nie leży w rodzaju muzyki, jeśli to mu
zyką można nazwać. Wiemy, że przy pomocy muzyki można usy
piać, rozweselać, smucić, rozrzewniać do łez, wprowadzać ludzi
wrażliwych niemal w stan ekstazy. Czy przypadkiem ten rodzaj
muzyki, jakim nas częstują zespoły big-beatowe, nie wyzwala
w człowieku jakichś najniższych instynktów? Czy ten rodzaj
muzyki nie jest podniecającym wyzwalaczem niewyładowanej
w sporcie i wysiłku fizycznym energii? Ja się na tym, Księże
Redaktorze, nie znam bliżej, to są tylko moje przypuszczenia.
Może byłoby dobrze, aby wypowiedzieli się na ten temat specja
liści? Może właśnie w „Jednocie,f?
Niepokoi mnie, Księże Redaktorze, jeszcze inne pytanie. Dla
czego tak łatwo młodzież można zaprowadzić w stan, usposabia
jący do czynnego udziału w podobnego rodzaju awanturach? Czy
to tylko niewyładowana energia? Na pewno dziwna i niemłodzieżowa to moda dzisiejszych rozrywek, ograniczających się dla
dużej części młodzieży do trzech rodzajów: kina lub telewizji,
tańcówki i kawiarni. A jeśli ktoś dorzuci do tego sport, to w cha
rakterze kibica. Zadziwia mnie, jak młodzi, liczący po 16— 18
lat, ludzie mogą wytrzymać w zadymionej, dusznej kawiarni,
przesiadując w niej po kilka godzin. Zadziwia mnie, jak można
czas wolny poświęcać tylko na wyżej wspomniane, charaktery
zujące się ogromną biernością, rozrywki. Na pewno potrzebne
jest hasło: Młodzieży na boiska i pływalnie, młodzieży do piłki,
lekkoatletyki, pływania i wioślarstwa. Młodzieży, do różnych in
teresujących, rozwijających „hobby” ! A może przydałoby się
jeszcze hasło: 1000 boisk dla młodzieży już nie na Tysiąclecie, ale
z okazji Tysiąclecia!?
Ale, Księże Redaktorze, to nie wszystko. Wydaje mi się, że
w dzisiejszym wychowaniu kładzie się zbyt mały nacisk na kul
turę duchową i je j rozwój. A kultura duchowa, to nie tylko suma
przeczytanych książek, o których można rozmawiać, to nie m niej
sza, czy większa liczba znanych sztuk teatralnych, to nie tylko
znajomość sztuki czy muzyki. Owszem to wszystko ma bardzo
duże znaczenie. Ale ja myślę, Księże Redaktorze, o tej najgłęb
szej postaci kultury duchowej, która powstaje z wiary. I myślę,
Księże Redaktorze, że my w Kościele musimy zdobyć się na
duży wysiłek, żeby młodzieży dać maksimum dóbr duchowych
jakie możemy przekazać.
Z poważaniem
WESS
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ną pierwotną osobowość, a
przechodzi do działania bar
dziej praktycznego, które moż
na by nazwać działaniem pra
gmatycznym. Działanie prag
matyczne różni się jednak od
działania inspirowanego świa
topoglądem, stąd też decyzje,
które inspiruje ,,pragmatyzm'’
różnią się od decyzji, które
inspirował pierwotnie wyzna
wany światopogląd.
Taką postawę daje się
coraz częściej zauważyć w
środowiskach ludzi młodych,
u których decyzje podejmowa
ne w pracy lub życiu prywat
nym nie zawsze są następ
stwem uprzednio wybranego
przez siebie światopoglądu. W
postawie tej widać brak silnej
inspiracji wyznawanego świa
topoglądu, a postawę taką określić można jako pęwnego
rodzaju pragmatyzm świato
poglądowy, bowiem od sytua
cji jaka się wytwarza uzależ
niają swą decyzję. Jednakże
takie rozwiązanie nie wydaje
się szczęśliwe. Postawa, uza
leżniona od różnych zewnętrz
nych okoliczności, a nie wy
pływająca z inspiracji własne
go światopoglądu, jest szkod
liwa dla każdego światopoglą
du. Żaden ze światopoglądów
nie zgadza się na pragmatyzm!

Jak
już
wspomniałem,
wieloświatopoglądowość
na
gruncie polskim ma wspól
nie wytknięty cel — do
bro naszego kraju. A więc
nie istnieje potrzeba pragma
tycznej postawy! Często prag
matyzm powodowany jest bra
kiem znajomości wyznawane
go światopoglądu, co nasuwa
wiele różnych wątpliwości i
nie sprzyja sprawnemu działa
niu. Czasem są inne przyczy
ny, które budzą wątliwości w
rozwiązywaniu
niektórych
problemów.
Jednym z tych problemów
są problemy etyczne. Również
w światopoglądzie chrześcijań
skim mamy z tym do czynie
nia. Wiadomo wszystkim, że
istniały i istnieją spory na te
mat pojmowania różnych norm
etycznych i praktycznego ich
przestrzegania. Wiele kontro
wersyjnych poglądów na te
maty etyczne padło również
podczas II soboru watykań
skiego.
Dostojnicy
kościelni
zabierający głos w tych spra
wach nie zawsze reprezento
wali zbieżne poglądy. Dlatego
czasem można mieć wątpli
wości co do rozstrzygnięcia nie
których problemów etycznych.
Jednakże nie mogą one’ od ra
zu prowadzić do indyferentyzmu etycznego albo i do całko
witego wyalienowania swych

poglądów z ogólnie przyjętych
i obowiązujących w światopo
glądzie chrześcijańskim norm
etycznych.
Pragmatycznej
postawie
człowieka sprzyja szerzący się
coraz bardziej indyferentyzm.
Występuje on nie tylko na
polu etycznym. Coraz częś
ciej mówi się o indyferentyzmie światopoglądowym, któ
ry znajduje coraz szersze rze
sze
zwolenników,
bowiem
„ideologia” jego jest bardziej
praktyczna, schodzi ona z pła
szczyzn intencjalnych na prag
matyczne. To właśnie pociąga
niektórych. Jednakże powinno
się
posiadać
przysłowiową
zdolność odróżniania dobra od
zła i nie posługiwać się w
swym działaniu tą „ideologią” .
Posługiwanie się nią prowadzi
w działaniu do pragmatyzmu,
który coraz bardziej wkrada
się w działanie ludzkie i chce
przejąć
palmę
pierwszeń
stwa przed inspiracją świato
poglądową. Ze względu na to,
iż coraz częściej w dzisiej
szych czasach nasuwają się no
we problemy do rozwiązania,
powinniśmy podejmować de
cyzję i działać z większą czuj
nością.
Szukanie nowych rozwią
zań powinno odbywać się z
pomocą inspiracji wyznawa
nego światopoglądu.
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JA N KARCZOCH

Z dziejów polskiego Kościoła
OKRES I I
POCZĄTEK I ROZKW IT
REFORMACJI W POLSCE
umanizm poruszył w X V wieku wybit
niejsze umysły i spowodował, że zaczęła w
Polsce kiełkować myśl o daleko idących re
formach. Najznakomitszym tego dowodem jest
traktat Ostroroga o ustroju Rzeczypospolitej.
Autor żądał między innymi zaprzestania pła
cenia danin Rzymowi i ostro występował
przeciw odpustom, chciwości duchowieństwa
i próżniactwu mnichów. Podkreślał, że „król
polski niczyjej władzy nie uznaje nad sobą
prócz Boskiej” . Jana Olbrachta pomawiano
nie bez powodut o chęć uniezależnienia pol
skiego Kościoła od Rzymu (Z. Kaczkowski:
Olbrachtowi rycerze).
Zaledwie tezy Lutra zostały wydruko
wane, zaraz pojawili się na terenie Polski
kaznodzieje głoszący jego zasady. W 1518 ro
ku w Gdańsku dominikanin Jakub Knade za
czął głosić kazania w duchu reformacyjnym.
W miastach Prus Królewskich, pomimo trud
ności czynionych przez biskupów, Reformacja
szerzyła się jak pożar. Ziemie zakonu krzy
żackiego zostały zamienione na księstwo len
ne przez ostatniego mistrza Albrechta Hohen
zollerna, podobno zgodnie z radą samego L u 
tra. Wielki mistrz zrzucił płaszcz zakonny
i przyjął Reformację, a utworzone przez niego
księstwo pruskie stało się zarówno dla Prus
Królewskich, jak i dla innych ziem polskich
bazą opiekuńczą dla nowego ruchu religijnego.
Księstwo to, pierwsze w Europie państwo
ewangelickie, miało zapewnioną opiekę króla
polskiego, Zygmunta Starego, którego sio
strzeńcem, był nowy lennik, Albrecht. Założo
ny w Królewcu uniwersytet ściągał młodzież
z Polski i z Litwy. Dwaj Polacy pochodzenia
litewskiego, Stanisław Rapagellan albo Rafajłowicz oraz Abraham Kulwa prowadzili na
nim wykłady.
Za życia Zygmunta Starego, czyli do ro
ku 1548, Reformacja mogła być szerzona tylko
w ukryciu, gdyż obowiązywały jeszcze edykty przeciw heretykom. Dla przykładu w
Gdańsku król osobiście zlikwidował pierwsze
próby zaprowadzenia Reformacji w 1520 r.,
choć następnie ponowne jej wprowadzenie w
późniejszym okresie tolerował.
W Wielkopolsce pierwszy działał domini
kanin Andrzej Samuel, kaznodzieja w Pozna
niu. Po usunięciu go przez kapitułę za głosze

nie poglądów Lutra wyjechał na studia, po
czym podjął pracę duchownego tu Prusach
Książęcych. Kasztelan Andrzej Górka zorga
nizował w tymże okresie nabożeństioa ewan
gelickie w swym pałacu w Poznaniu. Pod je 
go opieką działał Jan Seklucjan. Po pewnym,
czasie i ten również musiał opuścić Poznań
i przeniósł się do Prus, obejmując stanowisko
kaznodziei polskiego w Królewcu, Napisał tam
pierwsze polskie ewangelickie wyznanie wia
ry, katechizm duży i mały, kancjonał i m odli
tewnik, a ponadto wydał Nowy Testament tłu
maczony przez Stanisława Murzynowskiego
z greckiego oryginału. Reformację w W ielko
polsce szerzyli działacze, którzy kształcili się
w Złotej Górze na Śląsku (Goldbergu) pod
kierunkiem Trotzendorfa oraz w Lubrańcu
pod Poznaniem,, dopóki tam wykładał zwolen
nik Lutra i Melanchtona, Hegendorfer.
Śląsk był trzecią dzielnicą Polski, w któ
rej obok Prus i Wielkopolski szerzyła się Re
formacja niemal od samego zarania. Wpraw
dzie nie należał on do ówczesnych terytoriów
państwa polskiego, ale ponieważ obok nie
mieckiej ludności miast przyjmowała tam
Reformację także czysto polska wieś śląska,
więc Reformacja śląska stanowiła jednocześ
nie część polskiej Reformacji X V I wieku. Za
kładanie zborów i wprowadzanie nabożeństw
w języku narodowym rozpoczęło się na Śląs
ku Cieszyńskim już w 1524 roku, a za rządów
księcia W acława Adama z rodu Piastów
(1528— 1579) już w połowie X V I wieku pra
żcie cała ludność księstwa przyjęła naukę
Lutra.
W Małopolsce, pod wpływem wolnomyślnych księży, idee reformacyjne szerzyły się
wśród krakowskiego mieszczaństwa, a na pro
wincji rozpowszechniała je młodzież powra
cająca ze studiów zagranicznych. Wszystko to
odbywało się pół jawnie ze względu na ostre
edykty królewskie przeciw herezji. Dopiero
w ostatnich latach panowania Zygmunta Sta
rego kilku księży pod opieką możnych zwo
lenników Reformacji zaczęło jawnie głosić
nowe zasady.
Na Litwie Reformacja zaczęła się szerzyć
pod wpływem sąsiedztwa Prus Książęcych
i uniwersytetu królewskiego, a także dzięki
tolerancji i sympatii okazywanej temu ruchoivi przez królewicza Zygmunta Augusta, re
zydującego w Wilnie jako wielki książę litew
ski jeszcze za życia ojca. Sam Zygmunt Sta
ry, mimo surowych edyktów wydawanych
przeciw herezji, których działanie rozciągał
i na Litwę, nigdy się nie dał nakłonić ducho
wieństwu rzymskiemu do ostrzejszych kroków
15

powiadając, że chce być królem zarówno nad
owcami, jak i nad kozłami.
Jedynie Piastowie mazowieccy tak ściśle
przestrzegali wykonywania edyktów przeciw
heretykom, że na Mazowszu zwolennicy Re
formacji w pierwszym okresie wcale się nie
ujawniali. Znany jest jednak jako ewangelik
burmistrz Warszawy, Jerzy Bombach, zmarły
w 1544 r., którego syn studiował w Wittenberdze i brał udział w pogrzebie Lutra.
Dopiero po zgonie Zygmunta Starego ruch
reformacyjny, dotąd unikający jawnych ma
nifestacji swego istnienia, teraz pewny przy
najmniej życzliwej neutralności ze strony na
stępcy, zaczął się organizować oficjalnie. W
celu usunięcia ostatnich przeszkód na tej dro
dze, którą mogły stanowić sądy biskupie w
sprawach religijnych, szlachta ewangelicka
wraz z wolnomyślną szlachtą katolicką podno
siła na kilku sejmach sprawę zniesienia są
downictwa duchownego. Wreszcie, z początku
dzięki wystąpieniom ks. Stanisława Orzechow
skiego w obronie swego małżeństwa, a na
stępnie dzięki uzyskaniu w sejmie i wśród
świeckich senatorów znacznej przewagi przez
zwolenników Reformacji, sejm wymógł na
królu ostateczny zakaz wykonywania wyro
ków sądów duchownych przez starostów. W
czasie tej walki, dnia 3 maja 1555 r., na sej
mie w Piotrkowie posłowie ewangeliccy zło
żyli królowi na piśmie pierwsze oficjalne
wspólne wyznanie wiary (ks. J. Lehmann:
Konfesja Sandomierska). Późniejszy wniosek
usunięcia biskupów z senatu, jako zależnych
od Rzymu, nie został uchwalony z powodu za
powiedzi zwołania synodu narodowego złożo
nego z przedstawicieli wszystkich wyznań.
Miał on ureguloiuać sprawy polskiego Kościo
ła, a więc mógł także znieść jego zależność
od Rzymu. Myśl synodu narodowego cieszyła
się ogólnym poparciem, a ewangelicy spodzie
wali się po jego zwołaniu utworzenia Kościoła
narodowego, który by zjednoczył wszystkie od
łamy chrześcijaństwa w zreformowanym Koś
ciele polskim. Cała hierarchia kościelna, ze
sprzyjającym Reformacji prymasem Uchańskim
na czele, miałaby przystąpić do tego Kościoła.
Do zwołania synodu narodowego nakłaniali
Zygmunta Augusta zaprzyjaźnieni z nim Ra
dziwiłłowie. Duży wpływ wywierały też na
króla poglądy jego sekretarza, Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, który był jednym z najgłęb
szych i najszlachetniejszych myślicieli X V I
wieku w Europie. Poglądy swe sformułował
Modrzewski w pięciotomowym dziele łacińskim
,,0 naprawie Rzeczypospolitej” , które przetłu
maczono na kilka języków.
Tymczasem papież zwlekał z odpowiedzią
na żądanie zwołania synodu, nadesłał nato
miast uchwały soboru trydenckiego i żądał
przez swego legata przyjęcia ich przez Polskę.
0 zgodzie na to sejmu nie mogło być mowy
1 nawet później, po upadku Reformacji, nigdy
nie doszło do ich przyjęcia w ten prawnie obo
wiązujący sposób. Toteż Polska przestała być
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odtąd, państwem prawowiernym względem
Rzymu. K ról przyjął wprawdzie osobiście
księgę uchwał soboru od legata, ale jedno
cześnie wbrew tym uchwałom uznał wyznanie
augsburskie za równouprawnione z rzymskim
kolejno dla Gdańska, dla Prus Królewskich
i dla Inflant, gdy już od 1525 roku panowało
ono w Prusach Książęcych. Na tych więc zie
miach rozwój Reformacji został na długo za
bezpieczony. W Prusach Królewskich i na
Inflantach wraz z ludnością również cała hie
rarchia kościelna opowiedziała się za R efor
macją.
W Wielkopolsce doszło do zorganizowania
diecezji augsburskiej. Na synodzie w Gosty
niu w 1565 r. został powołany na superintendenta wielkopolskiego 30-letni wówczas Erazm,
Gliczner-Skrzetuski. Wykazał on wielki ta
lent organizacyjny i dużą dbałość o szkolnic
two. Jeszcze będąc katolikiem napisał po polstcu „Książki o wychowaniu dzieci” , czym dał
początek polskiej literaturze wychowawczej
(pedagogicznej).
W Małopolsce został zorganizowany Koś
ciół reformowany oparty na nauce Kalwina.
Pierwszy Mikołaj Oleśnicki zaprowadził na
bożeństwo ewangelickie w kościele pińczowskim; za nim poszli inni spośród możnowładców, a także i spośród szlachty, jak np. M iko
łaj Rej, ojciec piśmiennictwa polskiego. Ze
wzrostu liczby zwolenników nowego wyzna
nia wynikła konieczność ustalenia jego orga
nizacji. W tym celu zwoływano zjazdy, czyli
synody małopolskie, na których podzielono
całą Małopolskę na dystrykty i wyznaczono
seniorów dystryktów: duchownych oraz świec
kich spośród szlachty. Jednym z czynniejszych członków tych synodów był Mikołaj
Rej. Wielką pomoc w szerzeniu czystego Sło
wa Bożego stanowiła jego Postylla Polska, czy
li zbiór kazań na ewangelie roku kościelnego.
Sam Rej założył w swych majątkach cztery
zbory. Polskie pieśni religijne układała dla
eyjangelików pierwsza polska poetka, Zofia
Oleśnicka, muzykę — Mikołaj Gomółka i Wa
cław z Szamotuł. Twórczość Jana Kochanow
skiego, przenikała również głęboka biblijna
wiara reformatorów, choć poeta pozostał for
malnie wierny Kościołowi rzymskiemu. W
1551 r. założono w Pińczowie pierwszą szkołę
ewangelicką, którą z powodu wysokiego po
ziomu nazwano „ Atenami Sarmackimi” .
W 1555 r. doszło w Koźminku do zawarcia
unii między Kościołem reformowanym Mało
polski, a braćmi czeskimi. Ci zwolennicy nau
ki Husa, wygnani z ojczyzny, osiedlili się
głównie w Wielkopolsce, gdzie założyli swe
zbory. Organizacja i nauka obu wyznań pozo
stały niezmienione, a tylko wzajemna pomoc
i solidarność doznały wzmocnienia przez za
warcie unii.
Na Rusi zakładano też zbory ewangelic
kie. Wojewoda ruslźi, Jazłouńecki, był pierw
szym, który zamienił w swym Jazłowcu koś
ciół rzymskokatolicki na ewangelicki.

Na Litwie Kościół reformowany zorgani
zował się pod opieką najmożniejszego pana,
wielkiego kanclerza i wielkiego hetmana litewskiego ks. Mikołaja Radziwiłła Czarnego,
który zakładał zbory i szkoły w dobrach roz
sianych po całej Litwie. Oddał też dwór swój
w Wiłnie dła zboru wileńskiego i pokrył koszt
tłumaczenia całej Biblii z oryginału na polski
przez komisję uczonych. Biblia zwana Radziwiłłowską, a także od miejsca tłumacze
nia — Pińczowską lub od miejsca druku —
Brzeską, uległa prawie zupełnemu wyniszcze
niu przez potomków Radziwiłła, którzy wró
cili do wyznania rzymskiego.
W 1556 r. przybył do Polski Jan Łaski,
najznakomitsza postać wśród polskich działa
czy reformacyjnych X V I wieku. Naiuet awan
turniczy ks. Orzechowski skłonił głowę przed
jego wielkością, nazywając go mężem Bożym.
Niestety, prawie cały ogromnie czynny ,swój
żywot spędził Łaski zagranicą. Podróżując po
całej Europie osiadł na jakiś czas we Francji,
przystąpił do wyznania reformowanego i na
zlecenie miejscowej władzy zorganizował Koś
ciół tego kraju. Wezwany przez prymasa
Anglii, Cranmera, pomagał mu w organizo
waniu Kościoła anglikańskiego, a następnie
zaopiekował się tak zwanym zborem cudzo
ziemców w Londynie, złożonym z emigran
tów zbiegłych przed prześladowaniem re lig ij
nym,. Łaski występował zawsze jako zwolen
nik ścisłej taspółpracy wszystkich ewangelikóiu bez względu na wyznanie.
W Polsce zastał Łaski wielkie rozbicie
ruchu reformacyjnego. Prócz trzech głównych
wyznań: augsburskiego, reformowanego i bra
ci czeskich działało szereg sekt, głównie kilka
odłamów arian albo antytrynitarzy, to jest
chrześcijan zaprzeczających boskiej osoby
Chrystusowi, względnie odrzucających dog
mat o Trójcy Świętej. Z drugiej strony Koś
ciół rzymski otrząsnął się z oszołomienia wy
wołanego nagłym opanowaniem Polski przez
Reformację. Biskup warmiński, Niemiec Hose,
zwany z łacińska Hozjuszem, sprowadził
pierwszych jezuitów i rozpoczął propagandę
podkopującą poszczególne zwaśnione między
sobą wyznania. Hozjusz stanowił czołową po
stać kontrreformacji w Polsce. Papież docenił
go w pełni, mianując kardynałem i powołując
na jednego z pięciu przewodniczących soboru
trydenckiego. Jego wyznanie wiary (łacińskie)
przetłumaczone na prawie wszystkie języki
europejskie stanowiło cenną broń w walce
z ewangelicką literaturą religijną. On sam
stał się duchem ożywczym podbitego i zde
zorientowanego obozu rzymskiego w Polsce.
Łaski rozpoczął działalność w ojczyźnie
od reorganizacji najbliższego sobie Kościoła
reformowanego Małopolski. W Kościele tym
ustalił się ustrój synodalny: wszystkie ważne
sprawy rozstrzygały synody, czyli zjazdy du
chownych oraz delegatów świeckich. Forma ta,
jako odpowiadająca demokratycznemu ustro

jowi Rzeczypospolitej szlacheckiej, wytworzy
ła się samorzutnie we wszystkich odłamach
polskiego ewangelicyzmu X V I wieku. Zarów
no zwolennicy nauki Lutra w Wielkopolsce,
jak i małopolscy uczniowie Kalwina odbywali
synody o znacznej liczebnej przewadze dele
gatów świeckich. Łaski wprowadził do tej
prowizorycznej organizacji peume na stałe
obowiązujące normy.
Będąc zwolennikiem współpracy, a nawet
połączenia wszystkich wyznań ewangelickich
w jeden Kościół, stał jednak Łaski bezkom
promisowo na gruncie podstawowej nauki
chrześcijańskiej o bóstwie Chrystusa. Tym 
czasem w Małopolsce poszczególni księża za
częli głosić nauki sprzeczne z tą zasadą. P o
waga i autorytet Łaskiego pozwoliły mu
uśmierzyć te odstępcze poczynania. Do końca
życia pracował nad zjednoczeniem trzech
głównych wyznań ewangelickich w Polsce.
Dopiero jednak w dziesięć lat po jego zgonie,
w 1570 roku, doszło do porozumienia trzech
wyznań na zjeździe w Sandomierzu. Porozu
mienie to nazwano unią albo ugod,ą sando
mierską.
Dojście do porozumienia
poprzedzone
było zbliżeniem przedstawicieli trzech wyznań
na sławnym sejmie lubelskim, na którym w
roku poprzednim zawarto wieczystą unię
Korony, czyli Polski z Litwą. Główne powody
dojścia do ugody sandomierskiej stanowiły:
z jednej strony rozwijająca się w szybkim
tempie działalność jezuitów, z drugiej zaś
strony ruchliwość antytrynitarzy, czyli arian.
Przybrali oni nazwę braci polskich. Poszcze
gólne zbory Kościoła reformowanego w Mało
polsce i na Litwie przyjmowały ich zasady;
potem zaczęły się wyodrębniać w tak zwany
„Kościół mniejszy” . Od 1565 roku miały
własne synody i prawa. Pierwszymi polskimi
działaczami wśród braci, którzy przyjęli swą
naukę z Włoch za pośrednictwem Leliusza
Socyna, byli Piotr z Goniądza i Grzegorz Pa
weł (z Brzezin).
Zjednoczenie przez ugodę sandomierską
miało ewangelikom ułatwić oparcie się ata
kom jezuitów oraz zahamować postępy arian
przez wytworzenie atmosfery zgody i har
monii działania w obozie ewangelickim. Ugo
da nie zastąpiła bynajmniej trzech wyznań
przez jedno. Przyjęto wprawdzie tak zwane,
wyznanie sandomierskie, ale drobne różnice
w nauce o komunii pozostały me uzgodnione,
więc w rzeczywistości każde wyznanie zostało
przy swojej nauce. Wspólna miała być odtąd
polityka wobec wyznań nie należących do
ugody, wspólne synody i dozwolona wzajemna
posługa religijna, np. przyjmowanie sakra
mentów w świątyni innego z wyznań połączo
nych unią.
(c.d.n.)
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P o p rz e d n ic y
i n a u c z y c ie le

Cyryl i Metody
Misjonarze słowiańscy pochodzenia greckiego.
Przetłumaczyli Pismo Święte oraz liturgię na
język starosłowiański. Nawrócili Bułgarów,
umocnili chrześcijaństwo w państwie Wielkomorawskim, wprowadzając liturgię w języku
narodowym. Oni też prawdopodobnie zawitali
do Piasta na postrzyżyny Ziemowita, jako
dwaj nieznani goście.

Jan Wiclif

•*(

1324

—

1384

)

Reformator angielski, profesor uniwersytetu
w Oksfordzie, występował stanowczo przeciw
naukom Kościoła niezgodnym z Pismem Świę
tym. Jego prace i działalność wywarły wielki
wpływ na poglądy czeskiego reformatora Jana
Husa.

<

r

Jan Hus
(1369— 1415)
Występował przeciw zepsuciu duchowieństwa
w Czechach, jako profesor uniwersytetu w
Pradze i kaznodzieja. Wyklęty za wystąpienie
przeciw odpustom. Sformułował swe poglądy
na sprawy Kościoła w licznych pracach pisa
nych częściowo już w więzieniu w Konstancji,
gdzie został spalony na stosie wyrokiem so
boru.
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W bieżącym numerze rozpoczynamy
druk serii wizerunków wybitnych postaci
z dziejów Kościoła, związanych bezpośred
nio lub pośrednio z Reformacją w Polsce.
W kolejnych numerach Jedno ty ukaże się
8 tablic po 6 wizerunków, opracowanych
przez Jana Karczocha.
Redakcja

Filip Melanchłon
(1497— 1560)
Najbliższy współpracownik Lutra, wielki hu
manista i znawca języków starożytnych. Z re 
organizował szkolnictwo ivyższe w krajach
niemieckich, które przyjęły Reformację, stąd
zwany „nauczycielem Niemiec” , Między in
nymi napisał Konfesję augsburską, podstawo
wą księgę wyznaniową Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego. Polaków nazywał „ryce
rzami Europy” z powodu ich walk z Turkami
i Tatarami.

Marcin Luter
(1483— 1546)
Jeden z największych reformatorów Kościoła.
Wystąpił przeciw sprzedaży odpustów na bu
dowę kościoła św. Piotra w Rzymie. Wyklęty
przez papieża Leona X. Głosi naukę o zba
wieniu z wiary. Przetłumaczył Biblię na ję 
zyk niemiecki. Po wystąpieniu z klasztoru
augustianow, na polecenie elektora saskiego
zorganizował w Saksonii Kościół ewangelicki,
który stał się wzorem dla Kościołów narodo
wych w innych krajach.

Jan Kalwin
(1509— 1564)
Pod wpływem m. in. pism Lutra zaczął dzia
łać samodzielnie jako reformator w Paryżu,
Bazylei, Genewie, Strasburgu i ponownie w
Genewie, którą zorganizował jako wzorową
gminę kościelną. Jego nauka, jako wyznanie
reformowane, znalazła w X V I wieku masy
zwolenników wśród polskiej szlachty. Brak
jednak poparcia tego ruchu przez lud sprawił,
że Kościół reformowany w Polsce liczy dziś
niewielu wyznawców.
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Ks. BOGDAN TRANDA — drugim pasterzem zboru warszawskiego
W dniu 27 marca 1066 roku członkowie parafii ewangelicko-reformowa
nej w Warszawie wybrali swego drugiego pastora. Został nim ks. Bogdan
Tranda, absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ksiądz Bogdan Tranda urodził się w dniu 13 listopada 1929 r. w Pozna
niu. Po ukończeniu studiów teologicznych — ordynowany 27 września
1953 r. — objął funkcję wikariusza zboru warszawskiego. Dalsze studia
odbywał w Instytucie Ekumenicznym Chateau de Bossey w sekcji eku
menicznej Uniwersytetu Jana Kalwina w Genewie. W' roku 1959 objął
administrację zboru ewangelicko-reformowanego w Gdańsku, łącząc pracę
w swym Kościele z żywą działalnością ekumeniczną. Ks. Tranda nieprzer
wanie pełni od roku 1957 funkcję przewodniczącego Komisji Młodzieży
przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Od dwóch lat jest jednym z zastęp
ców redaktora naczelnego Jcdnoty oraz sekretarzem Konsystorza Ewan
gelicko-Reformowanego.
Wraz z wszystkimi życzliwymi składamy Księdzu serdeczne gratulacje.
„Jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam
się czym chlubić, gdyż ta powinność na
mnie leży; a biada mi, jeśli bym E w an
gelii nie opowiadał” (IKor.9:16).

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Z BLISKA I Z DALEKA
PASTOR KING
KRYTYKUJE CZARNA
„BURŻUAZJĘ“
AMERYKAŃSKA
W obec audytorium złożone
go z tysiąca dwustu osób, pa
stor Martin Luther King oświadczył niedawno w Mont
gomery, że jest już zmęczony
oglądaniem czarnych, którzy
korzystają z owoców integra
cji, nie próbując nawet zakwe
stionować głębokich korzeni
segregacji. Przywódca integracjonistów zażądał od uświado
mionych czarnych, aby się bar
dziej interesowali swymi wy
dziedziczonymi
braćmi.
Oświadczył
również, że ruch
walki o prawa
obywatelskie
powinien *okazać się bardziej
aktywny na północy Stanów
Zjednoczonych,
„gdzie
nasi
bracia i siostry tłoczą się w get
tach” .
Krytyka pastora Kinga nie
budzi bynajmniej zdziwienia.
W pracy wydanej w r. 1960
(Les Obsedes du standing, wyd.
Calmann-Levy — Opętani sta
bilizacją) socjolog amerykański
Vance Packard, którego nie
można posądzać o wrogość wo
bec swoich czarnych współoby
wateli, pisał:
„Czarni z elity społecznej
wzorują swe postępowanie na
białych modelach. Mówią ci
cho, aby dowieść, że różnią się
od hałaśliwych Murzynów z
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niższych klas; unikają demon
stracyjnych sekt religijnych;
coraz więcej swoich dzieci za
chęcają do uczenia się łaciny,
będącej niby oznaką kultury;
chętniej zachodzą do magazy
nów dla białych z klas wyż
szych (...). W sumie zachowują
się raczej lak, jak ich społecz
ny odpowiednik o białym ko
lorze skóry, niż jak wielka
masa ich własnego ludu” .
Dalej Vance Packard mó
wi o postawie czarnej elity
amerykańskiej wobec spraw
religii. Socjolog Franklin Fra
zier
zauważył, że czarnych,
uprawiających wolne zawody,
cechuje tendencja do należe
nia do dwu różnych Kościołów.
Pozostają związani, nawet po
wdrapaniu się na wyższe szcze
ble drabiny społecznej, ze
swym czarnym Kościołem baptystycznym czy metodystycznym, ponieważ do tych Kościo
łów należy większość ich czar
nych klientów. To — jak mówi
Frazier — pociąga za sobą ko
rzyści finansowe. Równocześ
nie jednak, ze względu na swą
pozycję, zapisują się do czar
nego Kościoła episkopalnego,
kongregacyjnego czy prezbiteriańskiego.

PROPOZYCJE
HANSA KUNGA
Znany rzymskokatolicki te
olog Hans Kiing opowiedział się
za tym, aby Kościół rzymsko

katolicki
uznał
małżeństwa
mieszane, zawarte w niekato
lickich Kościołach. W wywia
dzie dla zachodnioniemieckiego tygodnika „Der Spiegel“
stwierdził, że Kościół rzymsko
katolicki może rozwiązać ten
problem w trzech etapach:
1. Powinna
być
odwołana
ekskomunika katolików, któ
rzy zawierają ślub poza K o
ściołem rzymskokatolickim, jak
również jedynie ślub cywilny;
2. małżeństwa zawarte w Ko
ściołach niekatolickich powin
ny być uznane za ważne;
3. sprawa chrztu dzieci naro
dzonych w małżeństwie mie
szanym powinna być pozosta
wiona całkowicie do decyzji
rodziców.
W sprawie regulacji urodzin,
stwierdził Kung, Kościół po
winien ustalić ogólne zasady
moralne, a specjalistom w tej
dziedzinie zostawić swobodę
określenia moralności metod.
Zainteresuje nas pewnie wia
domość, że Hans Kiing w tym
samym wywiadzie stwierdził,
że powinna zostać odwołana
ekskomunika przeciwko Lutro
wi, podobnie jak odwołana zo
stała ekskomunika przeciwko
patriarsze prawosławnemu, M i.
chałowi Cerulariuszowi. Różni
ce teologiczne bowiem, które
dzisiaj dzielą katolicyzm od luteranizmu nie są większe, od
różnic pomiędzy katolicyzmem
a prawosławiem. Wina za eks
komunikę obciąża częściowo,
jego zdaniem, Kościół rzym
skokatolicki, ponieważ katoliccy
teolodzy w X V I wieku nie zro
zumieli tego, czego nauczał
Luter.

ZADZIWIAJĄCE MODŁY
O JEDNOŚĆ W DIECEZJI
RZYMSKIEJ
W rzymskokatolickiej diece
zji w Rzymie podczas Tygod
nia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan stosowano modlitwy o
zupełnie innym charakterze,
niż te, które stosowała więk
szość chrześcijan. W modlit
wach tych kładziono silny na
cisk na „powrót do Rzymu“ ,
zamiast modlić się o jedność
,jj akiej chce Chrystus, Jego
sposobami i w przez Niego w y 
znaczonym czasie“ , zgodnie z
propozycją, zawartą w progra

mie wydanym wspólnie przez
rzymskokatolickie
Stowarzy
szenie Jedności Chrześcijań
skiej w Liomie (Francja) i przez
Światową Radę Kościołów.
Dla przykładu podamy, że
modlitwa za anglikanów, za
wierała prośbę, by wrócili „do
uznania prymatu papieża, za
stępcy Chrystusa“ . Modlitwa za
prawosławnych, aby
„mogli
poznać
prawdziwe
oblicze
rzymskiego Kościoła“ . Mod
litwa zaś za protestantów, aby
mogli uznać, że rzymskokatoli
cki Kościół jest „tym samym
Kościołem, który narodził się
w dniu zesłania Ducha Święte
go oraz uznać, że cześć Madon
ny jest autentycznym rozwo
jem zwiastowania Ewangelii“ .
Brytyjski
dziennik
„The
Guardian“ podaje, że teksty
modlitw zostały przygotowane
za zezwoleniem Kurii Rzym

skiej, lecz z pewnością bez
wiedzy Sekretariatu do Spraw
Jedności Chrześcijan“ .

„WALORY DUCHOWE
I MATERIALNE"
„Posiedzenie Naczenego K o
mitetu SRK zostało otwarte w
obecności szwajcarskich władz
cywilnych i kościelnych. Pan
ambasador Rene Keller był
uprzejmy przekazać pozdro
wienie Rady Federalnej. Dla
czego jednak nasz rząd nie de
legował na ceremonię otwarcia
jednego z członków gabinetu?
Nasze urzędy lubią powoływać
się na wartości duchowe. Na
darzyła się okazja, aby na
oczach wszystkich, w obecności
wielu
przedstawicieli
prasy
międzynarodowej, zadokumen
tować realne znaczenie owych
«wartości». Tego jednak bra-

kowalo. Genewa, jak również
Lozanna, zostaną zaszczycone
wizytą jednego z radców fede
ralnych w czasie Salonu samo
chodowego i Targów szwajcar
skich, które to imprezy świad
czą regularnie o pięknym roz
woju »wartości materialnych«
w naszym kraju. Prymat eko
nomii nie jest oficjalną doktry
ną Szwajcarii. Jest jednak
praktyką mocno ugruntowaną.
W Delhi, w 1961 roku, podczas
Zgromadzenia Światowej Rady
Kościołów, szef rządu indyj
skiego, pandit Nehru, chociaż
nie chrześcijanin, pofatygował
się osobiście. Czy chrześcijań
skie «walory duchowe» mniej
błyszczą w oczach Szwajcarów,
niż w oczach Hindusów?“ —
ubolewa naczelny redaktor ge
newskiego tygodnika „La Vie
Protestante“ , Jean-Marc Chappuis.

LI STY • LI STY • LI STY • LI STY • LISTY
W 7/8 numerze „Jednoty“ z r. 1965 zamieściliśmy list naszego
Czytelnilca p. S.G., poruszający problemy nurtujące dziś wielu
ludzi wiary. W następnych numerach wydrukowaliśmy wypowie
dzi p. St.B. i J.S. a w „Jedrwaie“ 3/66 obszerny list Czytelniczki
O.Z. i wypowiedź „13“ .
Dziś, zamieszczając odpowiedź p. S.G., autora listu, który wywo
łał pewne kontrowersje, mamy nadzieję, źe wiele kwestii spor
nych juź wyjaśniło się, choć problem oczywiście nie został wy
czerpany w całości.

DO REDAKCJI
List pani O.Z. można stre
ścić w trzech zdaniach: każdy
może mieć pewność, że Pismo
św. zawiera całą prawdę. Jest
ona tak prosta, że każdy m o
że ją zrozumieć, i wreszcie:
„czy chcecie, abyśmy odeszli
od nauki Pana Jezusa Chry
stusa?“ .
Czy rzeczywiście Biblia jest
tak prosta i zrozumiała? Weź
my choćby opowieść o Adamie
i Ewie i wypędzeniu ich z ra
ju. Dla jednych pozostaje ona
do dziś dnia informacją, że na
si pierwsi rodzice mieszkali w
raju, skąd Bóg wygnał ich za
stosunkowo drobne przewinie
nie. Innym jednak to nie wy
starczało. Zaczęli (zgodnie zre
sztą z radą, zawartą w Biblii)
„badać Pismo“ i doszli do te
go, że pod formą tej — tak
charakterystycznej dla ludów

Wschodu — opowieści, kryje
się filozoficzna treść, mówiąca
o tym, że dopiero człowiek,
który zdobył samowiedzę za
czyna być odpowiedzialny za
grzech. Dopóki jednak je j nie
zdobył, żył jak dziecko — „w
raju“ . Czy ta interpretacja
podważa autorytet Biblii? Chy
ba wprost przeciwnie, myśl, że
podobne filozoficzne refleksje
wyszły z koczowniczego, pół
dzikiego plemienia pasterzy,
nieodparcie nasuwa wniosek o
natchnieniu Boskim.
Przejdźmy do Nowego Te
stamentu. Każdy zna opowieść
o cudownym połowie ryb, ale
dla jednych jest to tylko rela
cja o „cudownym“ zdarzeniu,
inni natomiast, którzy inaczej
pojmuję „cudowność“ , znajdu
ją ją w fakcie, że Chrystus
zdołał prostych rybaków prze

tworzyć w bojowników idei,
która ogarnęła niemal cały
świat.
Czy nie zauważyła Pani,
czytając Biblię, że Bóg w uję
ciu Mojżesza jest zupełnie in
nym Bogiem, niż Bóg doświad
czający Hioba, a ten z holei
zupełnie nie przypomina Boga,
o którym mówi prorok M icheasz? Pojęcie Boga, począw
szy od pierwotnych, prymityw
nych wyobrażeń stale rozwi
jało się, aż znalazło swój naj
doskonalszy wyraz w naukach
Jezusa. Niestety ci, co przyszli
po Nim, nieco nawrócili do
dawnych pojęć. Nie dorośli do
Niego tak samo, jak my.
Tak więc Biblia nie jest ani
tak prosta i zrozumiała dla
każdego, ani nie jest nawet
jednolita. Świadczy ona m.in.
o stałym doskonaleniu się po
jęcia Boga, co — jak sądzę —
raczej wzmacnia je j autorytet,
niż osłabia. Oczywiście są lu 
dzie, dla których wszystko jest
„jasne i proste“ , którzy nie
mają żadnych problemów. N ie
stety, większość ludzi — zwła
szcza dzisiaj — myśli i dlatego
ma problemy.
Przecież od
dwudziestu wheków teolodzy
chrześcijańscy wiodą dysputy
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na tematy biblijne i w ogóle
religijne, a to przecież są „spe
cjaliści“ od Biblii i je j „czy
tania“ ! Wreszcie, nauka Koś
cioła obejmuje nie tylko B i
blię, ale i „ludzkie dogmaty,
które można zmieniać“ . Nie
które z nich nie tylko nie ma
ją oparcia w Biblii, ale są
wręcz z nią niezgodne. Jakże
więc
możemy
przyjąć,
że
wszystko tu jest „proste i ła
twe“ ? Zbyt wielkich zagadnień
dotyka religia, aby mogły im
sprostać nie tylko najtęższe
umysły
naszych
przodków,
ale i nasze i naszych potom
nych.
I wreszcie pyta Pani: „czy
chcecie, abyśmy odeszli od na
uki Jezusa Chrystusa?“
Proszę Pani, ci,, którzy chcą,
abyśmy odeszli od nauki Jezu
sa Chrystusa, mają swoje włas
ne organizacje i pisma. Ci, co
piszą do „Jednoty“ — z całą
pewnością nie pragną tego.
Czego więc pragną? Nie jest to,
niestety, sprawą łatwą ani
prostą, a przede wszystkim nie
da się to powiedzieć w paru
słowach, do których muszę się
ograniczyć.
Na najstarszych kartach B i
blii Bóg przemawia do ludzi
po prostu głosem. Ale już w
czasach biblijnych wielu rozu
miało, że ten nadprzyrodzony
sposób jest po prostu niemo
żliwy. Pojawia się więc anioł,
który pośrednio oznajmia czło
wiekowi wolę Boga. Wreszcie
Bóg przemawia do człowieka
„we śnie“ — co już wyraźnie
wskazuje na duchową, psy
chiczną łączność z Bogiem. Tak
więc już dwadzieścia kilka wie
ków temu ludzie, którzy gło
sili Boga Izraelowi, stopniowo
odrzucali pewne pojęcia, za
stępując je czymś, co bardziej
odpowiadało współczesności. I,
jak sądzę, dziś wielu ludzi
pragnie właśnie tego samego.
Oczywiście, Kościół poodrzu
cał już wiele dawnych pojęć,
zaczynając, rzecz prosta — od
tych najbardziej anachronicz
nych. Jest faktem zrozumia
łym, że musi to być proces po
wolny, ale z drugiej strony
i ludzkie pragnienia są zupeł
nie zrozumiale.
Nauka Jezusa Chrystusa jest
tak prosta i jednoznaczna, że
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chyba każdy, uważający się za
chrześcijanina, pojmuje ją jed
nakowo. Dlatego sądzę, że mo
że Pani zaniepokojenie, wyra
żające się w postawionych py
taniach, w gruncie rzeczy od
nosi się nie do nauki Chrystu
sa, ale do wiary w ogóle.
Myślę, że wszystkie dzieci
wierzą jednakowo. Ufnie i bez
zastrzeżeń. Taka wiara czasem
pozostaje aż do śmierci, ale
niestety, częściej pojawiają się
z czasem wątpliwości i zastrze
żenia. Ich skutkiem bywa czę
sto odejście od Boga, ale nie
jednokrotnie z tych wątpliwo
ści i walk wewnętrznych, pro
wadzonych ze sobą w bólu i
rozterce przez wiele lat, rodzi

M Ł ODA

się nowa, czy odrodzona wia
ra, może nie zawsze „ortodok
syjna“, ale za to na tyle moc
na i pewna, że żadna filozofia,
żadne wpływy zewnętrzne nie
potrafią je j już naruszyć. To
wiem na pewno, nie wiem na
tomiast co może naruszyć wia
rę człowieka, który jej nie
zdobył
własnym,
osobistym
wysiłkiem? Myślę jednak, że
niczego takiego nie można by
znaleźć w „Jednocie“ . Ci, co pi
szą do niej, albo już znaleźli
Boga, albo szukają Go. Ale na
pewno nikt z Nim nie walczy
i nie chce od Niego nikogo od
ciągnąć.
S. G.

J E D N O T A

Przedstawiając Czytelnikom następny artykuł z cyklu poświę
conego dyskusji grona młodych ludzi nad Apostolskim Wyzna
niem Wiary, apelujemy o dalsze nadsyłanie uwag i wypowiedzi
dotyczących zarówno aktualnie omawianych spraw, jak i całok
ształtu stanowiska „13” -ki.

Kiedy zdarzają się cuda?
™ poprzednim artykule (Jednota nr 4/66) zdefiniowaliśmy
cud jako wydarzenie, którego
zaistnienie jest, z punktu wi
dzenia obserwatorów, bardzo
mało prawdopodobne, a które
dzieje się zgodnie z czyjąś wo
lą, życzeniem. Istnienie cudów
pozornie zdaje się przeczyć
wszechmocy i wszechwiedzy
Boga. Czyż człowiek mógłby
swą prośbą, modlitwą, życze
niem, zmienić bieg zdarzeń
przewidzianych od początku
świata przez Istotę
Wszech
mocną?
Cud jest tu, oczywiście,
tylko przypadkiem szczególnie
ostrym, gdyż zagadnienie jest,
ogólnie rzecz biorąc, znacznie
szersze i sprowadza się do py
tania: kiedy wOla ludzika, ludz
ka modlitwa, życzenie, mogą
być spełnione.
Nasze doświadczenie doty
czące tej sprawy, zarówno to> z
życia codziennego, jak i za
warte w Biblii (np. IV Mojż.
23, 24; I Król. 3:10; Jan 11:42;
Mat. 6:8.9.10; Mat. 26:39) pod
powiada nam, zgodnie zresztą

z naszym rozsądkiem, że wola
człowieka realizuje się wtedy,
gdy zgadza się z wolą Boga.
Wprawdzie
Bóg
ograniczył
częściowo swą wOlę względem
człowieka (o czym mówiliśmy
w nr 11/65 Jednoty) i dał mu
możność wyboru między po
słuszeństwem a nieposłuszeń
stwem, ale o ile nam wiadomo,
dalej wola człowiecza nie się
ga. Chodzi więc o dobrowolne
,,ustawienie się” albo z Bo
giem, albo przeciw Niemu.
Mojżesz uchodzący z Izraeli
tami ku Morzu Czerwonemu
(bez względu, jaką interpre
tację naukową temu faktowi
nadamy) musiał wiedzieć, jak
wiele ryzykuje, jak małe is
tnieje prawdopobieństwo, że
oni przejdą cało, a Egipcjanie
podążający tą samą drogą zgi
ną, że oba te fakty — ocalenie
Izraelitów i zguba Egipcjan
— właśnie nastąpią. Z drugiej
strony Mojżesz powziął swoją
decyzję niewątpliwie z pełnym
przeświadczeniem, że tak się
stać musi, że wola jego jest
zgodna z wolą Bożą, że znaj-

duje się „na linii działania Bo
ga” .
Z życia codziennego znane
są również przykłady, gdy czło
wiek dla spełnienia jakiegoś
swego
zamierzenia ryzykuje
nawet życiem w pełnym prze
konaniu, że przedsięwzięcie,
ch'oć mało prawdopodobne, zo
stanie uwieńczone powodze
niem. I rzeczywiście tak się
dzieje. Jedni powiedzą, że
człowiek miał ogromną intu
icję, wyczucie, inni, że działał
z wiarą. Natomiast na przykład
fizyk powie, że to wydarzenie
było mało prawdopodobne tyl
ko dla tych, którzy nie wi-

dzieli wszystkich składających
się na nie przyczyn. Ba, ale
któż kiedykolwiek zdoła ob
jąć umysłem swym wszyst
kie przyczyny? Tylko Istota
Wszechwiedząca, z której wolą
wszystko się dzieje.
Można chyba z tego wszy
stkiego wysnuć
wniosek, że
nasza prośba, modlitwa zosta
nie spełniona wtedy, gdy pro
sić będziemy właśnie o znale
zienie się „na linii działania
Boga” , gdy modlitwą będzie
my przetwarzać siebie tak, by
wolę Bożą pognać i zgodnie z
nią działać (Gal. 2:20).

Istnieje i trzecia możliwość
M uszę się przyznać, że Jednotę zaczynam zawsze czytać
od końca, od Młodej Jednoty.
Nieraz zżymałam się nad nie
jasnymi i chaotycznymi wypo
wiedziami i innymi niedociąg
nięciami, ale pomimo wszyst
kich tych braków Młoda Jednota pociąga mnie szczególnie
i śledzę je j wypowiedzi z du
żym zainteresowaniem. Coraz
to odzywa się jakiś glos spoza
kręgu młodzieży, nawiązuje
się dialog i to jest bardzo
symptomatyczne,
gdyż
nie
wiek i doświadczenie odgry
wają tu rolę, ale wspólna po
stawa — postawa poszukiwa
nia prawdy o Bogu.
Jestem pełna uznania dla
wypowiedzi p. T. Krzewskiego-Księskiego, który wskazu
jąc słabe strony w dotychcza
sowych artykułach .,Trzynast
ki”, robi to z pełną sympatią
i przyjaźnią, co spotyka się
raczej rzadko, gdyż stosunek
do dyskutanta bywa przeważ
nie bojowy.
Z kolei przejdę do dyskusyjnego tematu wysuniętego
przez p. T. Krzewskiego-Księskiego. Pisze on: „pozostaje
przyjąć Boga takim, jakim Go
odczuwamy
i
wierzyć (...),
albo odrzucić Go.” Mamy tu
dwie
alternatywy
skrajne.
Wydaje mi się, że pominięto
tu te liczne rzesze ludzi, któ
rzy poszukują Boga i prawdy
o Nim. Ludzkość szuka Boga
od zarania swych dziejów,

i coraz to inne oblicze uka
zuje je j Bóg.
Inny był Bóg
Izaaka i Jeftego, który przyj
mował od nich ofiary z ich
własnych dzieci, a inny jest
Bóg,
którego
ukazał
nam
Chrystus.
„Wiara jest emocją, zaangażoioaniem się uczuciowym,
i bezkrytycznym” — pisze p.
Krzewski-Księski. Uzupełniła
bym to okreśłenie: wiara jest
albo przeświadczeniem opar
tym na bezkrytycznym przyj
mowaniu prawdy od autoryte
tu (Biblia, Kościół), albo włas
nym uporczywym poszukiwa
niem prawdy o Bogu. Wiara
ufna, absolutna, nie podlega
jąca żadnym wahaniom. Zna
łam takich ludzi, zawsze uwa
żałam ich za istoty na pół-święte. Ten stan wiary jest
związany z pewnym typem
człowieka, jest to cecha cha
rakteru i duszy wyjątkowa.,
niezmiernie dziś rzadko spo
tykana, coraz rzadziej. Czasy
dzisiejsze można by określić
ja k o' eksplozję wiedzy i tech
niki, niebywałych osiągnięć,
następujących w błyskawicz
nym tempie.
Człowiek dzi
siejszy zaangażował się zupeł
nie w szukaniu prawdy o
świecie i coraz więcej jego
tajemnic poznaje. Oczywiście,
ze wiara i wiedza są to poję
cia odrębne i w pewnym sen
sie przeciwstawne,
niemniej
mają wzajemny wpływ na sie
bie i na postawę człowieka w
stosunku do zagadnień wiary.

Niektórzy ludzie, widząc coraz
doskonalsze osiągnięcia nauki,
oszołomieni sukcesami tech
niki, dochodzą do wniosku, że
wszystko jest materią, a Boga
nie ma. Człowiek współczesny
zagubił zdolność rozeznawania
dystansu pomiędzy zdobycza
mi techniki a powolnym doskonalemem się strony ducho
wej i moralnej człowieka. Ale
czyż tak wspaniały twór, ja 
kim jest śiuiat, czy wszelkie
osiągnięcia nauki, coraz szczegółowsze i dokładniejsze poz
nawanie wszechświata — od
kosmosu do mikroświata —
nie jest właśnie potwierdze
niem i dowodem wszechobecności Boga? Dochodzę tu do
momentu, który wydaje mi się
istotny i ważny. Człowiek dzi
siejszy posiada przeciętnie o
wiele większy
zasób wiedzy,
niż wiele wybitnych umysłóio
w przeszłości i nastawiony
jest do otaczającego go świata
krytycznie. Ten stan rzeczy
nie może nie odbić się na jego
stosunku do Boga, a ściślej
mówiąc, na jego pojmowaniu
Boga. Dlatego
bezkrytyczny
stosunek do Biblii jest prawie
niemożliwy.
Zastrzegam się,
że nie opowiadam się za żąda
nymi prądami liberalnymi w
Kościele, choćby dlatego, że
mam bardzo ogólnikowe wia
domości na ten temat. Sądzę,
że jest to raczej teren dla te
ologów. Wypowiadam się je 
dynie jako człowiek, który
myśli i szuka, któremu te
sprawy nie są obojętne, a jed
nocześnie mam tę świadomość,
że żyję w X X wieku. Nie je 
stem na tyle zarozumiała, bym
mogła stwierdzić, że wiem ja 
ki jest Bóg; mam tylko to głę
bokie przeświadczenie, że im
lepiej
będziemy
poznawali
świat, tym oczywiściej będzie
my
odczuwali
wszechmoc
i doskonałość Boga, nie przez
niepojętość cudów, lecz właś
nie przez realne poznanie i
zrozumienie
ogromu
tego
świata.
Tak
wyglądałaby
mniej więcej moja odpowiedź
na pytanie postawione przez
p. Krzewskiego-Księskiego, jak
odczuwam wszechmoc Bożą i
u) ogóle istnienie Boga.
Powinnam skończyć, ale
obawiam się, że spotkałabym
się z ostrą krytyką, że pomi-

nąlam jako źródło poznania
Boga — Biblią. Jest to pierw
sze i najoczywistsze źródło, ale
jednocześnie objęte przez Koś
cioły jako podstawa wiary,
którą przyjmujemy od naj
młodszych lat, właśnie bez
krytycznie i niejako podświa
domie. Otrzymujemy to bez
żadnego osobistego wysiłku i
walki, jest to dar, ekwipunek
z którym toyruszamy w życie.
Często
wystarcza
to,
aby
przejść przez życie, ale nie
zawsze, nie każdemu. Gdy
myślimy samodzielnie, niektó
re sformułowania biblijne wy
dają się trudne i niemożliwe
do przyjęcia, wprost absur
dalne i sprzeczne z sobą.
Dzieje się tak, gdy zaczynamy
rozgryzać cytaty, fragmenty,
a nie ogarniamy całości. Za
zdroszczę tym, którzy bez
krytycznie przyjmują wszyst
ko, co mówi Biblia, bo ja nie
stety do nich nie należę i gdy
by istniały tylko dwie alter
natywy, jak pisze p. Krzewski-Księski, musiałabym się uznać
za niewierzącą.

Zaryzykuję tezę, że do
piero ten, kto wątpi i szuka,
ma szansę uwierzyć naprawdę.
Dopiero gdy sami zaczniemy
szukać Boga i „wadzić się z
N im ”, uciekać od Niego, za
pominać o Nim i nagle całą
duszą potrzebować Go, myśleć
o Nim, myśleć bez przerwy,
do bólu, do rozpaczy, kiedy
stanie się niezbędny, wtedy
zdobędziemy wewnętrzną pew
ność, że jest. Wbrew i po
mimo wszystkiemu złu na
świecie, wbrew naszym wy
obrażeniom, które pozostaną
niepełne, prymitywne i gdy
pojmiemy, że Bóg jest nie
ogarniony, a jednak na tyle
bliski, że poczujemy się Jego
cząstką. Właśnie najistotniej
szą potrzebą człowieka jest
czynny indywidualny stosunek
do sprawy wiary, prawo do
własnego
rozumienia
Boga,
własnego z Nim dialogu, do
piero wówczas stosunek ten
może stać się szczery i żywy.
Coraz mniej nas interesują
dysputy
teologiczne,
coraz
więcej powszechne (ekume

niczne) braterstwo ducha po
między ludźmi. I to jest chy
ba droga do realizacji tego, co
Chrystus nazwał „królestiucm
Bożym na ziemi” .
Nie jest
prawdą, że człowiek
współ
czesny nie potrzebuje Boga,
on Go tylko inaczej pojmuje.
W moim pojęciu wiara jest
synonimem poszukiwania Bo
ga, postawą aktywną, a nie
biernym i bezkrytycznym sto
sunkiem. Wcale nie widzę w
tym podważania Idei Boga.
Proszę mi wybaczyć, je 
żeli wyszłam poza ramy na
kreślone przez p. Krzewskiego-Księskiego,
ale
człowiek
żyje w określonym czasie,
i dyskusja w oderwaniu od
realnego świata, nie daje nic
więcej
ponad
przyjemność
dyskutowania, a chyba nie o
to
chodzi.
Mamy
mówić
o sprawach wiary językiem
codziennym, może nie zawsze
bezbłędnie, ale szczerze. Dla
tego pozwalam sobie dołączyć
mój głos do wypowiedzi na ła
mach Młodej Jednoty.
M. D.

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW W WARSZAWIE

data

nabo żeństw a

P A R A F IA
E W AN GELICKO-REFORM OW AN A

P A R A F IA
EW AN G E LICK O -AU G SBU R SK A
SW. TRÓJCY

1.05.66
III niedz. po
Wielkanocy

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
o godz. 10
— ks. B. Tranda

godz. 10.00 — spowiedź
godz. 10.30 — nab. z Kom. św.
— ks. sen. R. Trenkler

8.05.66
IV niedz. po
Wielkanocy

Nabożeństwo o godz. 10
— ks. B. Tranda

godz. 10.00 — spowiedź
godz. 10.30 — nab. z Kom. św.
— ks. sen. R. Trenkler

15.05.66
V niedz. po
Wielkanocy

Nabożeństwo o godz. 10
— ks. B. Tranda

godz. 10.00 — spowiedź
godz. 10.30 — nab. z Kom. św.
— ks. Wł. Nast

19.05.66
Czwartek
Wniebowstąpienie
Pańskie

Nabożeństwo o godz. 18
— ks. sup. J, Niewieczerzał

godz. 18.00 — nabożeństwo
— ks. Wł. Nast

22.05.66
Niedziela po
Wniebowstąpieniu

Nabożeństwo o godz. 10
— ks. sup. J. Niewieczerzał

godz. 10.00 — spowiedź
godz. 10.30 — nab. z Kom. św.
— ks. sen. R. Trenkler

29.05.66
Zesłanie Ducha św.

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańska
o godz. 10
— ks. sup. J. Niewieczerzał
— ks. B. Tranda

godz. 10.00 — spowiedź
godz. 10.30 — nab. z Kom. św.
— ks. sen. R. Trenkler
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