


PRÓBY DIALOGU W AZJI
W dniach od 26 października do 3 listopada 1966 r. w Hongkongu 
odbyło się posiedzenie Wschodnioazjatyckiej Konferencji Chrześci
jańskiej, w której uczestniczyło 117 delegatów, reprezentujących 
17 krajów z północno-wschodniej i wschodniej Azji. Tematem 
Konferencji było: „Chrześcijaństwo w Azji”. Uczestnicy obrad 
skoncentrowali się na szukaniu takich dróg teologicznych, które 
umożliwiłyby wzajemne porozumienie niezależnie od różnic kul
turowych, społecznych i in. Osiągnięto wspólne porozumienie we 
wszystkich poruszonych problemach, czego dowodem są sprawo
zdania poszczególnych sekcji. Konferencja zajmowała się również 
problemem dialogu z Kościołem rzymskokatolickim. Stanowisko 
w tej sprawie zostało zawarte w specjalnym sprawozdaniu, które 
m. in. mówi o tym, że także w Azji, dzięki II Soborowi Watykań
skiemu, wyłoniły się nowe możliwości prowadzenia rozmów i prak
tycznej współpracy pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i in
nymi Kościołami chrześcijańskimi. „Udział Kościoła rzymskokato
lickiego w ruchu ekumenicznym — czytamy w deklaracji — jest 
dla Kościołów azjatyckich szansą pełniejszego samostanowienia”. 
Ekumenia w Azji musi utrwalać się przede wszystkim przez mod
litwę. Kościoły w Azji muszą być przygotowane do prowadzenia 
dialogu.

KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO ALIANSU 
KOŚCIOŁÓW REFORMOWANYCH

Na ostatnim posiedzeniu Europejskiego Zarządu Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych we wrześniu ub. r. w Glarus (Szwaj
caria) jednym z przedmiotów obrad było przygotowanie następnej 
konferencji, która przewidziana jest we wrześniu 1967 r. w Torre 
Pellice (Italia) — centrum Kościoła waldensów. Głównym tematem 
konferencji będzie hasło: „Przebudzenie i odnowienie”. 
Przewidziany jest udział około 200 delegatów, reprezentujących 
29 Kościołów reformowanych i prezbiteriańskich.
Na konferencji omawiana będzie m. in. sprawa dalszego dialogu 
Kościoła reformowanego z Kościołem rzymskokatolickim. Jednym 
z referujących ten temat będzie pastor Roux z Francji, obserwa
tor soborowy z ramienia Aliansu. Wygłoszone zostaną dwa refe
raty: „Nowa teologia” oraz „Nowa moralność”.
Konferencję Europejskiego Zarządu poprzedzi zebranie Komisji 
teologicznej oraz konferencja młodzieżowa, która odbędzie s:ę 
w dniach 3-7 września 1967 roku w ekumenicznym centrum mło
dzieży „Agape”.

ZMARŁ PROF. OTTO WEBER
Niedawno zmarł znany teolog, znawca teologii Kościoła reformo
wanego, profesor uniwersytetu w Getyndze (NRF), Otto Weber. 
Profesor Otto Weber urodził się w 1902 roku w Kolonii. Studio
wał w Bonn i Tybindze. Przez 4 lata pełnił funkcję dyrektora 
szkoły teologicznej w Wuppertalu. W 1934 r. został powołany do 
Getyngi. Prof. Weber wraz z Karolem Bairthem w okresie fa
szyzmu w Niemczech włączył się gorąco do walki z hitleryzmem, 
prowadzonej prze« Kościół Wyznający. Dorobek naukowy profe
sora jest ogromny, żeby wymienić tylko „Wstęp do Dogmatyki 
Karola Bartha”, opublikowany w 1950 r. i przetłumaczony na 
wiele języków, i najważniejsze dzieło, niezbędną lekturę dla stu
dentów teologii wszystkich wyznań, dwutomową pracę „Grundlagen 
der Dogmatik“ (Podstawy dogmatyki).
Za wybitne zasługi dla nauki prof. Weber otrzymał dwa doktoraty 
honorowe, pierwszy nadany mu został w 1938 r. przez fakultet 
teologii reformowanej w Debreczynie (Węgry), drugi — w 1961 r. 
przez uniwersytet w Edynburgu.

WWHCu
WIERSZACH

— Podczas ostatniej konsultacji w 
Chilijskim Kościele Metodystów 40 
pastorów uchwaliło wystąpić na 
najbliższej konferencji o pełną au
tonomię dla swego Kościoła. Prośbę 
swą motywują tym, iz zmiany w 
Ameryce Łacińskiej muszą również 
prowadzić do zmian w strukturze 
kościelnej. Najbliższa konferencja 
generalna Kościoła melodystów od
będzie się w 1968 roku w Stanach 
Zjednoczonych.

* * *

0 — Katolicki miesięcznik „Jubilce”, 
\  wydawany w  Stanach Zjednoczo- 

nychf opublikował badania ankieto
wi we ną temat celibatu. W ankiecie 
^ wzięło udział 500 księży z Kościoła 
^ rzymskokatolickiego. Za utrzyma- 
!> niem celibatu wypowiedziała się 
^ zaledwie jedna trzecia uczestników  
^ ankiety.

j * * *

I — Na zaproszenie sekretarza Iiefe- 
z| ratu do Spraw Zwiastowania Swia- 
i i towej Rady Kościołów, dra Waltera 

J. Hollenwegera, w październiku ub. 
a r. w Szwajcarii miały miejsce meo- 
j> ficjalne rozmowy przedstawicieli 
d zborów zielonoświątkowców z repre
z e n ta n te m  Światowej Rady Kościo-
> lów, dr Martinem Niemoellerem.

(I * » *
<>

— W dniach od 7 do 11 listopada 
ub.r. w Zjednoczonym Kościele E- 
wangelicznym w Warszawie trwał 

1 kurs biblijny. Głównym tematem
> była nauka o zbawieniu. Z 25 uczę- 

(| stnikami w ykłady i zajęcia prowa-
dzili duchowni tego Kościoła.

— W ostatnim kongresie teologów 
rzymskokatolickich, który odbył się 
w Rzymie, uczestniczył prof. Karol 
Barth;  Znakomity teolog ewangeli
cki przyjęty został przez papieża 
Pawła VI na prywatnej audiencji. 
Prof. Barth przeprowadził również 
rozmowy z kard. Ottawianim i .prof. 
Tulio Vinayem  — wykładowcą na 
loydziąle teologicznym Kościoła wal
densów.
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Jan 13:3—20

ozmowy i dyskusje na pewne tematy nie 
mają charakteru koniunkturalnego, są za

wsze ważne i toczą się nieprzerwanie; nie dzie
limy ich na sesje jesienno-zimowe i wiosenno- 
le tn ie , nie ma przerwy wakacyjnej, nie ma fe
rii świątecznych; nie podlegają wahaniom 
wszechstronnej mody, która może ogarniać nie 
tylko tzw. życie artystyczne, . ale także niear
tystyczne (gospodarka, szkolnictwo, polityka 
itp.). Dlatego to, co jest ważne dla Kościoła 
zajmowało zawsze i zajmować będzie wszyst
kich, którzy radośnie lub boleśnie, ale zawsze 
żywo, czują swoją przynależność do Chrystusa 
i wobec tego do Jego Kościoła. Słowo Kościół, 
rzecz jasna, rozumiemy w tym wypadku nie 
jako religię, wyznanie lub tzw. denominację. 
Jednym z takich ważnych tematów, czy nie 
najważniejszym, zajmiemy się teraz w związku 
z wymienionym tekstem Janowym.

Przed nami, w scenie poprzedzającej Osta
tnią Wieczerzę, występuje Jezus z uczniami (w. 
4 nn.). Wydarzeniem najważniejszym; wysuwa
jącym się na plan pierwszy, wydaje się być 
umywanie nóg przez Pana. Ale czy jest tak na
prawdę? Czy istotnie chodzi tutaj Panu 6 fizy
czny akt umywania nóg? Czy tylko o to? Musimy 
więc zastanowić się nad tym  i zapytać, co zna
czy umywanie nóg przez Pana. Sprawa może 
bowiem okazać się wcale nieblaha; przecież 
nawet dzisiaj nie brak ludzi, którzy zgrupowa
ni w pewnych kołach chrześcijańskich przywią
zują do tego obrządku wielką wagę. Umywa
nie nóg jest dla wielu jeszcze ciągle artykułem  
wiary, odróżniającym ich od innych chrześci
jan.

Symbolicznie oznacza ono konieczność 
oczyszczania sumienia i serca przez Chrystusa 
Pana, w tym  samym sensie, w jakim Luter 
uczył o pokucie, mówiąc, że gdy Bóg rzecze: 
pokutujcie, to chce, aby życie chrześcijanina 
było nieustanną pokutą. Ta nauka, której Je
zus udzielił swoim uczniom, nie została przez 
nich w pierwszej chwili zrozumiana, nie pojęli 
bowiem jej sensu i treści. Przykładem niezro
zumienia treści działania Pana jest reakcja Pio
tra. Jego opór (w. 6 i S), po ludzku sądząc> był 
nawet dość oczywisty — Piotr słusznie uważał, 
że powinien służyć Panu, chciał Go czcić, ale 
swoją cześć i służbę rozumiał w stary sposób. 
W swoim oporze Piotr nie jest jednak odosob
niony, u każdego, kto w stary i wypróbowany 
kościelny lub wolnokościelny sposób przywykł 
modlić się, czcić Boga i służyć Mu, każda kon
frontacja z nowym wywołuje odruch strachu, 
wrogości lub niechęci. Bo nowe — to niepewne, 
to nie wiadomo co, to ryzyko. Tak oczywiście 
może być, ale przecież nie musi. W tym w y
padku opór Piotra pozwala nam dodatkowo po
znać, że Chrystus Pan, pełniąc służbę oczysz* 
czenia, nie zwraca się tylko ogólnie do wszyst
kich, lecz że zioraca się również do poszczegól
nych uczniów. Osoba Piotra jest po prostu 
przykładem tego.

Wydarzenie z 13 rozdziału Ewangelii Ja
nowej wiąże się, jak wspomnieliśmy, z ustano
wieniem Wieczerzy Pańskiej (por. Mk 14: 22— 
25); ponadto łączy się z żydowską ucztą pas
chalną, która poprzedzała Wieczerzę Jezusa z 
uczniami. Wierzący żyd mógł uczestniczyć w 
uczcie paschalnej dopiero po odbyciu rytual
nej kąpieli. Tak więc, każdy biorący udział
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w uczcie byl um yty, „oczyszczony” (por. w. 
10: „kto jest um yty, potrzebuje tylko nogi 
umyć, bo czysty jest wszystek; i wy jesteście 
czystymi, ale nie wszyscy”). Z rytuałem oczy
szczenia związany byl proces oczyszczenia su
mienia, oczyszczenia serca (por. Mat. 5:8; Ps. 
51:12). Zatem sens rytuału polegał na odwróce
niu się od grzechu i nawróceniu się do Boga. 
Chodziło więc o pokutę w sensie biblijnym. 
Kąpiel rytualna była natomiast swego rodzaju 
świadectwem spełnionego warunku oczyszcze
nia. Sam rytuał — bez pokuty, to znaczy bez 
nawrócenia się do Boga, bez wyznania winy, 
bez złożenia obietnicy dobrego sumienia, bez 
odnowienia ślubów wierności Bogu — byl bez 
znaczenia, był czczą formalnością, jak to mia
ło miejsce w wypadku Judasza. Aluzję do lego 
znajdujemy w wierszu 2 i 21. Dlatego Chrystus 
Pan powiedział: >,i wy jesteście czystymi, ale 
nie wszyscy”. Na tym stwierdzeniu jednak nie 
poprzestał. Posunął się dalej. Oto On sam umy
wa nogi uczniom, a więc tym wszystkim, któ
rzy rytualnie już byli czyści. To jest znak, któ
rego uczniowie nie zrozumieli (w. 7). Dal temu 
wyraz Piotr. opierając się Jezusowi (w. 6 i 8). 
To, co zrobił Jezus, łączy się z nowym, które 
ma nastąpić — z Wieczerzą Pańską, która po
przedziła scenę samotnej walki w Geisemane, 
ze śmiercią na Krzyżu, ze zmartwychwstaniem, 
z wniebowstąpieniem, uwielbieniem i życiem 
w Duchu — życiem Jego i uczniów. Znakiem 
rozpoznawczym noweao jest umywanie nóg 
uczniom, przez Pana. Tego nowego znaku ucz- 
niowe jednak nie pojęli.

Identycznie bywa i dzisiaj. Chrześcijanie 
także najczęściej nie rozumieją nowego, które

w naszych czasach Chrystus sprawia przez swe
go Ducha, nie rozumieją tego, co składa się na 
nowy kształt chrześcijańskiej służby, której 
formy różnią się nieraz od stosowanych przez 
generację poprzednią. W tym przykładzie nie 
chodzi przecież zupełnie o to, by mechanicznie 
powtarzać te same gesty, które czynił Chrystus. 
nie chodzi o to, by fizycznie zachować się tak, 
jak On w scenie opisanej przez ewangelistę Ja
na. Chrystus Pan nigdzie nie nakazał takiego 
umywania nóg. Nasz Pan nakazał coś nowego. 
Mogłyby przecież zdarzyć się (a nawet zdarza
ją) tak paradoksalne sytuacje, że jeden wyzna
wca Chrystusa drugiemu wyznawcy, z tego 
samego lub inriego zboru, byłby skłonny umyć 
nogi (bardziej skłonny byłby „umyć głowę”), 
ale jednocześnie nie byłby skłonny przebaczyć 
przewinienia i serdecznie, z miłością potrakto
wać winowajcę, winowajcę, który jest przecież 
iospólwyznawcą w Chrystusie, bratem, lub sio
stra. Chrystusowi Panu nie chodzi o ślepe na
śladownictwo, ani o literę Pisma Świętego, lecz 
o Ducha.

Na pytanie Piotra (w. 6 do 9) Chrystus od
powiedział także pytaniem: „Wiecie, co wam 
uczyniłem?” (w. 12). Pragnął w ten sposób dać 
przykład życia (w. 15) i nauczyć swoich w y
znawców służby wzajemnej i bliźnim. W wier
szach 16 do 20 nawiązuje On do stareno zwy
czaju rozpowszechnionego w Izraelu (instytu
cja śaliahu), według którego poseł, znajdujący 
się w służbie jakiegoś wielkiego pana lub kró
la. był sam jak ów pan lub król. Zwyczaj „śa
liahu” został tutaj wykorzystany przez Jezusa. 
Jeno uczniowie i wyznawcy — to Kościół. Ko
ściół jednakże nie jest Chrystusem, jest tylko

Ubodzy
ale
bogaci

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich 
jest Królestwo Niebieskie” — Mat. 5:3

^  czniowie Jezusa we wszystkim cierpią niedostatek. Po prostu są uhodzy. Nie 
mają żadnego zabezpieczenia; żadnej własności nie mogę nazwać swoją, żadne

go kawałka ziemi nie mogą nazwać własnym; nie ma takiej społeczności 
ziemskiej, do której mogliby w całości należeć. Nie posiadają własnej mocy, do
świadczenia, poznania, na które mogliby się powoływać. Stracili wszystko, idąc 
w ślad za Nim. Stracili siebie samych, a razem z tym wszystko, co mogłoby ich 
jeszcze czynić bogatymi. Teraz są ubodzy, niedoświadczeni, głupi, że w niczym 
nie mogą pokładać nadziei poza Tym, któ^y ich powołał.

Jezus zna także i tych „drugich” — przedstawicieli i kaznodziejów religii 
mas — stojących u władzy, mających uznanie, tkwiących mocno na ziemi, w lu
dowości, zgodnych z duchem czasu i ludową pobożnością. Ale nie do nich powie
dział: Błogosławieni — albowiem ich jest Królestwo Niebios. Słowa te skie
rował wyłącznie do swoich uczniów, do ludzi, którzy po prostu żyją dla Jezusa 
w ubóstwie i wyrzeczeniu. Przed nimi otwiera się Królestwo Niebios. Swój skarb 
ukryli głęboko — na Krzyżu. Do nich należy obietnica oglądania w chwale Kró
lestwa Niebios, a także już teraz otrzymali je w doskonałym ubóstwie Krzyża.

W tym miejscu przebiega wyraźna granica pomiędzy błogosławieństwem 
Jezusa, a karykaturą błogosławieństwa, jaką jest program społeczno-polityczny. 
Antychryst także błogosławi ubogich, ale nie przez wzgląd na Krzyż, w którym 
zawarte jest wszelkie błogosławione ubóstwo, lecz przeciwnie, przez odejście od 
Krzyża. Ideologię, która jest tego powodem, może on nazwać chrześcijańską. 
I właśnie przez to staje się wrogiem Chrystusa.

Pastor Dietrich Bohnoeffer 
(zamordowany przez hitlerowców 9.6.1945 r. 

w KZ Flossenburg)
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ciałem Chrystusa, Chrystus jest jednak głową 
tego ciała-Kościoła, będącego wędrującą przez 
świat społecznością świętych, to znaczy wybra
nych, wywołanych ze świata, pojednanych z 
Ojcem i z sobą wzajemnie, oczyszczonych przez 
Jezusa Chrystusa. Kościół — to inaczej świat, 
który wierzy i wyznaje Chrystusa. A teraz te
mu ciału-Kościołowi, a ściślej uczniom i apo
stołom, którzy stanowią zaczyn nowego Ciała, 
Chrystus Pan dał przykład pokornej, brater
skiej służby i miłości. To jest nowy znak, znak 
rozpoznawczy członków Kościoła. Jego wzorem 
uczniowie mają pokornie i w braterskiej miło
ści służyć sobie wzajemnie i światu (w. 14 i 
15; por. w. 34 i 35). I na tym, w gruncie rzeczy, 
polega wyznawanie Chrystusa. To jest to no
we, którego Chrystus uczy i oczekuje od swo
ich ludzi. Dotychczas bowiem uczniowie rozu
mieli przynależność do Chrystusa — do społe
czności z Nim i społeczności pomiędzy sobą — 
w stary sposób; dlatego nie mogli zrozumieć 
nowego znaku służby.

W słowach: „Wiecie, co wam uczyniłem?” 
jest ukryte żądanie służby. Powiada przecież: 
„Ja Pan i Nauczyciel ... dałem wam przykład, 
żebyście tak czynili, jak ja wam uczyniłem”. 
Wyznawcy Chrystusa dopiero wtedy są błogo
sławieni, kiedy służąc zachowują się tak, jak 
On się zachował (w. 17). By móc wykonać żą
danie Pańskie, uczniowie zobowiązani byli do 
spełnienia podwójnego warunku: czystości i po
kornej, braterskiej miłości. Czystość oznacza, 
żc w stosunku do Boga i ludzi obowiązuje ucz
ciwość; czystość oznacza czystość intencji i 
uczynków. Pokorna braterska miłość wyklucza 
luszelką chorobliwą ambicję osobistą, różniącą 
się zdecydowanie od zdrowej ambicji, którą 
posiada chyba każdy i która jest warunkiem 
uczciwości wobec siebie samego; miłość w y
klucza chęć panowania nad innymi, pogardę 
loobec bliźniego, lekceważenie jego osoby i je
go spraw, zly osąd t podejrzliwą zazdrość. Po
kora i miłość bratnia oznacza skłonność do prze
baczenia bliźniemu winy, zwłaszcza gdy o to 
prosi, oznacza wyrozumiałość wobec błędów i 
upadków innych. a surowość w ocenie samego 
siebie; oznacza wteszcie tendencję do niepod- 
kreślania własnych zasług. Nowa służba jest 
służbą Chrystusowi i człowiekowi, jest więc 
służbą wobec Kościoła: i świata, ponieważ za
równo pier oszy, jak i drugi tworzą ludzie. Nie 
można służyć Chrystusowi nie służąc człowie- 

kovń, bez iozględu na to, czy należy on do Ko
ścioła, czy do świata. Kościół — to świat, który 
uwierzył Bogu przez Jezusa Chrystusa, świat 
— to potencjalny Kościół. Służba chrześcijanina 
powinna więc od początku do końca być jedno
lita, wiarygodna i autentyczna, to znaczy za
wsze zgodna z faktyczną zawartością prawdy 
w Kościele. Nigdy nie może być ona dwoista, 
gdyż w obydwu wypadkach (Kościół-świat) jej 
obiektem jest Bóg, a przez Boga — człowiek. 
Człowiek w Kościele to brat albo siostra w 
Chrystusie; człowiek w świecie to len, któremu 
mam pokornie i po bratersku służyć, o które
go mam się modlić, żeby mógł mi wierzyć, a 
dzięki temu, żeby mógł uwierzyć Chrystusowi

i przez tę wiarę wejść do społeczności Koś
cioła.

Niestety, nie zawsze rozpoznajemy znaki 
nowej służby, której chrześcijanie uczą się od 
Jezusa inspirowani przez Ducha i Słowo. Nie 
znaczy to wcale, że nowa służba jest obietnicą 
łaniego chrześcijaństwa, kończącego się niby 
to zawsze happy endem, tym bardziej że śioia- 
tu wcale nie zdaje się grozić happy end. Zna
ków nowej służby jest na pewno wiele. Nie
które dają się zauważyć i w naszym kraju. Nie 
wszystkie jednak i nie zaraz rzucają się w  
oczy. Zaliczyć do nich należy różnych ludzi 
i podejmowane przez nich skromne lub szero
kie próby i „próbki” działania. Do tych nowych 
znaków należał na pewno zmarły przed kilku 
laty papież Jan, uznany za „brata ludzi”; do 
nich należą różne 1ormy ewangelizacji i misji. 
Nowym znakiem jest rezygnacja z tytułów do
tychczas używanych przez episkopat katolic
kiej Austrii, różne skromne lub odważniejsze 
inicjatywy podejmowane przez prasę chrześci
jańską, ekumeniczne obozy robocze, utrwala
jąca się tradycja styczniowych (gdzie indziej 
odbywanych w okresie Zielonych Świąt) Ty
godni Modlitw o Jedność Chrześcijan, spotka
nia ludzi z różnych Kościołów na całym świę
cie, a zwłaszcza w Polsce, odkrywanie na no- 
wo Biblii przez chrześcijan, którzy jej dotąd 
nie doceniali itd. itd.

Ta. służba po nowemu nierzadko drogo ko
sztuje, wymaga nawet narażenia się swemu 
środowisku. Jeśli jednak inaczej naprawdę nie 
można. — to trudno. Jeżeli więc w Zborach po
jawiają się ludzie młodzi lub starsi, którzy są 
gotowi do poświęcenia czasu, pieniędzy i zdro
wia — to zawsze są to oznaki nowego w tym  
Zborze. W każdym razie wszędzie tam — czy 
to na gruncie własnego Kościoła, czy w Eku- 
menii — gdzie występuje i trwa praktyczna 
i czynna służba Bogu, rozumiana jako zwiasto
wanie zbawczego dzieła Chrystusa i troska o 
człowieka, jesteśmy świadkami nowego, które 
zrodziło się z Ducha i Słowa. Jeżeli znajdziemy 
się wśród ludzi, dla których troska o człowieka, 
o całego człowieka, a nie tylko o jego duszę, 
jest wyraźnie widoczna, bo jest praktyczna i 
czynna, wspomnijmy, że jesteśmy świadkami 
służby, której uczy Chrystus Pan. Wtedy może 
zdobędziemy się na to, by zaniechać dotychcza
sowej postawy „świadka”, a przyjąć postawę 
czynnego uczestnika. Tylko służba jest znakiem 
rozpoznawczym wyznauiców Chrystusa. I ona 
wyłącznie sprawiła, że autentycznie uczestni
czymy w Jego oczyszczeniu, Jego ciele i krwi, 
Jego Słowie, Jego Kościele, Jego śmierci i 
zmartwychwstaniu, Jego chwale i błogoslawień- 
stiuie.

Zacznijmy więc wspólnie z innymi chrześci
janami, tego samego Zboru lub żyjącymi o 
miedzę przejmować się służbą, której świadec
two znajdujemy w słowach pewnej nowej 
pieśni* „Gdzie miłość luzajemna i dobroć, tam 
znajdziesz Boga żywego...”
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S Y N O D  1966
W życiu naszej społeczności kościelnej sesja 

Synodu jest zawsze jednym z najważniej
szych wydarzeń. Podsumowanie całorocznej 
pracy Jednoty, w zakresie ogólnokościelnym 
oraz w zakresie poszczególnych zborów, po
zwala delegatom zorientować się w całokształ
cie działalności Kościoła. Synod jest też wyra
zem podstawowej zasady ustrojowej Kościoła, 
polegającej na czynnym udziale wszystkich 
wiernych w najistotniejszych sprawach, i na 
odpowiedzialności władz kościelnych wobec 
wyborców. Zasada ta stawia członkom Kościo
ła wysokie wymagania, polegające na odpo
wiednim przygotowaniu ogółu wyznawców, aby 
byli zdolni do decydowania w sprawach Koś
cioła. Pod tym kątem widzenia muszą być prze
prowadzone wybory delegatów poszczególnych 
zborów i diaspoiy.

Wysłuchanie sprawozdań, ich omówienie 
i ocena działalności w minionym okresie, to 
tylko iedna strona zadań Synodu. Wysnuwając 
odpowiednie wnioski, musi on naszkicować za
dania na rok następny w szerszej perspektywie 
przyszłości. Przed Synodem leży też poważne 
zadanie czuwania nad tym, aby cała Jednota 
coraz bardziej pogłębiała swoją wierność dla 
Głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa. Oznacza to 
przemyślenie aktualnych problemów, jakie 
przed nami stawia życie i podejmowanie prób 
realizowania zadań Kościoła we współczesnym 
świecie.

Z tego punktu widzenia korzystnie odbija 
się na przebiegu obrad rozszerzenie sesji na 2 
dni, przy czym pierwszy dzień jest poświęcony 
sprawozdaniom, a większość czasu drugiego 
dnia obrad — wysłuchaniu i omówieniu proble
mowego referatu. Rzecz jasna, nawet w czasie 
dwudniowej sesji Synod nie jest w stanie wy
czerpać tematu, przeto główne zarysy problemu 
muszą znaleźć swoje odbicie w całokształcie 
pracy wszystkich komórek Kościoła.

Przebieg tegorocznej zwyczajnej sesji przed
stawiał się w skrócie następująco. W sobotę, 
dnia 26 listopada, w czasie nabożeństwa syno
dalnego kazanie (Łuk. 2:41) wygłosił ks. sen. 
Jarosław Niewieczerzał z Łodzi. Przewodnictwo 
obrad, po raz ostatni w bieżącej 3-letniej ka
dencji, objął Prezes Synodu, p. Jan Skierski. 
Po wyczerpaniu formalnych punktów porządku 
obrad, Synod przystąpił do wysłuchania spra
wozdań.

Prezes Konsystorza, p. Aleksander Gar- 
szyński, referując działalność Konsystorza, 
omówił główne problemy» którymi zajmowano 
się w okresie sprawozdawczym. Na czoło wy
suwają się, niestety, problemy natury mate
rialnej. Diasporalny charakter Kościoła niepro
porcjonalnie zwiększa koszty funkcjonowania.

Wielką wagę Konsystorz przywiązywał do prze
prowadzania w poszczególnych parafiach re
montów, aby zapewnić wiernym możliwie naj
lepsze warunki pracy religijnej. Z troski oma- 
teualne zabezpieczenie bytu Kościoła wynika 
temat główny Synodu: „Ofiarność w życiu Ko
ścioła”, który to termin (ofiarność) rozumiany 
jest jak najbardziej szeroko. Konsystorz zdaje 
sobie sprawę że jedyna droga, która prowadzi 
do. odnowy żyda kościelnego, a w konsekwen
cji i do zrównoważenia bytu materialnego, to 
droga bliżej Biblii, bliżej Ewangelii. „Tylko 
przez osobiste zaangażowanie wyznawców, tyl
ko przez osobistą wiarę każdego z nas, tylko 
przez zrozumienie sytuacji Kościoła (...) bę
dziemy mogii powiedzieć, że stanowimy spo
łeczność wierzących w biblijnym rozumieniu 
tego słowa”. Wiele czasu i środków- material
nych poświęcono również sprawie dzieci i mło
dzieży. Zajmowano się także sprawą wydaw
nictw przede wszystkim miesięcznikiem „Jed
nota”, a następnie przygotowaniem szeregu 
wydawnictw jednorazowych, z których najważ
niejszymi są: śpiewnik i katechizm heidelber- 
ski z komentarzem dostosowanym do czasów 
współczesnych.

Sprawozdanie z życia religijnego przedsta
wił superintendent Kościoła, ks. Jan Niewie
czerzał. Nawiązując do minionych obchodów 
Tysiąclecia stwierdził, że był to okres, który 
pozwolił nam. członkom społeczności ewange
licko-reformowanej, uświadomić sobie ponow
nie to, czym Kościół przyczynił się do wzboga
cenia życia narodow-ego i jakie jest nasze za
danie we współczesności. Dalsze zaś życie i roz
wój Kościoła będą uzależnione w dużym sto
pniu od indywidualnego pogłębienia wiary, 
rozbudzenia ducha społeczności i zrozumienia 
ciążących na nas zadań. „Stwierdzić mcżemy 
— powiedział superintendent — że pomimo róż
nych trudności, postąpiliśmy naprzód w dziele 
pogłębienia zrozumienia naszego posłannictwa, 
naszej pracy religijnej, naszej solidarności wy
znaniowej”. Następnie omówił przebieg pracy 
kościelnej w uoiegłym roku, grupując zagad
nienia w trzech działach: 1) działalność we
wnętrzna, 2) działalność ekumeniczna» 3) dzia
łalność religijno-społeczna.

W pierwszym dziale omówił zwięzłe sprawy 
związane ze zmianami w obsadzie zborów 
przez duchownych, sprawy studentów teologii» 
pracę religijną w poszczególnych parafiach, 
podkreślając ze szczególnym zadowoleniem 
fakt, że duchowni znajdują wszędzie grono od
danych i ofiarnych ludzi, gotowych do współ
pracy7, pomimo obarczenia sprawami zawodo
wymi i rodzinnymi. Ks. superintendent zwrócił 
też uwagę na to, że życie i przyszłość Kościoła 
w dużym stopniu zależą od tego, jaki poziom

6



życia religijnego reprezentują członkowie władz 
kościelnych.

Poruszając zagadnienia ekumeniczne powie
dział, że jesteśmy cząstką rodziny ewangelic
kiej i wielkiej rodziny chrześcijańskiej w kra
ju i na świecie. Pielęgnując wartości przejęte 
z przeszłości, musimy mieć oczy otwarte na to, 
co się dzieje w Kościele reformowanym w świe
cie i co się dzieje w całym Kościele chrześci
jańskim. Żyjemy w wieku ekumenizmu. Jest 
to wielkie zadanie i wielka szansa. Zmusza to 
do stałego kontrolowania naszej wiary, jej do
skonalenia i umacniania, pozwala nam służyć 
bliźnim w o wiele większej mierze, niż dotych 
czas. Kościół nasz bierze czynny udział w pra
cach Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawi
ciele Kościoła są wybierani do naczelnych 
władz Rady. Dom parafialny w Warszawie 
służy jako krajowa centrala ekumeniczna. Na
sze czasopismo „Jednota” poświęca na swych 
łamach dużo miejsca zagadnieniom jedności 
Kościoła chrześcijańskiego. Superintendent brał 
udział w szeregu konferencji międzynarodo
wych, przede wszystkim w światowej konfe
rencji „Kościół a społeczeństwo”, która odbyła 
się w lipcu, w Genewie.

Kościół rozwijał również akcję religijno- 
społeczną. Do tego działu należy zaliczyć współ
pracę z Chrześcijańską Konferencją Pokojową, 
która prowadzona jest w tym przekonaniu, że 
chrześcijanie są współodpowiedzialni za pokój 
w świecie i powinni wykorzystać wszelkie do
stępne im środki dla zapobiegłnia zbrojnym 
konfliktom. Rozumiemy, że droga do tego pro
wadzi przez pojednanie między ludźmi, nie tyl
ko na szerokiej arenie międzynarodowej, ale i 
w węższych kręgach narodowych, wyznanio
wych. rodzinnych.

Kościół musi mieć zrozumienie również dla 
problemów wewnętrznych i przyczyniać się, 
tak jak to czynił w swej przeszłości, do wzbo
gacania narodu o nowe dobra, brać udział w 
budowaniu przyszłego bytu narodowego. Pra
gnąc podkreślić w dobitny sposób swe stanowi
sko w sprawach społecznych, Kościół — poza 
ofiarną, codzienną pracą swych członków — 
zasilił materialnie Fundusz Budowy Szkół i In
ternatów* oraz przeznaczył pewną sumę na bu
dowę gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, kształtującej przyszłych duchownych 
różnych Kościołćw chrześcijańskich.

Odpowiadając na apele, wzywające do po
mocy7 głodującym Hindusom, z inicjatywy 
młodzieży, przeprowadzono w wielu zborach 
zbiórkę pieniędzj7 i żywności. Pieniądze prze
kazano za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, 
żywność — bezpośrednio do ośrodka misyjnego 
w Indiach.

Superintendent, w zakończeniu swego spra
wozdania, wypowiedział znamienne słowa* „Je
steśmy Kościołem małym i nie stać nas na 
kwietyzm”.

Ożywiona dyskusja nad sprawozdaniami, w 
której m.in. głos zabierali: prof.dr Zofia Lejm- 
bach, prezes Witold Bender, mec. Halina Więc
kowska, inż. dr Jarosław Swiderski, p. Ludwi

ka Gołkowska, obracała się głównie wokół pra
cy kobiet, pominiętej w sprawozdaniach, wo
kół wydawnictw* z których bardzo ważną rolę, 
zdaniem dyskutantów, spełnić powinno wyda
nie książki typu „Tarcza wiary”. Sygnalizowa
no potrzebę kronikarskiego notowania wyda
rzeń z życia Kościoła, niezależnie od sprawo
zdań i protokółów, co w przyszłości da barwny 
i bardziej plastyczny obraz życia i działalności 
Kościoła.

Pierwszy dzień obrad zakończył się udziele
niem absolutorium Konsystorzowi, po czym 
nastąpiła wspólna modlitwa i pieśń.

W niedzielę rano odbyło się uroczyste nabo
żeństwo synodalne, połączone z sakramentem 
Wieczerzy Pańskiej. Kazanie wygłosił ks. sup. 
Jan Niewieczerzał (tekst: Mat. 13:33).

Po nabożeństwie delegaci oraz goście wypeł
nili do ostatniego miejsca salę obrad i wysłu
chali referatu ks. Zdzisława Trandy pt. „Ofiar
ność w życiu Kościoła”. Referent przedstawił 
zagadnienie możliwie wszechstronnie, ilustru
jąc je szeregiem wykresów i przykładów. Ofiar
ność nie polega na wyciąganiu pieniędzy i in
nych świadczeń od członków Kościoła, lecz jest 
ściśle zależna od religijnej postawy człowieka, 
jest wyrazem odpowiedzialności za Kościół. Nie 
ogranicza się też do świadczenia na rzecz Ko
ścioła, aby stworzyć materialne podstaw}7 eg
zystencji, co jest zresztą rzeczą oczywistą, ale 
dotyczy różnych dziedzin życia i wyraża się 
we wrażliwości na ludzkie potrzeby i w goto
wości niesienia pomocy potrzebującym. Jeśli 
chodzi o świadczenia na rzecz Kościoła, to 
rzecz przedstawia się rozmaicie w różnych zbo
rach. Obrazowe wykresy pozwoliły porównać 
sytuację poszczególnych zborów, a nawet prze
konać się, że na przykład zbór warszawski ma
0 wiele wyższą przeciętną składkę, niż odpo
wiednie zbory innych Kościołów, uważane po
wszechnie za bardzo ofiarne. Zbory wiejskie 
charakteryzuje duży udział w doraźnych ak
cjach remontowych tak w gotówce, jak w mate
riale i sile roboczej. Jest rzeczą godną podkre
ślenia, że wT akcji zbierania funduszy na pomoc 
głodującym Hindusom najwyższą przeciętną na 
głowę członka zboru uzyskały zbory najuboż
sze.

Dyskusja nad referatem toczyła się przez 
dwie i pół godziny. Prof. dr Zofia Lejmbach, 
pierwsza zabierająca głos w dyskusji, podkre
śliła, że ofiarność jest wyrazem wewnętrznej 
postawy człowieka i stanowi rezultat odpowie
dniego wychowania. Dlatego dzieci już od naj
wcześniejszego dzieciństwa winny być wycho
wywane w duchu gotowości do ponoszenia ofiar
1 rezygnowania z własnych korzyści. Dając sa
mi dobry przykład, musimy stopniowo wciąg
nąć dzieci w zagadnienia ogólne i uczyć je 
wrażliwości na cudze nieszczęście. Następnie 
wiele osób poruszyło w dyskusji rozmaite spra
wy wewnętrzne i szukano sposobow rozwiązy
wania trudności; m.in. p. Jan Burmajster wspo
mniał okres powojenny, gdy po powrocie ks. 
sup. Stefana Skierskiego do Warszawy, człon
kowie zboru własnoręcznie odgruzowali i porząd-
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kowali częściowo zniszczony kościół i zdewa
stowany cmentarz. Ks. sup. Jan Niewieczerzał 
stwierdził, że żyjemy dziś w nowych czasach 
i w innych warunkach niż dawniej, a to nakła
da na nas wszystkich nowe obowiązki, szcze
gólnie jeśli chodzi o świadczenia na rzecz Ko
ścioła. Działalność i skuteczność działania jest 
uzależniona od czynnej postawy wszystkich 
członków Kościoła. Na nas wszystkich spoczy
wa odpowiedzialność za otaczanie opieką tych, 
którzy jej potrzebują. W tyjn celu ma powstać 
dom opieki, którego realizacja już wkrótce 
zostanie podjęta. Inż. dr Jarosław Swiderski 
podkreślił konieczność wytworzenia w każdej 
jednostce kościelnej rodzinnej atmosfery, któ
ra m.in. jest podstawą rozwoju poczucia od
powiedzialności. Zwiększenie ofiarności zależy 
od osobistego zaangażowania w podejmowaną 
pracę i działanie. Ks. Bogdan Tranda zwrócił 
uwagę dyskutujących na fakt dokonywania się 
głębokich zmian w samym Kościele i jego roli. 
Kościół był (i często jeszcze jest) instytucją, 
której się służy, instytucją, która rozciąga swo
je panowanie nad innymi. Dziś» z różnych przy
czyn, staje się instytucją służebną. Rozumienie 
tej prawdy jest coraz powszechniejsze. Dzięki 
temu Kościół coraz bardziej zbliża się do ideału 
ewangelicznego. Jego zadaniem jest rozbudo
wać w ludziach dobroć, skierowaną w różne 
strony, a świadczenia członków na rzecz Ko
ścioła są cząstką ogólnej ofiarnej postawy. Ko
ściół ma w tej dziedzinie ogromną rolę do speł
nienia. Musi realizować ją w sposób planowy, 
przez odpowiednio dobrany program dla szkół 
niedzielnych, przez lekcje religii, pracę z mło
dzieżą i nabożeństwa.

W dyskusji zabierało głos wiele osób, nawet 
kilkakrotnie. Nie sposob wszystkie wypowiedzi 
tu wyliczyć, ale przytoczenie kilku charaktery
stycznych powinno oddać atmosferę obrad. 
W wyniku dyskusji Synod ogłosił rok 1967 ro
kiem ofiarności. W tym celu przeprowadzone 
zostaną akcje, obejmujące wszystkie dziedziny 
pracy i służby Kościoła, a zmierzające do wy
rabiania i pogłębiania w nas ducha gotowości 
do ofiar.

W związku z koniecznością ostatecznego 
p: z; jęcia regulaminu spraw synodalnych i re
gulaminu Konsystorza, wybrano komisję inter- 
synodalną, która przedstawi przyszłemu Syno
dowi projekty regulaminów do uchwalenia. 
Wybrano również 10 delegatów do Polskiej Ra
dy Ekumenicznej. Postanowiono także zalecić 
Konsystorzowi powołanie komisji, która zaję
łaby się wydaniem „Tarczy wiary”.

Synod zakończył się powzięciem uchwały o 
zwołaniu następnej sesji na jesień 1967 roku 
w Warszawie. Będzie to ważna sesja, ponie
waż po upływie kadencji, nastąpi wybór no
wych władz kościelnych, do czego zbory po
winny przygotować się z dużą uwagą. Końcowe 
nabożeństwo dziękczynne odprawił ks. Bogdan 
Tranda, a po nabożeństwie zebrano ofiarę na 
pomoc dla potrzebujących.

STANISŁAW BROTNICKI

BIBLIA
Milos Bic

"P o drugiej wojnie światowej stał się cud.
-*■ Rozpętane ludzkie namiętności spowodo

wały rozlew krwi, jakiego dzieje dotąd nie 
znały oraz nieopisane cierpienia całych naro
dów i ras. Trzydzieści dwa miliony ludzi padło 
na polach bitew, dwadzieścia sześć milionów 
stracono w obozach koncentracyjny cli i w ko
morach gazowych, piętnaście milionów ludzi 
straciło życie w czasie nalotów i akcji terro
rystycznych, skierowanych przeciwko ludności 
cywilnej. Są to wstrząsające cyfry. Zdawało 
się, że po tym wszystkim będzie niemożliwe 
jakiekolwiek pojednanie narodów przez długie 
lata, albowiem wyrządzonych krzywd niepo
dobna naprawić. Nikt nie zdoła przywrócić do 
życia straconych istnień ludzkich, a szkody 
materialne są tak wielkie, że nie sposób ich 
wyliczyć.

Stało się jednakże coś, czego się nikt nie 
spodziewał. Obudziło się ludzkie sumienie. 
Wielu zrozumiało, że niepodobna modlić się 
„Ojcze nasz”, przywłaszczając Ojca tylko so
bie. Boga może nazywać Ojcem tylko ten, kto 
w bliźnim widzi brata (por. 1 Jan 4 :20). Bra
tem zaś może być członek innego narodu, czło
wiek, który mówi innym językiem i posiada 
inną barwę skóry. I on jest mym bratem, al
bowiem mój Bóg jest również jego Ojcem. 
I tak na gruncie chrześcijańskim zrodziło 
się dążenie do zniesienia różnic między Koś
ciołami i znalezienia drogi do wzajemnego 
zbliżenia. Usilna współpraca Kościołów zdołała 
przerzucić mosty, łączące narody i rasy, be 
ludzie, którzy upatrują w Jezusie Chrystusie 
swego Mistrza i Księcia pokoju — jeżeli istot
nie są Jego uczniami — muszą pracować na 
rzecz pokoju.

Nie zawsze tak było w przeszłości i nie 
zawsze tak jest jeszcze dzisiaj. Wojny prowa
dził nawet lud starego przymierza, traktując 
je nawet jako wrojny Pańskie (np. 1 Sam. 
18:17; 25:28). Ba, nawet lud nowego przy
mierza, Kościół Chrystusowy, prowadził woj
ny i to pod znakiem krzyża, błogosławił orę- 
żom, tolerując napis na sprzączkach wojsko
wych pasów: „Bóg z nami!”. Ale Zakon Boży 
wyraźnie powiada: „Nie zabijaj!” (Ex. 20 :13; 
Mat. 5 :21). Dawid nie mógł zbudować świą
tyni, bo jego ręce przelewały krew ludzką; 
ręce zbroczone krwią nie mogą wznieść świą
tyni Bogu, twórcy życia (por. 1 Kron. 28 : 3). 
A ów uczeń Pański, który chce swego Mistrza 
w Ogrójcu bronić mieczem, słyszy polecenie: 
„Schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem 
wojuje, od miecza ginie” (Mat. 26 : 52). Nie
podobna tych jasnych słów podważyć jakimi
kolwiek uwagami i obawami. Kto liczy się 
z Bogiem, musi też poważnie brać Jego słowo. 
Ten też nie śmie z obawy przed ludźmi liczyć 
się bardziej ze śmiertelnymi, niż z wszechmo
gącym i wiecznym Bogiem.
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W  SŁUŻBIE POKOJU

Środkiem porozumienia jest wspólny język. 
Jak trudno wskutek różnic językowych dojść 
do porozumienia i znaleźć wspólną platformę, 
widzimy na przykładzie słowa „pokój”. Nosi 
ono na sobie następstwa pomieszania języków, 

.o jakim mówi Biblia w związku z opowiada
niem o budowie wieży Babel. Człowiek chciał 
być równy Bogu i opanować niebo, ale nastą
piła kara. Bóg jest cierpliwy, zezwalając czło
wiekowi na wolną decyzję. Nie ścierpi jednak
że, aby człowiek ustawicznie bluźnił. Każdy 
bunt przeciwko Bogu prowadzi prędzej czy 
później do żałosnego upadku tytana.

Zdawałoby się, że pojęcie „pokój” jest cał
kiem proste i jednoznaczne. Tymczasem tak 
nie jest. Wyjaśnijmy sobie tę sprawę na trzech 
przykładach. Najbardziej międzynarodowym 
wyrazem na oznaczenie pokoju jest niewątpli
wie łacińskie pax. Słowo to słyszymy przy 
każdej okazji i wszędzie je czytamy. Ale nikt 
nie stawia sobie pytania, co ono oznaczało 
pierwotnie i jak je pojmowali starożytni Rzy
mianie. Mówili oni o pax romana, o rzymskim 
pokoju. Już samo to określenie wywołuje pe
wne wątpliwości, bo skoro rzymski, to już 
nie powszechny, skoro rzymski, to niepodobna 
mówić o pokoju dla ludzi innych narodowości. 
Pax romana był tylko dla Rzymian. Pokój 
rzymski płynął z autorytetu władzy rzymskiej 
i spoczywał na rzymskim orężu. Imperium 
rzymskie było doskonale zorganizowane, a 
pokój w jego granicach gwarantowała znako
mita armia. Obywatel rzymski nie musiał oba
wiać się ani ataku z zewnątrz, ani niepokojów 
wewnętrznych. Nikt nie miał odwagi napaść 
na państwo, nikt nie śmiał cokolwiek zmienić 
w jego wewnętrznej organizacji, ale nikt też 
nie śmiał myśleć i wierzyć inaczej, niż na to 
pozwalały ustalone formy. Przekonali się 
o tym szczególnie dotkliwie chrześcijanie. 
Byli skłonni oddać cesarzowi, co było jego 
(por Mat. 22 : 21 i inne), ale nie mogli odda
wać mu boskiej czci, a za odmówienie jej 
groziła śmierć. Pax romana nie uznawał za
tem wolności sumienia: kto nie podporządko
wał się bez reszty, uchodził za wroga, a dla 
wroga nie było pokoju.

Dla starożytnego Rzymianina pokój był 
równoznaczny z troską państwa o bezpieczeń
stwo obywateli, od których państwo oczeki
wało znowu bezapelacyjnego posłuszeństwa. 
Pokój zabezpieczała władza państwowa i u- 
trzymywała go zbrojnym orężem. Specjalnej 
wolności dla jednostki nie było. I do takiego 
to świata wstąpiło chrześcijaństwo. Nie dziw, 
że już w pierwszej generacji wpada w kon
flikt z władzą państwową .i za czasów Nero
na doznaje prześladowań. Pax romana był dla 
Kościoła Chrystusowego tylko przelewaniem 
krwi i męczeństwem.

Z innym światem spotykamy się we schod-

niej części morza Śródziemnego, w sferze 
kultury greckiej. W czasach narodzenia Chry
stusa Grecja była już prowincją rzymską. 
Warto nieco uwagi poświęcić tamtejszej lud
ności, szczególnie kiedy chodzi o wyobrażenia 
starożytnych Greków o pokoju, po grecku 
eirene. I ten naród filozofów i rzeźbiarzy był 
w przeszłości narodem niezmiernie walecz
nym. Wojna była jego ideaiem, albowiem tyl
ko w boju mogły okazać się męskie cnoty. 
W walce odnosi się rany i klęski, ale rany 
goją się i znowu rusza się w bój. Pokój dla 
Greka to tylko chwila wytchnienia między 
wojnami dla zagojenia odniesionych ran i dla 
nabrania sił do dalszej walki. Pokoj był dla 
Greka złem koniecznym, ideałem była wojna. 
Mimo to Grecy dokonali wiele w dziedzinie 
kulturalnej, a dziś podziwiamy nie ich czyny 
waleczne, lecz dzieła sztuki i filozofii. Roz
winąć się one mogły tylko w czasach pokoju, 
a jednak grecka eirene jest dla nas przestrogą: 
grecka eirene w gruncie rzeczy nie jest po
kojem, lecz przerwą i wytchnieniem w walce.

Istnieje jeszcze trzecie — zgoła odmienne od 
dwóch poprzednich — pojęcie pokoju. Jest to 
pojęcie biblijne, z jakim spotykamy się w 
zwiastowaniu proroków starotestamentowych.

9



Pokój po hebrajsku nazywa się szalom. Nie 
jest to byle jaki pokój. Nowy Testament mó
wi o tym pokoju, że „przewyższa wszelki ro
zum" (Fil. 1 : 7). Izrael w swej przeszłości nie
jednego doświadczył. Również i Kościół do
znał wielu prześladowań, ale właśnie w cięż
kich chwilach okazała się prawda obietnic 
Bożych, a wierni doznawali pokoju Bożego. 
Hebrajski szalom, który Nowy Testament tłu
maczy greckim eirene, oznacza więc pokój 
jako dar Boży. Niezależnie od spraw doczes
nych, wśród najgwałtowniejszej burzy i nie
bezpieczeństw ze strony wrogów, ba — nawet 
w obliczu śmierci — wierni Pańscy doświad
czają bliskości Pana i mają w sercu Jego po
kój. Pokój ten może być naszym udziałem tyl
ko w społeczności z Bogiem. I rzeczywiście 
doznawaliśmy go nawet w obozach koncentra
cyjnych, wśród jęków umierających i stosu 
trupów. To istotnie „przewyższa wszelki ro
zum". Ten pokój zna Kościół i ten pokój 
pragnie propagować, aby przezwyciężyć nim 
wszelkie swary i nieporozumienia. O pokoju 
tym dowiadujemy się tylko z Biblii. Bez świa
dectwa Kościoła świat nic by o tym pokoju 
nie wiedział (por. Jan 14:27). Pytanie tylko, 
czy Kościół uświadamia sobie to posłannic
two?

Dalszy temat, który wysuwa zwiastowanie 
biblijne, można by wyrazić zdaniem pierw
szego prezydenta Republiki Czechosłowackiej, 
Tomasza Garigua Masaryka: „Jezus, nie Ce
zar". Oba te imiona reprezentują dwa odręb
ne światy, światy miłości i samoofiary oraz 
świat przemocy i gwałtu. Cielesny człowiek 
lgnie zawsze bardziej do tego, co napędza 
strach, gdzie przejawia się surowa siła i prze
konanie, że siła ta go obroni. Szczególnie 
drastycznie przejawia się to w polityce. Naro
dy boją się siebie nawzajem i sądzą, że przy
szłość swą zabezpieczą silną armią i zbrojnym 
orężem. Każdy chce być silniejszy od swego 
sąsiada. A Kościół milczy, albo jeśli się odzy
wa, to zbyt nieśmiało i cicho, zamiast głośno 
krzyczeć. Szczególnie w zakresie pokoju, po
jednania i porozumienia między narodami Koś
cioły żałośnie zawiodły. Pod tym względem 
są solą zwietrzałą, która na nic się nie przyda 
i musi być wyrzucona precz (por. Mat. 5 :13).

Stoimy na rozdrożu. Przed nami jest droga 
wąska, ciernista i droga szeroka, wygodna 
(Mat. 7 : 13n). Trzeba się zdecydować, którą 
z nich pójść. I owe słowa „Jezus, nie Cezar" 
są już taką decyzją. Świadczą one o istnieniu 
takich dwóch dróg. Droga Cezara, czy raczej 
wszystkich cezarów, jest drogą zbroczoną 
krwią. Cezar — dziś powiedzielibyśmy dykta
tor lub podobnie — aby utrwalić swój tron. 
nie pogardzi żadnym gwałtem, a poddani są 
od tego, aby dla niego złożyli w ofierze swoje 
życie. Biada każdemu, kto ośmieli się podnieść 
nieco głowę. Milczeć i słuchać — tak brzmi 
rozkaz cezara. Taki władca nie może dać lu
dziom innego pokoju, niż tylko pax romana.

Inaczej Jezus. On nie przyszedł po to, aby 
Mu służono, lecz aby sam służył (Mat. 20 : 28).

Nie powstrzymał się przed samoofiarą, nic 
umacniał swego tronu jak Cezar — we krwi 
innych, to On za innych przelał własną krew, 
aby Jego śmierć stała się dla nich życiem. 
Cezar wynosi się nad swych poddanych, Je
zus natomiast zniża się do najbiedniejszych, 
do celników i grzeszników (Mat. 11 : 19). Nie 
głosi gwałtu, nie działa przemocą, przeciwnie, 
jedynym Jego przykładem jest przykazanie 
miłości (Jan 13 : 34n i częściej), które potwier
dza swoim życiem. Czy może być piękniejszy 
program? I taki właśnie program wysuwa 
Biblia. Gdyby się Kościół bardziej zajmował 
Biblią i przestrzegał słów swego Zbawcy, ina
czej wyglądałby świat dzisiejszy. Niestety, 
Kościół wolał iść drogą cezarów, zawarłszy 
pakt z mocnymi tego świata, zamiast wziąć 
krzyż swego Pana i posłusznie Go naśladować. 
Toteż kiedy dzisiaj, po gorzkich doświad
czeniach obu wojen światowych, stawiamy 
pytanie: którędy iść? — może być tylko jedna 
niewątpliwa odpowiedź: „Jezus, nie Cezar!".

Z nieprzebranego bogactwa myśli biblijnej 
warto podkreślić jeszcze jedno. Lud Boży no
sił specjalne imię I z r a e l ,  to znaczy: Bóg 
walczy. Imię to otrzymał już praojciec Izraela, 
Jakub (Gen. 32:29) przed swym spotkaniem 
z Ezawem. Jakub z ważnych przyczyn bał się 
swego brata, ale Bóg mu dał obietnicę za
wartą w nowym imieniu. I z r a e l ,  Bóg bę
dzie walczyć za ciebie, a nie ty, słaby i tchórz
liwy człowiek. Lud Boży zawsze mógł się cie
szyć tą obietnicą, nawet wtedy, kiedy nieprzy
jaciele przygotowywali jego pogromy. Lud 
Boży jest w rękach swego Boga, to Bóg go 
sobie wybrał i cudownie wyprowadził z wszel
kich ciężkich doświadczeń. Terror Hitlera 
i jego zbirów nie mógł zniweczyć woli Bożej. 
Upadły wielkie narody, padła potężna Asyria, 
Babilon, Egipt, ale Izrael żyje! Kościół powi
nien o tym pamiętać!

Od początku drogi Boże ludu wybranego 
są dziwne. Bóg powołał go z Egiptu, z ziemi, 
którą Biblia nazywa krajem smoka (Izaj. 
51 :9), z ziemi, która jest obrazem podziemia. 
Kraj ten zawdzięcza swoje życie błogosła
wieństwu płynącemu z dołu, z wylewów Nilu, 
a nie niebiańskiemu deszczowi jak Palestyna, 
ziemia obiecana (Deut. l l :10n) .  W Egipcie 
lud żył z dala od Boga, poddany tamtejszemu 
cezarowi, faraonowi, skazany na jego łaskę 
: niełaskę. Faraon polecił zgładzić wszystkich 
pierworodnych synów Izraela, i od jego decy
zji nie było odwołania. Śmierć zagrażała wszy
stkim. Ale Bóg, z tego właśnie najgłębszego 
poniżenia w niewoli egipskiej, wywiódł swój 
lud. Nie było w tym ludzie nic szczególnego, 
nie mógł poszczycić się żadnym sukcesem, ba! 
nawet swemu Bogu nie potrafił być wierny, 
ale Bóg go wybrał, wybrał to; co w oczach 
świata było głupstwem, to, co było wzgardzo
ne i podłego rodu (1 Kor. 1 : 27n). Egipcjanom 
jednakże nie pomogła ich mądrość i potęga, 
podobnie jak innym, którzy mniemali, że są 
ponad wszystko i ponad wszystkimi. Czy aby 
zdajemy sobie z tego sprawę, że Biblia podaje 
te szczegóły nie bez powodu?
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W losach Izraela odzwierciedla się w pew
nej mierze zwycięska droga cierpień Chry
stusowych. Od kolebki aż po krzyż wije się 
droga Króla królów, droga poniżenia, wzgardy 
i boleści, ale jednocześnie droga triumfalna 
zwycięzcy, który może rzec: „Przezwyciężyłem 
świat” (Jan 16 : 33). Nie mógł tego powiedzieć 
żaden zdobywca, żaden cezar, żaden dyktator. 
Wszyscy upadli, wszyscy są martwi, ale Ten, 
którego chcieli zmusić do milczenia na drze
wie krzyża, żyje i panuje. A z Nim i Jego lud, 
który On powołał sobie spośród wydziedziczo
nych, wzgardzonych, chorych i ubogich. Koś
ciół może cieszyć się z wielkich obietnic, ale 
jednocześnie przypada mu w udziale wielkie 
zadanie wobec świata. Jest powołany do służ
by w naśladowaniu swego Pana. Ma iść tam. 
gdzie jest niemoc, choroba, bieda i głód. Ma 
nieść radosną wieść o zbawieniu i o obietnicy 
wszystkim, którym już brak siły do dalszej 
drogi, tym którzy popadają w zwątpienie i są 
blisko upadku. Kościołowi nie wolno zapomi
nać, że właśnie takich wybrał sobie Bóg, al
bowiem dla Niego nikt nie jest aż tak nędzny, 
by się nad nim nie mógł zlitować. Z Jego łas
ki wykluczeni są tylko ci, którzy sami się z 
niej wykluczają.

Pod tym względem Kościół musi się jeszcze 
wiele uczyć z Biblii, bo sprzągł się z mocnymi 
tego świata, bo zapomniał o tych, dla których 
przyszedł Jezus Chrystus jako Zbawca! Dla
tego powstały wśród ludzi klasy uprzywilejo
wane i wzgardzone, dlatego mogła zrodzić się 
nauka o narodach powołanych do panowania 
i o narodach skazanych na niewolę, dlatego 
wartość człowieka mogła być mierzona kolo
rem jego skóry. Biblia jednakże o takich róż
nicach wśród ludzi nie mówi. Dlatego z po
wrotem do Biblii! Czas już czynić pokutę!

Aby pokazać, jak Biblia aktualnie przema
wia do człowieka dzisiejszego, wybrałem z jej 
wieści tylko trzy idee. Zreasumujmy wszyst
ko, co było już dotąd powiedziane, ale uczyń
my to w odwrotnym kierunku. Zacznijmy od 
siebie, nie zadawalając się tylko teorią. Sam. 
Pan powiada: „Cokolwiek chcecie, aby wam 
ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mat. 7 :12). 
Ten prosty nakaz sprawia, że wszystkie inne 
nakazy stają się zbyteczne. On jeden wystar
czy do uporządkowania wszystkich spraw lu
dzkich. Oczywiście „stary Adam” buntuje się 
przeciwko temu. Swoimi pretensjami do wła
dzy stara się utrzymać świat w strachu i nie
pokoju. I tu właśnie tkwi wielkie zadanie Koś
cioła — na nowo przedstawić ludziom wieść 
biblijną i przypomnieć im ich odpowiedzial
ność przed Bogiem i przed bliźnimi. Biblia 
wskazuje drogę do prawdziwego pokoju, do 
szczęśliwego życia, do błogosławionego nowe
go wieku.

Każdy musi rozpocząć od siebie (por. Mat. 
7 :12). Nie może wynosić się nad brata. Wy
branymi byli nie bogaci i mocni, ale wzgar
dzeni niewolnicy egipscy. Żaden naród nie ma 
prawa wynosić się nad inne narody. Kto 
mniema, że posiada więcej, niechaj służy bied
niejszym. Niechaj naszym jedynym pragnie

niem będzie nie panowanie nad drugimi, ale 
służenie braciom! Kiedy będzie trzeba, Bóg 
zaiste ujmie się za swym ludem. Izrael — 
Bóg walczy!

Niestety ludzie boją się — chociaż dzieje 
uczą nas, że zwycięzcą jest Jezus nie Cezar — 
wyrzec się bezpieczeństwa i ochrony, płyną
cych z własnej mocy. Władza cezarów nie trwa 
wieki. Tytani ginęli, pozostawiając po sobie 
tylko łzy i klątwy, ale Ten, który położył 
swoje życie za innych, innym służył i uczył 
ich miłować się nawzajem, żyje, chociaż przy
bili Go do krzyża. Izrael również żyje, bo jest 
narodem wybranym. I Kościół trwa, chociaż 
był wielokrotnie prześladowany, bo Kościół 
ma obietnice swego Pana. Postawmy więc so
bie wręcz pytanie: gdzie jest rękojmia przysz
łości? Tam, gdzie podnieca się nienawiść i bu
duje na gwałcie, czy tam, gdzie bracia w mi
łości podają sobie ręce i wspólnie szukają właś
ciwej drogi? Drogę tę wskazuje Biblia; bez 
Biblii nie wiedzielibyśmy o tej drodze, która 
prowadzi do obiecanego celu.

Mając ten cel przed oczami, nie musimy 
z obawą patrzeć w przyszłość; już teraz doz
najemy wiele z onego dziwnego pokoju Boże
go, który „przewyższa wszelki rozum”. O tym 
pokoju świat wie niewiele i żyje w ustawicz
nym strachu, bo ilekroć mówi o pokoju, to ma 
na myśli rzymski pax czy grecką eirene. Ale 
my wiemy z Biblii o innym pokoju, o szalom, 
który jest dostępny. Wielu pragnie pokoju. 
Pytanie tylko, jakiego pokoju? W życiu pu
blicznym i w stosunkach międzynarodowych 
jest wiele zawiłych problemów. Dotąd np. 
wiele narodów nie potrafiło zdobyć się na za
warcie układów' pokojowych, wszędzie trwają 
zbrojenia, nie ma jednomyślności w sprawie 
ostatecznych regulacji granic, ba, toczą się 
wojny i leje się krew. Ludzkie serca wypeł
nia strach. Narody zwące się chrześcijańskimi 
nie mają odwagi ,.spuścić swą drogę na Pana 
i ująć Jemu” (Ps. 37 : 5). Ba, nawet Kościoły 
nie mają dość odwagi, by stanąć bez jakich
kolwiek zastrzeżeń po stronie pokoju i wez
wać narody do pokojowego współżycia, acz
kolwiek jest to najważniejsze posłannictwo 
każdego Kościoła. Ci, co wiedzą o Bogu i zna
ją Jego słowo, a którzy w Bogu czczą wspól
nego Ojca wszystkich, muszą też w bliźnim 
widzieć brata!

Z radością i wdzięcznością widzimy, że Bóg 
zawsze znajdzie nowe drogi i sposoby budze
nia ludzi i przyprowadzania ich do siebie. 
W pierwszym rzędzie wymienić tu należy 
pełną zasługi działalność towarzystw biblij
nych. Szczególnie chwalebnym ich poczyna
niem są nowe przekłady Pisma świętego, do
konywane nieraz w bratniej, ekumenicznej 
zgodzie przez członków różnych wyznań. Wyła
niają się tu niewątpliwie wielorakie trudności, 
ale żaden przekład, nawet ten najlepszy, nie 
może sobie rościć pretensji do doskonałości 
i trwałości, i dlatego stale będzie pojawiać się 
potrzeba coraz to nowszych przekładów i ich 
rewizji.

T l  E. J.

11



Nowe dr ogi
W dniach 14 i 15 paździer

nika 1966 roku odbyły się 
w Warszawie uroczystości z o- 
kazji 150-lecia istnienia Pol
skiego Oddziału Brytyjskiego i 
Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego. W jubileuszowych ob
chodach, poza uczestnikami z 
z Polski, udział wzięła liczna 
grupa gości z zagranicy. Przed

stawiciele naszej redakcji zwró
cili się do kilku osób z prośbą 
o odpowiedź na trzy pytania.

Wywiadów udzielili ks. dr 
Kurt Zabel, Sekretarz General
ny Ewangelickiego Dzieła Bi
blijnego w NRD, ks. dr Olivier 
Beguin, Sekretarz Generalny 
Zjednoczonych Towarzystw Bi
blijnych, ks. prof, dr Milos Bić,

przewodniczący komisji tłuma
czeniowej Biblii w Czechosło
wacji, ks. kanonik H. Arrhows- 
mith, Sekretarz Generalny Bry
tyjskiego i Zagranicznego To
warzystwa Biblijnego w Austra
lii oraz pan H. M. J. van Eeg- 
hen, zastępca Sekretarza Gene
ralnego Holenderskiego Towa
rzystwa Biblijnego.

Bi bl i i  we

O ł o  t e k s t y  py t a ń:

9 Czy w Рапа kraju ukazał się nowy przekład Pisma Świętego i jakie znalazł 
przyjęcie? Jeżeli nie, to jak daleko zaawansowana jest praca przy tłumaczeniu 
i kiedy przewiduje się wydanie nowego przekładu?

9 Jaka jest, Pana zdaniem, przyczyna wielkiego zapotrzebowania na nowe prze
kłady Pisma Świętego?

9 W jakim stopniu współpraca między Kościołami wpływa na pogłębienie wiedzy 
biblijnej i czy ma to odbicie w nowych przekładach Biblii?

Ks. dr OLIVIER BEGUIN 

FRANCJA

9 W ostatnich czasach protestanci 
nie ogłosili żadnego nowego tłum a
czenia. Trzy lata temu przejrzano 
wydanie Nowego Testamentu w 
przekładzie Segonda. Stary Testa
ment (przekład tegoż Segonda) znaj
duje się obecnie w  rewizji. Ma być 
gotowy pod koniec roku 1967. Rewi
zja ta jest niewielka; dodaje się 
słownik i trochę objaśnień. Jest 
to przekład przeznaczony dla prze
ciętnego czytelnika. Stworzono Ko
mitet, który już od roku pracuje nad 
przekładem ekumenicznym. Gotowy 
jest List do Rzymian i Księga Oze- 
asza. Planuje się, że pełna Biblia 
ukaże się za dziesięć lat. Będzie to 
wy Janie naukowe, z objaśnieniami, 
nawet z pewną liczbą objaśnień za
sadniczych, omawiających poszcze
gólne zagadnienia teologii biblijnej 
(np.: wyjaśnienia dosłownych zna
czeń takich wyrazów, jak: wiara, 
pokuta, grzech, łaska itd.). Objaś
nień tych nie będzie się przedru
kowywać w wydaniach przeznaczo
nych dla Towarzystwa Biblijnego. 
Czyni się wysiłki, by utrzymać ten 
przekład w stylu nadającym się do 
użytku liturgicznego. Nie będzie to 
prawdopodobnie Biblia „popular- 
na .

W przygotowaniu znajduje się 
również przekład na współczesny

język francuski. Proste słownictwo, 
proste zdania, unika się zbyt wiel
kiej liczby wyrazów oderwanych. 
Jest on przeznaczony dla lućzi o 
ograniczonej znajomości najnow
szej literatury francuskiej, ludzi o 
ograniczonym wykształceniu. Nowy 
Testament m a być gotów za pięć 
Pat.

Istnieją różne nowe katolickie 
przekłady i rewizje tekstu. Przekład 
Nowego Testamentu, a wkrótce i 
całej Biblii, przez kanonika Osty’ 
ego, rewizja tzw. „Biblii Jerozolim
skiej”. Grupa katolików i protestan
tów (nie będących specjalistami) 
przygotowuje przekład Ewangelii 
według św. Łukasza oraz Dziejów 
Apostolskich.

9  Ludzie już od dłuższego czasu 
interesują się sprawami biblijny
mi. To zainteresowanie, podtrzymy
wane przez ruch biblijny, jest bar
dzo silne także wśród rzymskich 
katolików. Pociąga ono za sobą 
większą dbałość o Pismo Święte 
przy nauce katechizmu, sprzyjają 
mu filmy biblijne, wzmożone za
interesowanie archeologią, z a r
cheologią biblijną włącznie.

Rzecz godna uwagi: najbardziej 
popularny dziennik wieczorny, Fran- 
ce-Soir (nakład 4 miliony egzem
plarzy), wiosną bieżącego roku roz
począł oddzielny druk serii rysun
ków z Biblii, serii, która ma objąć 
całą Biblię. Codziennie ukazuje się

cztery lub pięć obrazków i taka 
sama ilość miejsca przeznaczona 
jest na tekst, odpowiadający treści 
obrazków. Forma i sposób publika
cji jak najbardziej godny jest po
chwały. W realizacji projektów bio
rą również udział księża rzymsko
katoliccy.

9 Odpowiedź na trzecie pytanie 
zawarte jest w odpowiedziach po
przednich.

Ks. dr KURT ZABEL 
NRD
9 U nas,, w Niemieckiej Republi
ce Demokratycznej, już od wielu lat 
istnieje nie tylko nowe tłumacze
nie Pisma Świętego, ale cały szereg 
wydań. Przede wszystkim trzeba 
wymienić przekład Hermanna Men- 
gego. Ponieważ tłumacz jest z wy
kształcenia filologiem klasycznym,
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w s p ó ł c z e s n y m  ś w i e c i e
więc jego przekład zbliża się tak 
do oryginalnych języków Biblii, jak 
chyba żaden inny. Dlatego przekład 
ten ma szczególnie wielką wartość, 
zwłaszcza dla naszych katechetów, 
których studia nie obejmują nauki 
hebrajskiego i greckiego. Innym 
tłumaczeniem, którym się posługu
jemy, jest Biblia Zuryska. Jak już 
wynika z samej nazwy, przekład

ten powstał w Szwajcarii i sięga 
tekstu z czasów Reformacji. Przed 
kilkudziesięciu laty przekład ten 
doczekał się gruntownej rewizji. Te
raz jego język jest płynny i no
woczesny, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
Stary Testament. Ten przekład 
szczególnie popularny jest wśród 
studentów, jak i w  ogóle wśród 
inteligencji, która chce poznać jesz
cze inny tekst poza Biblią Lutra, 
jak i wśród tych, którym w ogóle 
z trudnością przychodzi wczytać się 
w Biblię Lutra.

Obok tych dwóch dzieł zasadni
czych, mamy szereg przekładów po
szczególnych części Biblii i Ewan
gelii, Dziejów Apostolskich i Listów. 
Takie wydania, dzięki barwnym ok
ładkom i nowoczesnemu językowi, 
szczególnie odpowiadają młodemu 
pokoleniu i m ają za zadanie zachę
cić je do czytania BibJii. Wreszcie, 
dwa lata temu, Ewangelickie Głów

ne Towarzystwo Biblijne (Evange
lische Haupt-Bibelgesellschaft) w 
Berlinie wydało tzw. „Tetrapla”. 
Stanowi ona zestawienie tekstu 
Nowego Testamentu w czterech u ję
ciach: przejrzany tekst przekładu 
Lutra, przekład Biblii Zuryskiej, ka
tolickie tłumaczenie Fritza Tillman- 
na i tekst New English Bibie. Tak 
więc rozporządzamy tłumaczeniami 
odpowiadającymi każdemu gustowi.

9 Kiedy w latach 1521—22 dr M ar
cin Luter na zamku W artburg prze
tłumaczył Nowy Testament, a póź
niej, po wielu latach pracy wraz 
z przyjaciółmi, dokonał przekładu 
całego Pisma Świętego w roku 1534, 
powstało arcydzieło, jakiego chrześ
cijaństwo jeszcze nigdy poprzednio 
nie znało.

Od tego jednak czasu minęło z gó
rą czterysta lat i języki ciągle się 
rozwijały. Nie posługujemy się prze
cież językiem martwym, takim jak 
np. łacina. Używamy języka żywego, 
który ustawicznie stwarza nowe sło
wa a stare albo odrzuca, albo na
pełnia nową treścią. Tak więc 
wszystkie tłumaczenia z czasów 
Reformacji są przestarzałe. Nasza 

młodzież odczuwa ten język jako 
archaiczny, wielu wyrażeń już nie 
rozumie, a wskutek tego zbyt szyb
ko się nuży czytaniem Pisma 
Świętego. Dlatego to właśnie tak 
wielu ludzi z wdzięcznością sięga po 
nowe przekłady, które im ułatw iają 
dostęp do Biblii.

9 Jednym ze zjawisk, które napeł
niają największą radością, jest to, 
iż w naszym stuleciu nic tak nie 
zbliża do siebie poszczególnych w y
znań chrześcijańskich, jak wspólna 
praca nad tekstem Biblii. Szcze
gólnie można to powiedzieć o współ
pracy z metodystami, baptystami i 
adwentystami dnia siódmego, z któ
rymi nasze Dzieło Biblijne w NRD 
utrzymuje przyjazne stosunki. Na
reszcie na nowo uznano, że jedna 
i ta sama Biblia jest wspólna wszy
stkim wyznaniom, i że ta Biblia 
istniała nim poszczególne wyznania 
zaczęły ją rozmaicie wykładać.

Ks. H. ARROW SMITH 
AUSTRALIA
9 Australia jest w przeważającej 
mierze krajem języka angielskiego 
i Pismo Święte w języku angielskim

otrzymujemy bądź z Anglii, bądź 
też ze Stanów Zjednoczonych.

W Australii nie ukazało się żadne 
nowe tłumaczenie na język angielski 
oprócz tych, które nadeszły ze Zjed
noczonego Królestwa albo z USA.

Mamy: New English Bibie (Now*ą 
Biblię Angielską), amerykańską Re
vised Standard Version (przejrzany 
przekład klasyczny). Oba te prze
kłady rozeszły się szeroko i cieszą 
się wielką poczytnością. Moim zda
niem, N,owa Biblia Angielska nie 
będzie m iała trwałej wartości. Jest 
to dobry przekład i pisany dobrą, 
konsekwentnie utrzymaną frazeolo
gią, ale stanowi zanadto wielkie od
stępstwo od „Authorized Version" 
(przekład z roku 1611); i nie po
zyska sobie stałego i rosnącego 
poparcia wśród szerokich mas czy
telników.

Wydaje mi się natomiast, że ame
rykański przejrzany przekład k la
syczny osiągnie ten cel. Zmienia 
on wprawdzie niektóre z archaiz
mów „Authorized Version”, ale za
chowuje jej wysokie wartości lite
rackie, jej wspaniałe słownictwo, 
piękne kadencje i rytm. Nie stano
wi on przeto odstępstwa od prze
kładu tradycyjnego i łączy w sobie 
te dwa czynniki: tradycję i rewizję.

Nowa Biblia Angielska stanowi 
próbę przetłumaczenia Biblii, z na j
lepszych tekstów oryginlnych, na 
angielszczyznę „ponadczasową”. 
Amerykański przejrzany przekład 
klasyczny usiłuje dokonać tego sa
mego, ale zmieniając możliwie jak 
najmniej z historycznego, podsta
wowego, „kościelnego” tłumaczenia.

9 Tak. Oczywiście. Skonsolidowa
nie wiedzy biblijnej różnych wyznań 
stanowczo wzbogaca przekład eku
meniczny.

H. M. J. VAN EEGHEN 

HOLANDIA

9 Przekładem przyjętym przez p ra
wie wszystkie Kościoły protestanc
kie w Holandii jest przekład Nider
landzkiego Towarzystwa Biblijnego, 
który ukazał się w roku 1951. Po
nieważ dokonanie tego przekładu 
zajęło prawie czterdzieści lat, więc 
zaraz po jego ukazaniu się zaczęto 
go uważać za przestarzały. Dlatego 
to Komisja do spraw tłumaczenia
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Starego i Nowego Testamentu roz
poczęła pracę nad rewizją tego tłu 
maczenia, a ta rewizja, z biegiem 
lat, przybrała niemal całkowicie 
postać nowego tłumaczenia. Prace te 
postępowały powoli, a obef~ue zo
stały niejako doścignięte przez no
wą sytuację. Kościół rzymskokato
licki wyraził mianowicie zgodę na 
to, by przygotować wspólny prze
kład przy udziale Holenderskiego 
Towarzystwa Biblijnego i uczonych 
rzymskokatolickich. Prace te jeszcze 
się nie rozpoczęły. Na obecnym eta
pie trudno powiedzieć, jakie będą 
kryteria tego tłumaczenia.

Przed około sześciu laty zapocząt
kowano przekład na tzw. współczes
ny język holenderski. O ile wspo
mniany wyżej przekład Holender
skiego Towarzystwa Biblijnego był 
dokonany na podstawie oryginału 
(w miarę możności dosłownie i w ier
nie, tak iż posługiwał się językiem 
zupełnie innym niż holenderszczyz- 
nę stosuje zasadę jak najw ierniej
szego oddania treści Biblii językiem 
nowoczesnym, wychodząc z zało
żenia, że język ksiąg biblijnych był 
językiem współczesnym tamtych 
czasów, a więc i dzisiejszy prze
kład powinien odznaczać się tą samą 
cechą charakterystyczną. Tłumacze 
usiłują oddać treść Biblii najw ier
niej, ale niekonicznie idąc za tek 
stem oryginału słowo w słowo, zda
nie w  zdanie. Potrzeba takiego tłu 
maczenia uzasadniona była przez 
fakt, że osoba czytająca Biblię w ję
zyku archaicznym skłonna była u- 
ważać, że również i treść Biblii sto
suje się wyłącznie do czasów minio
nych.

Dotąd ukazały się następujące 
księgi: List do Filipian i do File- 
mona, Ewangelia według św. Jana 
i Dzieje Apostolskie. Księgi te w y
daje się w niekonwencjonalnej sza
cie graficznej, z mnóstwem współ
czesnych fotografii, odnoszących się 
do tekstu.

Po stronie rzymskokatolickiej 
również ukazało się kilka części 
Nowego Testamentu, których tłu 
maczenia oparto na tej samej za
sadzie, jaką kieruje się Holender
skie Towarzystwo Biblijne.

Ks. prof. MILOS BIC

CZECHOSŁOW AC JA

#  W Czechosłowacji używamy do 
dziś starego przekładu Pisma Świę
tego, dokonanego w latach 1579—

—1594 przez Braci Czeskich. Prze
kład ten popularnie zwany jest 
Biblią Kralicką. W roku 1915 prze
prowadzono rewizję tego przekładu, 
jednakże nie wprowadzono żadnych 
istotnych zmian i z tego powodu 
nadal drukowano Biblię według wy
dania z 1613 r. Jest to ostatnie w y
danie dokonane przez naszych 
przodków. Później przyszła wojna 
trzydziestoletnia i kontrreformacja.

Po I wojnie światowej nasz naród, 
po trzystu latach niewoli, odzyskał 
niepodległość. W 1919 roku otw ar
to pierwszy ewangelicki fakultet 
teologiczny.

Obecnie pracujemy nad nowym 
tłumaczeniem Pisma Świętego. P ra 
ce przebiegają w dwóch komisjach. 
Komisja starotestamentowa, która 
liczy 15 współpracowników, pracuje 
pod przewodnictwem ks. prof. dra 
Bića, natomiast komisją nowotesta- 
mentową, liczącą 8 współpracowni
ków, kieruje prof. Soućek. Wyniki 
prac obu komisji przedstawiane są 
zborom i ogłaszane w prasie koś
cielnej. Członkowie komisji tłu 
maczeniowej uczestniczą w dysku
sjach zborowych. Jest to akcja bar
dzo ważna, gdyż pozwala zachować 
żywy kontakt z wiernymi.

Praca komisji finansowana jest 
przez Synod Kościoła Ewangelic
kiego Braci Czeskich. Tłumacze 
zbierają się w Pradze raz w m ie
siącu na dwudniowych posiedze
niach. W pracy nad tłumaczeniem 
biorą udział przedstawiciele innych 
Kościołów ewangelickich w Cze
chosłowacji.

W Słowacji Kościół augsburski 
przygotowuje tłumaczenie w języ
ku słowackim. Tłumaczenie Nowego 
Testamentu ukończono podczas 
wojny, Psalmów — po wojnie. 
Obecnie przygotowuje się nowe sko
rygowane wydanie, a pozostałe 
księgi Starego Testamentu są w 
opracowaniu.

#  Używamy tłumaczenia z XVI 
wieku. Na przestrzeni czterystu lat 
nastąpił ogromny rozwój języka. 
Pewne wyrażenia i zwroty stały się 
ludziom obce lub całkowicie nie
zrozumiałe. Dotyczy to zwłaszcza 
Słowaków, którzy ciągle jeszcze 
używają naszej biblii (w jęz. czes
kim; przyp. tł.). Tymczasem język 
słowacki zyskał rangę języka lite
rackiego i w związku z tym wy

nikła wielka potrzeba własnego 
przekładu Biblii.

Także i u nas — wskutek zaist
niałych po II wojnie światowej 
przemian — wynika koniecznoś 
udostępnienia ludziom nowego prze
kładu Biblii, przekładu operującego 
językiem współczesnym i dzięki te 
mu komunikatywnym. „Stara” Bi
blia będzie mogła przemawiać do 
wszystkich (a więc i do młodzieży, 
której nagminne odchodzenie od 
Kościoła jest faktem), nie stwa
rzajmy wrażenia, że traktuje o 
czymś, co minęło i co nie posiada 
dla dzisiejszego człowieka żadnej 
wartości. Biblia musi przemawiać 
do współczesnego człowieka współ
czesnym językiem, tak by mógł 
zrozumieć, że Słowo Boże jest stale 
żywe i aktualne.
•  Współpraca ekumeniczna Koś
ciołów przy nowym tłumaczeniu 
Pisma Świętego jest bardzo ważna. 
Kościoły bowiem muszą zrozumieć, 
że są członkami jednego Ciała 
Chrystusowego, że jedne od dru
gich nie powinny się oddzielać i 
wywyższać. Dawne spory między 
Kościołami spowodowały wiele zła. 
Przykładem tego mogą być dla nas 
Kościoły w Afryce i Azji. Tam 
do dziś szuka się dróg prowadzą
cych do zbliżenia i współpracy. 
Sytuacja, jaka wystąpiła w Euro
pie, jest wynikiem historii, ale nie
zmiernie ważne jest, by właśnie w 
Europie Kościoły zaczęły szukać 
wspólnej drogi, jeśli nie mają 
sprawić zawodu.

Na Zachodzie, jak i na Wscho
dzie, występuje zjawisko silnego 
wyobcowania. Wielu ludzi opuściło 
Kościół, gdyż nic od niego nie 
oczekiwało. Wielu natomiast jest 
biernymi członkami. Dzięki ścisłej 
współpracy Kościoły mogą sobie 
wzajemnie pomagać. Każdy z nich 
otrzymał bowiem od Pana inne 
dary, lecz żaden nie powinien pod
kreślać, że właśnie dary jemu 
dane są jedynie prawdziwe. Powin
niśmy być wdzięczni, że w pracy 
nad nowymi tłumaczeniami Biblii 
mogą współdziałać przedstawiciele 
różnych Kościołów.

Mamy nadzieję, że błogosławień
stwo Pana Kościoła nas nie opuści.

ROZMAWIALI:
Ks. B. TRANDA
A. WOJTOWICZ
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PIOTR SZOLC

Czy notuy wizerunek 
biblistyki katolickiej?

1* eformacja, która w swej 
istocie zwróciła oblicze ku 

Biblii jako jedynemu źródłu 
wiary i chrześcijaństwa, spo
wodowała jednocześnie — w 
momencie udostępnienia Obja
wionej Księgi szerokim rze
szom wiernych — konieczność 
głębszych badań Biblii i jej ję
zyka.

To b^ł początek narodzin 
nowoż\ tnej biblistyki. Jednak- 
że tradycyjne spojrzenie na Bi
blię długo pokutowało w łonie 
Kościoła katolickiego, który o- 
graniczony licznymi nakazami 
i dogmatami nie chciał dopuś
cić najmniejszego płomyka z 
nowszych metod badawczych 
biblistyki protesta nckiej.

Dopiero rok 1943 przynosi 
w katolicyzmie pewne zmiany; 
oto encyklika papieża Piusa XII 
Difino afflante (jej nieoficjalne 
opubhkownie nstąpiło w 1934 
r.) nadaje egzegezie katolickiej 
nowy kierunek i stnowi próbę 
naukowej interpretcjf pism ka
nonicznych zawartych w Bi
blii *). Było to zresztą wynikiem 
niezaprzeczanego wpływu eg- 
zegezy święcącej swe triumfy 
w łonie teologii protestanckiej. 
Od tego momentu postępowi 
egzegeci katoliccy mogli oficjal
nie przyjąć w metodach bada
wczych Pisma Sw. to, co było 
wynikiem dotychczasowego wy
siłku przede wszystkim uczo
nych kręgu protestanckiego. Nie 
znaczy to jednak, iż w okresie 
poprzedzającym encyklikę Fiu- 
sa XII nie istniały nowocze
śniejsze kierunki w biblistyce 
katolickiej, ale były one zapo
wiedzią nowego ducha, który 
w pełni mógł znaleźć swoją ra
cję bytu dopiero po tym brze
miennym w skutki wydarzeniu.

Postępowe środowiska eg- 
zegetów katolickich zyskały po
parcie Watykanu dla swych 
krytycznych badań Biblii i jej 
tła historycznego, co — nieste
ty — nie spotkało się z jedna

*) Nie można także pominąć fak
tu zwiastującego przyszłe reformy 
w egzegezie katolickiej, jakim był 
na gruncie biblistyki katolickiej 
krok Leona XIII w 1393 r.

kowym przyjęciem ze strony 
wszystkich środowisk katolic
kich. Nie brakło głosów sprze
ciwu, które za bluźnierstwo u- 
ważały krytyczne podchodzenie 
do tekstu Księgi Objawionej.

Rozpętała się burzliwa dy
skusja trwająca od momentu 
ogłoszenia encykliki, aż do nie
dawnych chwil II Soboru Wa
tykańskiego. Można nawet 
śmiało rzec, iż Sobór wzmógł 
natężenie dyskusji, a szczególnie 
rozpalił żagiew opozycji we
wnątrz katolicyzmu. Polemiści 
szczególnie ostro krytykowali 
tych biblistów, którzy, w myśl 
piusowej encykliki, nie wahali 
się stosować w badaniach egze- 
getycznych analizy ,,gatunków 
literackich” w Biblii. Szczegól
ny wyraz oburzenia prezento
wali na łamach swych organów 
prasowych — „Divinites” i >,A- 
merican Ecclesiastical Reyiew” 
— przedstawiciele konserwaty
wnych uniwersytetów: laterań
skiego, jak i katolickiego uni
wersytetu w Waszyngtonie. 
Echa tych płomiennych dysku
sji znalazły swój wyraz w świe
tnej broszurze kard\ nała Bea — 
Historyczność Ewangelii, roz
powszechnianej jedynie wśród 
Ojców Soboru. Autor broszury, 
jeden z twórców encykliki Di- 
vino afflante SpiriLu, stwierdza 
pod adresem tych wstecznych 
opinii, z żalem, że niestety ta
kie metody postępowania nie 
przyczyniły się z pewnością do 
dobrej sławy katolickiej egze- 
gezy u niekatolików, choć z pe
wnością także oni potrafią od
różnić, co jest sporadycznym 
epizodem, a co naprwdę nur
tem głównym tej egzegezy 
(Verbum Domini 40 1962).

Nic więc dziwnego, że w 
okresie soborowym rozgorzała 
istna „wojna o Biblię”, przybie
rająca w wielu wypadkach dra
styczną formę. W niektórych wy
powiedziach zarzucano samemu 
Instytutowi Biblijnemu w Rzy
mie, że próbuje wprowadzić do 
Kościoła krytycyzm racjonali
styczny i ewolucjonizm Weil- 
hausena i Gunkla, jeśli chodzi 
o Stary Testament, zaś Formge-

schichte (historię form literac
kich) w odniesieniu do Nowego 
Testamentu” (wypowiedzi w 
trakcie dyskusji soborowej w 
dniu 20.11.1962, dot, źródeł 
Objawiania). Dalsze wypadki z 
auli Bazyliki św. Piotr w Rzy
mie w pełni potwierdzały za
cietrzewienie przeciwników te
go wszystkiego, co dawno zosta
ło przyjęte w nowoczesnej bi
blistyce protestanckiej, a nastę
pnie katolickiej.

W tej sytuacji propagowa
nie wspomnianej broszury kar
dynała Bea — jednego z naj
bardziej postępowych Ojców 
Soboru, w której na czoło wy
sunięta została metoda Formge- 
schichte, jako najsłuszniejsza 
na etapie współczesnej egzege
zy — odegrało szczególną rolę. 
Wielu bowiem biblistów kato
lickich zdaje sobie sprawę z 
konieczności uwzględniania te
go wszystkiego, co przynosi o- 
becna nauka, tym bardziej, że 
Biblia powoli staje się przed
miotem zainteresowań nie tylko 
tych, którzy widzą w niej Księ
gę Objawioną.

Mimo jednak zajadłej 
dyskusji soborowej na temat 
problemów biblistyki, w prak
tyce coraz częściej dają się za
uważyć sukcesy nowoczesnej 
biblistyki, będące wynikiem 
obopólnego wysiłku zarówno 
uczonych katolickich, jak pro
testanckich. Jest to osiągnięcie 
licznych kongresów biblistycz- 
nych i orientalistycznych, pod
czas których coraz częściej mo
żemy odnotować wspólne zda
nia w wielu dotychczas spor
nych kwestiach. Nie oznacza to 
bynajmniej zaniku różnic w 
widzeniu i ocenie wielu dotąd 
dyskusyjnych problemów, jed
nak duch ekumenizmu, panu
jący wśród biblistów, pozwala 
na rzetelne i konstruktywne 
polemiki uczonych wielu wy
znań. Forma spotkań i wymia
ny zdań nie ogranicza się tylko 
do kongresów czy zjazdów o 
podobnym charakterze. Proble
matyka biblijna ogarnia swym 

“ zasięgiem tych wsz3rstkich, któ
rzy biorą szczególny udział w 
badaniach Palestyny i jej prze
szłości; niejednokrotnie opusz
cza gabinety uczonych, zmie
niając się w łopatę archeologa. 
Takim właśnie przykładem pozo
stanie na zawsze Qumran, perła 
palestyńskiej archeologii, gdzie
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zespoliły się wysiłki uczonych 
wielu wyznań.

Praktyka biblistyki z całą 
więc stanowczością, wbrew 
niektórym opiniom, podkreśla 
znaczenie współpracy o charak
terze ekumenicznym na grun
cie szeregu zagadnień egzege- 
tycznych, bez względu na spo
ry i polemiki na innych płasz
czyznach.

Kierunek współczesnej bi
blistyki katolickiej zdaje się 
prezentować zaakceptowana 14 
maja 1964 r. Instrukcja Papie
skiej Komisji Biblijnej, o szcze
gólnym znaczeniu dla egzegezy 
Nowego Testamentu. Współcze
sna egzegeza katolicka wyod
rębnia bowiem w zakresie pism 
Nowego Testamentu trzy ele
menty:
1. Jezusa Chrystusa, który szedł 
za sposobem rozumowania i na
uczania swego czasu i przysto
sował się do mentalności i spo

sobu rozumowania swoich słu
chaczy.
2. Apostołów, spełniających ro
lę interpretatorów słów i czy
nów Chrystusowych. Przy roz
patrywaniu tego zagadnienia, 
podkreśla Instrukcja, należy 
zdawać sobie sprawę z koniecz
ności uwzględniania Formge- 
schichte.
3. Redaktorów tekstów świę
tych (Redaktiongeschichte),
którzy nie wyrażali nauki Chry
stusa dosłownie, choć zacho
wywali jej sens, przedstawia
jąc ją różnorakimi sposobami.

Cechą zasadniczą i charakte
rystyczną Instrukcji jest jej o- 
twartość na wszystko, co może 
przyczynić się do zrozumienia 
Pisma św. W tej sytuacji zna
mienny jest także dialog z eg- 
zegetami protestanckimi i pró
ba wypracowania wspólnej me
todyki ściśle bi Mistycznej, co 
dało by zresztą podstawy do

dalszego sensownego dialogu na 
innym polu zjawisk kościel
nych.

Zdaje się więc, że nowe spoj
rzenie na Biblię ze strony eg
zegezy katolickiej — będące w 
konsekwencji wynikiem rozwo
ju nie tylko nauk humanistycz- 
nycn i przyrodniczych, wyko
rzystanych uprzednio przez teo
logów protestanckich — zmusi
ło co śmielszych egzegetów ka
tolickich do sięgania po nowe 
narzędzia, które w świetle kry
tycznych badań pozwoliły w 
wielu wypadkach na lepsze 
zrozumienie Słowa Bożego, za
wartego na kartach Starego i 
\owego Testamentu.

W poznaniu warunków hi
storycznych towarzyszących po
witaniu pism kanonicznych, jak 
i w dokładnej znajomości dzie
jów i kultury świata staro
żytnego* leży prawidłowa i wła-

EUGENIUSZ SZULC

Cmentarz ewangelicko-reformowany
Groby wy nasze, ojczyste groby, wy życia pełne mogiły,
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby, lecz twierdzą siły.

M. KONOPNICKA

C zy telniko wi zainteresowanemu dzie jami 
ojczystymi przedkładam niewielką, bo za

ledwie 22 nazwiska obejmującą listę osób 
związanych swą działalnością z powstaniem 
styczniowym, pochowanych na warszawskim 
cmentarzu reformowanym (w istocie, dwie 
spośród nich pochowane są na cmentarzu Po
wązkowskim). Lista ta stanowi fragmentarycz
ny plon od trzech lat prowadzonych poszu
kiwań nad stosunkiem Kościołów protestan
ckich oraz protestantów w Polsce zamieszka
łych do walki narodowo-wyzwoleńczej 1863 r. 
Z całą pewnością mogiły tutejszego cmentarza 
kryją zwłoki wielu nie znanych mi ludzi, któ
rzy nie byli zapewne biernymi świadkami 
ówczesnych wypadków; z drugiej strony — w 
wielu wypadkach członkowie tutejszych war
szawskich rodzin złożyli swe kości z dala od ro
dzinnego miasta, bądź na placu boju, bądź na 
wygnaniu. Mimo owych cech fragmentarycz
ności, traktuję poniższą pracę łącznie z jej od
powiednikiem (zawierającym 67 nazwisk) od
noszącym się do cmentarza augsburskiego *), 
jako materiał do poznania prawdy historycz
nej o wkładzie warszawskiego protestantyzmu

*) E. Szulc: O cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie. Ewangelicy w powstaniu styczniowym. 
Zwiastun 1966, nr 11, 162, 167—168.

w dzieło wyzwolenia narodu polskiego oraz w 
dzieło wykrystalizowania się nowożytnego 
polskiego społeczeństwa.
BAUDOUIN DE COURTENAY JAN (1845— 
1929). Językoznawca; autor ok. 300 prac nau
kowych. Syn Aleksandra, uczestnika powstania 
styczniowego. Jako student Warszawskiej 
Szkoły Głównej był dziesiętnikiem w uczelnia
nej oragnizacji konspiracyjnej, gdzie agitował 
przeciw przystąpieniu studentów do powstania. 
Zwolenników powyższej orientacji nazwano od 
jego nazwiska ,,Beduinami” lub ,,partią arab
ską”. Latem 1863 r. wstąpił na krótko do orga
nizacji rewolucyjnej.
BEYER KAROL ADOLF (1818—1877). Jeden 
z pionierów polskiej fotografiki, założyciel To
warzystwa Numizmatycznego w Warszawie, 
autor prac z dziedziny numizmatyki. Beyer 
brał żywy udział w wypadkach okresu przed- 
powstaniowego. Z jego pracowni wyszły znane 
i kolportowane szeroko w całym kraju foto
grafie pierwszych ofiar manifestacji z dnia 
27 lutego 1861 r. Za sumę 100 rubli zamówił, 
u art. malarza, Henryka Pilettiego, obraz olej
ny przedstawiający pogrzeb poległych i udział 
w nim najwybitniejszych osobistości Warsza
wy. O popularności Beyera świadczy fakt wy
brania go członkiem 13-osobowej Delegacji 
Miejskiej, które bezpośrednio po masakrze lu-
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ściwa interpretacja tekstów bi
blijnych. Trudno więc nie do
cenić znaczenia obecnego s ta 
nu postępowej biblistyki kato
lickiej, która mimo protestów 
zwyciężyła, znajdując pełną 
akceptację i zrozumienie 
zwierzchnictwa Kościoła kato
lickiego. W tym leży między 
innymi sens i dowód formowa
nia się współczesnego oblicza 
Kościoła katolickiego, otwarte
go na właściwą i rzetelną in
terpretację podstawy chrześci
jańskiej nauki — Pisma Świę
tego.

W tej atmosferze łatwiej 
o wszelkie kontakty ekumeni
czne. Biblia — źródło chrystia- 
nizmu — staje się zwolna także 
źródłem ekumenizmu. W kon
taktach z katolicyzmem daje się 
to zresztą zauważyć i na co- 
dzień, gdy bibliści katoliccy i 
protestanccy przystępują do

przygotowania pierwszych 
wspólnych przekładów biblij
nych (np. Francja). Usunięto 
także w Kościele katolickim za
kaz czytania protestanckich 
Biblii.

Przełamanie bariery w' za
kresie biblistyki wydawać po
czyna w katolicyzmie owoce. Oto 
arcykatolickie środowiska, jak 
np. w Hiszpanii, zaczynają uka
zywać się w nowym świetle, 
zwłaszcza gdy wypadnie nam 
spojrzeć przez pryzmat osiąg
nięć egzegetów, tkwiących już 
w nowym nurcie współczesnej 
biblistyki katolickiej, a wywo
dzących się właśnie z tych, do
tąd najbardziej konserwatyw
nych, ugrupowań teologii ka
tolickiej.

Współczesny wizerunek bi
blistyki katolickiej zdaje się 
powoli eliminować te braki, 
które najpoważniej hamowały

ewentualną współpracę róż
nych ośrodków biblistycznych. 
Możliwe więc, że będziemy mo
gli liczyć na odmrożenie stosun
ków nie tylko na płaszczyźnie 
biblistyki, ale także wzajem
nych kontaktów na drodze do 
wspólnie pojętej ekumenii w 
imię Chrystusa.

W sumie jednakże, dopiero 
w obecnej dobie możemy być 
coraz częstszymi świadkami fa
ktu stopniowego przenikania 
zwycięskich idei Reformacji za 
mury otaczające katolicyzm, 
a tym samym wartość Reforma
cji staje się faktem niezaprze
czalnym w dziejach Kościoła 
Chrystusowego. Katolicyzm po
czyna sobie zdawać sprawę, że 
wiele ze swych obecnych po
st ul a tow przetransportował z 
bezcennych poglądów i słusz
nych myśli, zrodzonych pi zez 
protestantyzm.

w Warszawie a powstanie styczniowe
towej udała się do ks. Gorczakowa. Należał 
również do komitetu zbierającego składki na 
budowę pomnika dla poległych. W końcu
1861 r. został aresztowany pod zarzutem orga
nizowania nabożeństwa żałobnego w kościele 
pijarów; w akcie oskarżenia czytamy, iż 
Beyer wraz z K. Szlenkierem starali się uzy
skać zgodę Konsystorza na protestacyjne zam
knięcie w październiku 1861 kościoła augsbur
skiego w Warszawie. Osadzony w twierdzy 
modlińskiej, zwolniony został w kwietniu
1862 r. Po uwolnieniu nie zaprzestał działal
ności społeczno-politycznej. Wraz z ks. L. Otto, 
nadrabinem Meizelsem, dr T. Chałubińskim,
H. Markonim i innymi wszedł w skład dwu- 
dziestopięcioosobowej Rady Wychowania, po
wołanej przez margr. Wielopolskiego podczas 
reorganizacji systemu wychowania. Areszto
wany ponownie w 1863 r. i osadzony w X Pa
wilonie Cytadeli Warszawskiej, zesłany został 
do Nowogapiorska, w guberni woroneżskiej. 
Na mocy amnestii powrócił do kraju w 1865 r. 
Bliskim krewnym Karola był JULIAN BEYER, 
który w randze pułkownika dowodził kawalerią 
w oddziale gen. Jeziorańskiego. Również brat 
Juliana, WŁADYSŁAW, służył w oddziale ka
walerii powstańczej.
BIERGIEL JÓZEF (1819—1885). Pastor zboru 
słuckiego. Kolekcjoner starodruków związa
nych z historią Reformacji polskiej. Jako pe
dagog gimnazjum słuckiego krzewił patriotyzm 
wśród młodzieży i ziemiaństwa. W epoce po-
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powstaniowej, wbrew presji władz, nie prze
stał wygłaszać kazań w języku polskim.
ĆWIERCIAKIEWICZOWA LUCYNA (1826— 
1901). Autorka poularnych niegdyś podręczni
ków gastronomicznych. Jedna z najbardziej 
popularnych postaci starej Warszawy. Gorąca 
patriotka, organizowała wśród pań warszaw
skich pomoc dla więźniów Cytadeli. Razu pew
nego rzuciła w katedrze warszawskiej klątwę 
„aż do czwartego pokolenia” na arcyb. Feliń
skiego, jako zdrajcę sprawy narodowej. Szwa
gier jej, Józef Ćwierciakiewicz, był podczas 
powstania agentem Rządu Narodowego w Lon
dynie i Sztokholmie.
DIEHL EDWARD (zm. 1914?). Brał udział w 
wypadkach narodowych lat sześćdziesiątych 
ub. w.
GERHARDT ALOJZY (ur. ok. 1849 r.). Jako
14-letni chłopiec pospieszył wraz ze swym bra
tem Karolem do oddziału powstańczego Kruka, 
skąd przymusowo odstawiony został do domu. 
GERHARDT KAROL (ok. 1847—1924). Agro
nom. Brat Alojzego. Służył jako artylerzysta 
w oddziale Kruka. Jego towarzyszem broni był 
Aleksander Głowacki (Prus). Karol Gerhardt 
zaliczony został w poczet weteranów powstania 
styczniowego. Alojzy i Karol byli synami Izy
dora, lekarza W. P. w powstaniu listopadowym. 
Leczył on również powstańców w 1863 r.
GINS ADOLF (zm. ok. 1907 r.). Właściciel dru- 
'karni, w której drukował ulotki rewolucyjne 
i inne powstańcze publikacje, co naraziło go 
na parokrotne rewizje policji carskiej.
HOŁÓWKO TADEUSZ (1889—1931). Działacz 
społeczny i polityczny. Ojciec jego, Wacław, za

udział w powstaniu styczniowym zesłany został 
na Syberię.
KARCZEWSKI MARCELI (1795—1861). Oby
watel ziemski pow. sieradzkiego. Należał do 
grupy pięciu Osób, które poległy w Warszawie 
podczas manifestacji politycznej w dn. 27 lu
tego 1861 r. W manifestacyjnym pogrzebie 
pięciu poległych, który odbył się na cm. Po
wązkowskim, brali udział duchowni wszystkich 
wyznań. Arcyb. Fijałkowski, na wieść o tym, 
iż Karczewski jest wyznania reformowanego, 
miał powiedzieć: „Dziękuję Bogu, że mi dał 
okazję do złożenia dowodu tolerancji”. Jest 
rzeczą wielce charakterystyczną dla ówczes
nych wypadków, iż również papież Pius IX od
prawił w stwej prywatnej kaplicy mszę za dusze 
pięciu poległych, modląc się tym samym za 
kalwina.
KRONENBERG LEOPOLD (1812—1878). Prze
mysłowiec i finansista. Wywierał wielki wpływ 
na bieg wypadków lat sześćdziesiątych. W dn. 
27 lutego 1861 r., bezpośrednio po tragicznej 
śmierci pierwszych pięciu ofiar, Kronenberg 
pierwszy rzucił myśl wysłania delegacji oby
watelskiej do ks. Gorczakowa, a następnie 
pierwszy dał pomysł utworzenia tzw. Delegacji 
Miejskiej (której sam zJostai członkiem) i Stra
ży Bezpieczeństwa; warto przypomnieć, iż obie 
te organizacje przejęły na pewien czas ster 
władzy z rąk Rosjan. Podczas powstania, Kro- 
neniberg reprezentował politykę zachowawczą, 
odgrywając znaczną rolę w tzw. Dyrekcji, na
czelnej władzy zachowawczego obozu Białych. 
Nie chcąc dopuścić do przejęcia inicjatywy 
przez lewicowe skrzydło rewolucyjnego obozu 
Czerwonych, otworzył nieograniczony kredyt 
w swych bankach dla Rządu Narodowego. Po
wróciwszy po upadku powstania z dobrowolnej 
emigracji, otrzymał ponownie koncesje na bu
dowę dróg żelaznych na terenie Królestwa. 
Miarą wpływów, jakimi cieszył się na Zamku, 
jest fakt wycofania z handlu broszury rosyj
skiej Ustimowicza, w której nazwisko Kronen- 
berga umieszczone zostało na liście znanych 
członków rewolucyjnej organizacji w 1863 r. 
KURNATOWSKI MICHAŁ (ok. 1841—27.VII. 
1927 w Wilnie). Ciało ekshumowano i przewie
ziono na wojskowy cmentarz Powązkowski w 
Warszawie dnia 16.IV.1964. Student uniwersy
tetu petersburskiego; organizator ruchów stu
denckich w latach 1860—61. Bezpośrednio po 
wybuchu powstania zorganizował oddział li
czący ok. 800 osób, na którego czele walczył w 
pow. kowieńskim.
NAAKE ADOLF. Pisarz Kolegium Kościelnego 
parafii ewangelicko-reformowanej w Warsza
wie. Zesłany w 1863 r. na osiedlenie do Insaru 
w gub. penzeńskiej.
NENCKI MARCELI (1847—1901). Światowej 
sławy biochemik. Bezpośrednio po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w gimnazjum piotrkow
skim wstąpił do szeregów powstańczych. Tro
piony przez żandarmerię, przekradł się po 
pewnym czasie do Galicji, a następnie do 
Niemiec.
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NIESZKOWSKI ZDZISŁAW (1840—1897). 
Wychowanek słynnego gimnazjum w Słucku. 
Z powodu udziału w powstaniu musiał opuścić 
kraj w 1864 r. Udał się do Paryża i tam ukoń
czył medycynę. Brat jego, Jan, zmarł na zes
łaniu w Grenburgu w 1866 r.
SEMADENI ANDRZEJ. Cukiernik warszawski. 
W cukierni jego, mieszczącej się na rogu ul. 
Świętokrzyskiej i Nowego Światu urzędowały 
stale miejskie władze powstańcze. Syn Andrze
ja, Otto Bernard, należał do organizacji nie
podległościowej, za co dwukrotnie w 1864 r. 
z»ostał aresztowany i przetrzymywany w twier
dzy modlińskiej.
SOWIŃSKA KATARZYNA (1777—1860). Wdo
wa po Józefie gen. W. P., bohaterskim obroń
cy Warszawy w 1831 r. Namiestnik Paskiewicz 
pozbawił ją przez kilka lat wolności za samo
wolne rozparcelowanie swych majątków mię
dzy chłopów. Jej manifestacyjny pogrzeb w 
dniu 11 czerwca 1860 r. stał się pierwszą od 
upadku powstania listopadowego manifestacją 
polityczną warszawskiego społeczeństwa. 
SPLESZYŃSKI JÓZEF (1808—1879). Super
intendent Kościoła Ewagelicko-Reformowane- 
go w Królestwie Polskim. Należał do tzw. 
Związku roku 1850, za co został zesłany do 
Iszymu w gub. tobolskiej. Powrócił do kraju na 
mocy amnestii w 1856 r. Brał udział w po
grzebie Katarzyny Sowińskiej oraz reprezen
tował warszawską parafię reformowaną na po
grzebie pięciu poległych, dnia 2 marca 1861 r. 
TOSIO WAWRZYNIEC. Syn warszawskiego 
cukiernika Wawrzyńca. Jako uczeń szkoły 
przygotowawczej został aresztowany za kon
takty z tajną grupą szkolącą młodzież w sztuce 
wojennej. Komisja śledcza przekazała jego 
sprawę sądowi połowem u.
TREPKA BOLESŁAW (1840—1926). Szlachcic 
z pow. sieradzkiego. Wstąpił do oddziału pow
stańczego, za co został w dniu 20 marca 1863 r. 
skazany na pozbawienie szlachectwa i wciele
nie do wojska rosyjskiego.
TREPKA NEKANDA KAZIMIERZ (1842— 
1910). Ziemianin z pow. wieluńskiego. Brał 
udział w powstaniu, będąc przez ozias pewien 
szefem sztabu w oddziale Oxińskiego. W mar
cu 1863 r. został aresztowany z bronią w ręku 
i skazany na 6 lat ciężkich robót. Zesłano go 
do zakładów metalowych w Siwakowej, a na
stępnie osiedlono w Irkucku.
TRIPPLIN TEODOR (1813—1881). Lekarz 
i podróżnik, autor szeregu wspomnień. Podob-

Karol Gerhardt

no uczestnik powstania listopadowego. Na emi
gracji członek Tow. Demokratycznego Polskie
go. W epoce poprzedzającej powstanie stycz
niowe był Tripplin lekarzem w polskiej Szko
le Wojskowej w Genui i Cuneo. Prowadził 
wraz z Langiewiczem akcję w celu odebrania 
Mierosławskiemu kierownictwa nad szkołą. 
WOLFF ANDRZEJ (1831—1903). Prawnik, 
członek świecki Konsystorza Ewangelicko-Re
formowanego. W latach 1857—58 w mieszkaniu 
jego zbierała się uniwersytecka młodzież oraz 
sybiracy, dyskutując nad położeniem kraju 
i wyborem dróg działania. Wraz z Edwardem 
Jurgensem (pod którego wpływem pozostawał) 
oraz S. Tokarskim założył Wolff w 1858 r. To
warzystwo Pomocy Naukowej. Z czasem 
wszedł do Dyrekcji organizacji Białych. Za 
udział w tych pracach został zesłany na 
Wschód.

UWAGA STUDENCI w WARSZAWIE!

Komisja Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej zawiadamia, że w każdq środę 

o godzinie 20.00 w kaplicy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie przy 

al. Świerczewskiego 76a odbywajg się nabożeństwa dla studentów wszystkich wyznań.
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B ib l ia  i a r c h e o l o g i aW 1965 r. Instytut Wydawniczy 
Pax wydał dzieło znakomite

go uczonego australijskiego J. A. 
Thompsona pt. „Biblia i archeologia” 
w przekładzie Anny i Krzysztofa 
Komornickich. Jest to właściwie po
łączenie trzech dawniej wydanych 
prac: Archeology and the Old Te
stament, 1957; Archeology and. the 
Pre-Christian Century, 1953 oraz 
Archeology and the New Testament, 
1960. Zostały one opracowane na 
nowo, uzupełnione najnowszymi ba
daniami i wydane w 1962 r. „celem 
tej książki — mówi autor we wstę
pie — jest przedstawienie zwięzłe
go przeglądu wiadomościami, który
m i dziś rozporządzamy w studiach 
nad przekazami Pisma świętego i 
których dostarczyły nam długolet
nie wykopaliska prowadzone na te
renach Starego i Nowego Testa
mentu”.

W części I, pt. Archeologia i dzie
je Starego Testamentu do roku 5S7 
przed Chrystusem, autor wszech
stronnie omawia kraje, które były 
terenem wydarzeń opisanych w Sta
rym Testamencie, a więc położone 
w Dolnej Mezopotamii Ur, będące 
kolebką Abrahama, następnie ludy 
Wschodu w czasach Abrahama E- 
gipt, w którym lud Izraela przeby
wał przez kilka stuleci, wyjście z 
Egiptu i powrót do Palestyny, pro
ces osiedlania się Izraelitów w Pa
lestynie i ich zrastanie się w jeden 
naród, wreszcie dzieje Izraela i J u 
dy. W toku wykładu autor n ieu 
stannie porównuje rezultaty badań 
archeologicznych i przekazy źródeł 
pozabiblijnych ;z tekstami biblijnymi, 
wykazując na każdym kroku, iż Bi- 
bila mówi prawdę. „Oczywiście — 
podkreśla Thompson — pamiętajmy, 
że autorów Pisma Świętego intere- 
sowaly tylko niektóre dziedziny ży
cia ludzkiego. Ich celem nie było 
odtworzenie pełnego obrazu. Pisali 
po prostu o tym tylko, co było 
ważne z ich punktu widzenia, a in 
ne sprawy pomijali milczenie*!'. Za
daniem. archeologii jest pomóc nam 
w uzupełnieniu tego obrazu” (s. 9). 
W części I szczególnie ciekawy, a 
dla większości czytelników zapewne 
niespodziewany jest fakt, że Ur by
ło ?.a czasów Abrahama centrum 
potężnego państwa, jako jedno z 
najstarszych miast Mezopotamii. 
Znaleziono tam wspaniały zbiór zło-

tych naczyń, dokumenty pisane, u- 
rządzenia kanalizacyjne i inne licz
ne dowody wysokiego już rozwoju 
cywilizacji. Wiele również uwagi 
poświęcił autor w cz. T okresowi pa
triarchów biblijnych i ich środowi
sku, zestawiając ich obyczaje i kul
turę z obyczajami i kulturą ludów 
sąsiednich.

Autor, w części II pt. Archeologia 
a stulecia przed Narodzeniem Chry
stusa, omawia okres niewoli babi
lońskiej, powrót z wygnania, dzieje 
Żydów poza granicami Jerozolimy, 
przy czym Thompson podkreśla zna
czenie języka aramejskiego, który 
stał się w tym czasie językiem 
międzynarodowym; wreszcie oma
wia nadejście Greków i okres hel- 
lenizacji. W tej części na szczególną 
uwagę zasługuje rozdział poświęco
ny odkryciom nad Morzem M ar
twym i w gminie religijnej w Qum- 
ran. Autor uwydatnia podobieństwa 
i różnice między nauką tej sekty a 
religią Mojżeszową, jak również 
podobieństwa, a zwłas/xza różnice 
między wierzeniami sekty Qumrań- 
czyków a nauką Chrystusa. Pewne 
„zbieżności słownictwa i analogie 
tematyczne” łatwo wytłumaczyć 
tym, że „obie grupy odwołują się 
do tego samego pierwotnego źró
dła, jakim  jest Pismo Starego Za
konu”. — „Jak dotąd nie mamy ża
dnego przekonywającego dowodu nc 
istnienie jakiegoś bezpośredniego 
związku między gminą Qumran a 
Założycielem chrześcijaństwa lub 
pierwszymi chrześcijanami” (s. 203). 
Oczekiwali oni z utęsknieniem Me
sjasza, lecz pojawienie się Jezusa 
Chrystusa nie miało na nich wpły
wu. Ponadto należy podkreślić, że 
oni już na wiele lat przed narodze
niem Chrystusa i większość odnale
zionych tekstów jest znacznie star
sza, jakkolwiek niektóre pochodzą 
już z naszej ery. -  Wreszcie ostat
ni rozdział cz. II poświęcony jest 
czasom Heroda Wielkiego i jego 
działalności, zwłaszcza na polu bu
downictwa.

Część III i ostatnia, zatytułowa
na: Archeologia a Nowy Testament, 
omawia czasy Nowego Testamentu, 
„Jerozolimę, którą znał Chrystus” 
inne miasta palestyńskie i syryjskie;

autor wyzyskuje w pełni wszystkie 
przekazy archeologiczne, inskrypcje 
i źródła pisane pochodzące z okresu 
okupacji rzymskiej. Na szczególną 
uwa.ję zasługują rozdział}' omawia
jące rolę Łukasza jako historyka 
oraz podróże misyjne apostoła Pa
wła, jak również Ewangelię Janową 
i Apokalipsę, w oparciu o najnow 
sze badania archeologiczne W osta
tnim rozdziale części III Thompson 
omawia znaczenie odkryć papiruso
wych dla Nowego Testamentu; zwła
szcza listy prywatne, pochodzące z 
I w. po Chrystusie, wykazują wiele 
podobieństw stylowych z listami 
Pawła, Piotra i Jana. Niezmiernie 
ważne są urywki Nowego Testa
mentu pochodzące z II w. po Chry
stusie, które możemy porównać ze 
znanymi nam późniejszymi rękopi
sami biblijnymi.

Wnioski ogólne, którymi kończy 
autor swą niezmiernie ciekawą i 
cenną pracę, zasługują na przyto
czenie w całości:

„Jest coś porywającego w tym, że 
możemy uzupełnić szereg wiadomo
ści zawartych w Piśmie świętym za 
pom.ocą danych zaczerpniętych od 
historyków pozabiblijnych i dzięki 
rewelacyjnym. odkryciom najnow
szej archeologii. Zrozumiałe jest, 
że świadectwa B ib lii sięgają korze
niami w głąb historii ówczesnego 
świata. Odkrycia archeologiczne u- 
zupelniają, tłumacza, a nieraz po
twierdzają opowiadania biblijne. 
Szczęśliwe połączenie danych bi
blijnych, historii „świeckiej” i zna
lezisk archeologicznych wydało dziś 
wspaniałe rezultaty, które napawa
ją nas optymizmem na przyszłość. 
A pracy nie zabraknie jeszcze na 
dobrych paręset lat. W wielu miej- 
scoax)ściach powinno się systematy
cznie prowadzić dalsze prace wyko
paliskowe, o jest jeszcze i dużo ta
kich, których nie dotknęła łopata 
archeologa. Jeżeli osiągnięcia a r
cheologiczne naszych czasów są tak 
imponujące, wyniki wykopalisk tak 
rewelacyjne, to należy się spodzie
wać, że przyszłość równie nie spra
wi nam zawodu” (s. 320).

Książka Thompsona, oparta na 
najnowszych odkryciach archeologi
cznych i znaleziskach papirusowych, 
zestawiająca z tekstami biblijnymi 
wszystkie dostępna dziś źródła pi
sane pozabiblijne, jest pracą ściśle 
naukową, lecz pisana językiem przy
stępnym i żywym, je 5; jednocześnie 
znakomitą książką popularyzacyjną.

GABRIELA PIANKO

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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Rocznik teologiczny 1966
K  olejny, ósmy „ROCZNIK 

TEOLOGICZNY” 1966 zawiera 
sporo ciekawych materiałów*). 
Są to prace badawrcze pracow
ników nauki trzech sekcji 
Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej.

Rocznik otwiera biografia 
ś.p. ks. profesora Karola Wolf- 
rama, kierownika Katedry No
wego Testamentu w ChAT. 
Znajdujemy w niej m.in. omó
wienie dorobku naukowego 
zmarłego przed dwoma laty 
profesora.

Ks. prof. dr Woldemar Gast- 
pary, rektor ChAT, w pracy 
zatytułowanej „Dążenia eku
meniczne Kościołów ewangelic
kich w Polsce w okresie mię
dzywojennym'’, po wnikliwej 
analizie szeregu dokumentów 
kościelnych z tego okresu, usi
łuje odtworzyć ówczesną sytua
cję i położenie poszczególnych 
Kościołów. Nie ukrywa nega
tywnych tendencji panujących 
w niektórych Kościołach w od
niesieniu do wszelkich zbliżeń 
pomiędzy poszczególnymi wy
znaniami. W wyniku swoiście 
rozumianej polityki prowadzo
nej przez niektóre Kościoły, jak 
np. Kościół unijny, obóz prote
stancki często tracił na znacze
niu. Ks. Gastpary zajmuje się 
również kwestią narodowościo
wą w Kościołach protestanc
kich, jako ważnym elementem 
przy omawianiu dążeń ekume
nicznych. Dokładna znajomość 
autora ówczesnej sytuacji na
rodowościowej pozwala lepiej 
zrozumieć stanowiska, jakie 
wówczas istniały w Kościołach 
protestanckich.

Wiele miejsca poświęca ks. 
Gastpary ks. Juliuszowi Bur- 
sche> niezłomnemu działaczowi 
na rzecz polskiego ewangelicy * 
zmu. Dodatkową wartość opra
cowania stanowią odpisy nie
których ważniejszych dokumen- 
1 ów, jak np. Statut Oddziału 
Krajowego w Polsce Związku 
Wszechświatowego dla pracy

*) Rocznik Teologiczny Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej na 
rok 1966, Warszawa 1966.

przyjaznej Kościołów, projekt 
Statutu Ewangelickiej Rady 
Międzywyznaniowej oraz Sta
tut Rady Kościołów Ewangeli
ckich w Folsce, przyjęty przez 
zjazd ewangelicki w Wilnie w 
1926 r.

Następną pozycją Rocznika 
jest praca ks. doc. Jerzego Klin
gera, omawiająca problem egze- 
getyczny dwóch wierszy roz
działu 14 Ewangelii Marka. Są 
to wiersze 51 i 52. Występują 
tylko w Ewangelii Marka i mó
wią o pewnym młodzieńcu, o- 
dzianym w prześcieradło, który 
towarzyszy Jezusowi pochwy
conemu w Getsemane i prowa
dzonemu do arcykapłana. Wier
sze te — jak wynika z pracy ks. 
Klingera — stanowią od dawna 
problem egzegetyczny. Zwróci
li na nie uwagę już Ojcowie 
Kościoła, ident3uikując postać 
młodzieńca w prześcieradle z 
nostacią Józefa z 39 rozdziału 
Księgi Rodzaju (w. 11—12). In
terpretacja ta, jak wynika z o- 
pracowania, nie straciła do dziś 
na aktualności. Autor artykułu 
wiele miejsca poświęca Józefo
wi przedstawiając go najpierw 
według tradycji kościelnej, na
stępnie według tradycji litur
gicznej Kościoła wschodniego. 
„Czy dalecy jesteśmy — pisze 
ks. Klinger — od motywu ucie
czki nagiego młodzieńca z E- 
wangelii Marka z porzuceniem 
okrycia w rękach ścigających 
go osób? Czy jeżeli liturgia 
Wielkiego Tygodnia (w Koście
le wschodnim, A.W.) z takim 
naciskiem powtarza motyw czy
stości Józefa (i jego nagości) 
jako figurę Chrystusa, rozwija
jąc w tym jakąś bardzo starą 
tradycję (widzieliśmy, że już 
Tertulian znal typologię Józefa- 
Chrystusa), to czy jeszcze wcze
śniej również Ewangelista Ma
rek nie mógł wstawić tej pa
raleli w obręb samej Ewange
lii, zestawiając obok siebie u-

jątegoy lecz niezwyciężonego 
Chrystusa i tego, który stano
wił jego „figurę'? Oczyioiscie 
Eujangelista nie mógł nazwać 
owej „figury" Józefem bez po- 
padnięcia w jawny anachro
nizm, nie możliwy w opowiada
niu historycznym . Ale chcąc 
wyrazić pewną treść dogmaty
czną Ewangelista mógł się po
służyć takim samym, jak ten, 
przy pomocy którego, w sposób 
bezimienny, wprowadził, być 
możeJ Pawła obok Dwunastu 
pod postacią obcego egzorcy
sty, w obronie którego staje 
sam Chrystus (IX, 38—39)". 
Cenną pozycją w omawianym 
Roczniku jest bibliografia prac 
Wydziału Teologii Ewangelic
kiej Uniwersytetu Warszaw
skiego i Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej z lat 1919— 
1964, zebrana przez ks. Janu
sza Narzyńskiego. Bibliografia 
obejmuje wszelkie samoistne i 
niesamoistne pozycje wydaw
nicze oraz ważniejsze wzmianki 
o obydwu placówkach nauko
wych. Bibliografię podzielono 
na cztery części. Pierwsza o- 
bejmuje prace dotyczące dzie
jów, organizacji i działalności 
naukowo-pedagogicznej, nato
miast w pozostałych częściach 
zgrupowano materiały dotyczą
ce wykładowców, studentów i 
Koła Teologów Ewangelckich, 
Bibliografia zawiera 373 pozy
cje.

Poza tym w Roczniku piszą: 
prof. dr Oskar Bartek na temat 
-  Reformacja w Polsce w la
tach 1518—1556, ks. Jan Bogu
sław Niemczyk — Pochodzenie 
Jaliwizmu, bp Maksymilian 
Rode — Najistotniejsze warto
ści Manifestu Komunistyczne
go, Jan Sulowski — Recepcja 
Kolcydiusza, bp Andrzej Wan- 
tuła — Zarys katechetyki za
sadniczej, ks. Szczepan Wło
darski — Interpelacje poselskie 

sprawach wyznaniowych w 
Polsce w okresie 1919—1939.

A. WOJTOWICZ

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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M Ł O D A  J E D N O T A
rpamieszczamy kolejny artykuł z serii „13”, referujący w y- 

Ł^niki dyskusji, prowadzonej przez grupę młodych ludzi na 
temat współczesnego pojmowania prawd zawartych w Apo
stolskim Wyznaniu Wiary. Jednocześnie publikujemy obszerne 
fragmenty jednego z listów, jakie w tej sprawie do nas wpły
nęły, zapraszając wszystkich Czytelników do jak najszerszej 
dyskusji nad twierdzeniami i sformułowaniami autorów cyklu.

Redakcja

Syn i synowie
Jakie jest prawdziwe położe

nie człowieka w świecie? Na 
jakim szczeblu trzeba by go 
umieścić w hierarchii ważno
ści, znaczenia, możliwości? Du
mny i wszechwładny pan 
wszelkiego stworzenia, czy zni
komy pyłek, miotany przez ży
wioły i morze przypadków, 
który dziś się rozplenił na jed
nej z planet mało ważnego u- 
kładu słonecznego, a jutro, 
wskutek drobnego — w skali 
wszechświata — kataklizmu, 
przestanie istnieć, nie pozosta
wiając po sobie żadnych śla
dów? Teolodzy w swych roz
ważaniach, mających ustalić 
właściwą pozycję człowieka 
względem Boga, robią inne pla
styczne porównania. Jedni 
twierdzą, że człowiek przypo
mina złoty pieniądz z wyrytym 
wizerunkiem Wszechmocnego. 
Pieniądz ten jest wprawdzie 
wdeptany w błoto, ale nie prze
staje być złotem, a wyryta na 
nim postać, choć nieco zatarta, 
jest ciągle czytelna. Inni nato
miast odmawiają człowiekowi 
wszelkich wartości i twierdza, 
że dooiero wiara może nadać 
mu jakiś sens i znaczenie.

My, naszym dotychczasowym 
zwyczajem, zatrzymujemy się 
na sformułowaniu zawartym 
w Apostolskim Wyznaniu W ta
ry i porównujemy je ze sfor
mułowaniami zawartymi w  Bi
blii. Napotykamy tam bardzo 
wymowne określenia pozycji 
ludzi: — dzieci boże, synowie 
Boga itp. Jak je rozumieć? 
Przecież w innych miejscach 
czytamy, że Chrystus był jedy
nym Synem Boga. Z takim też 
określeniem Boga-Syna rozum 
nasz łatwo się godzi, gdyż jest 
ono chyba jednym z najbardziej 
oczywistych (por. „Bez kompro

misów”, Jednota 12/66). Aby 
tę pozorną sprzeczność wyjaś
nić, musimy znów się cofnąć 
do wyników naszych wcześniej
szych rozważań. Człowiek, po
dobnie jak cały świat, jest dzie
łem Boga. Cały świat, poza 
człowiekiem, można w pewnym 
sensie porównać do zabawki 
mechanicznej — raz nakręcona 
porusza się po z góry określo
nym torze. Człowiek natomiast 
otrzymał szczególną właściwość, 
upodobniającą go do Stwórcy — 
wolną wolę, czy jak kto woli — 
świadomość. Może wybierać: z 
Bogiem, czy przeciw Bogu. Bóg 
chce, by człowiek z własnej.

Z dużym zainteresowaniem 
śledzą wymianę poglądów, za
inicjowaną na łamach Młodej 
Jednoty przez świetną „13”.

Szkoda, że doszło do tego tak 
późno; wkraczamy bowiem w 
trzecią dekadę lat, w których z 
jednej strony, przy pomocy 
wszelkich środków audiowizu
alnych oraz książek i prasy, 
poważnie ptodważa się wiarę, 
zaś z drugiej — przeważnie 
pozostaje się na suchym pamię
ciowym opanowaniu katechiz
mu.

Dlatego tak nowatorskie 
podjęcie problemu, jak czyni to 
„13”, jest jak najbardziej po
trzebne, bowiem przeciwstawia 
się obecnie naukę — wierze, a 
w takim sporze pamięciowe 
podejście do zagadnienia jest 
niewystarczające. Dyskusja w 
„Jednacie” ujawniła dwa spk> 
soby potraktowania zagadnień 
wiary — Pani OZ reprezen
tuje suche, katechetyczne po-

nieprzymuszonej woli powrócił 
do Niego, do Tego, który go tą 
wolnością obdarował. V/ tym 
celu dał mu wzór, a zarazem 
Siebie samego — Chrystusa. 
Jeśli Go przyjmiecie — mówi 
do ludzi — przyjmę was za wła
sne dzieci.

Co to znaczy „przyjmiecie”? 
Apostoł Paweł pisze: „Żyję już 
nie ja, lecz żyje we mnie Chry
stus” (Gal. 2:20). Wszyscy pra
wdziwie wierzący muszą się 
ponownie narodzić, tj. W3rprzeć 
dobrowolnie swej wolności wy
boru i wybrać jeden raz — z 
Chrystusem. W podjęciu każdej 
następnej decyzji kierować się 
muszą jedynym kryterium — 
jak by Chrystus w tym przy
padku postąpił. W ten sposób, 
wkładając w to całą siłę swojej 
woli, prawdziwie wierzący sta
je się — z jednej strony — po
zbawioną własnej woli cząstką, 
działającą na rzecz wielkiego 
ogólnego planu, jedną z wielu, 
wielu lamp, w których prze
pływa wspólny prąd elektrycz
ny, z drugiej strony — wrspół- 
cząstką Chrystusa, dzieckiem 
Boga.

.,13”

dejście do problemu, które w 
pewnym aspekcie jest nawet 
wzruszające, ale nie zda egza
minu w obecnych warunkach, 
„13” reprezentuje postawę dia
lektyczną, otwartą, a więc 
taką, która na obecnym etapie 
jest konieczna. Popieram po
glądy „13”. Nie mam wykształ
cenia teologicznego, podchodzę 
jenak do zagadnienia praktycz
nie, w oparciu o obserwacje, 
rozmowy, ankiety, wiedziony 
własnym dowiadczeniem i gło
sem wewnętrznym — przeko
nany jestem o tym, że chociaż 
przeciwstawianie nauki — wie
rze jest błędem, to jednak tyl
ko dialektycznie można w o- 
becnej dobie utwierdzać wiarę.

W pełni popieram pojęcie, że 
skoro Stwórca stworzył świat 
i życie, musiał też stworzyć 
prawa i zasady, które nimi kie
rują. Człowiek zaledwie część 
tych praw poznał; Chyba dlate
go jest pyszny. Smutek budzi

List do Młodej Jednoty
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we mnie człowiek, który zgłę
biwszy podstawy jakiegoś za
gadnienia — „tajemnicy”, bez 
skrupułów powątpiewa w ist
nienie Boga, na równi z wie
rzącymi, którzy w obawie przed 
poniżeniem Stwórcy, odrzucają 
całe odkrycie.

Dla przykładu — ujawnienie 
przyczyn, które spowodowały 
wstrzymanie wód Jordanu pod
czas przeprawy pod Jerychem, 
w niczym nie pomniejszyło 
autorytetu Boga, przeciwnie — 
wzrósł on niepomiernie. Podob
nie było z niektórymi zjawiska
mi towarzyszącymi Żydom 
podczas wędrówki z Egiptu.

Dlatego to wielcy uczeni mó
wili, że każde nowe odkrycie 
przybliża ich do Boga.

„Wiara powiada wprawdzie 
to, czego nie mówią zmysły, ale 
nie mówi rzeczy przeciwnych 
temu, oo one widzą. Stoi pomad 
nimi, ale nie na wspak im” — 
pisał Pascal, a Ludwik Pasteur 
mówił — „Właśnie dlatego, 
żem dużo myślał i że dużo poz
nałem, zachbwaem prostą wia
rę bretońskiego chłopa”.

A więc otwarte, dyskusyjne 
podejście do spraw wiary, ani 
jej samej, ani Panu Bogu nie 
przynosi żadnej ujmy.

Wracając do spraw 13-ki, 
wydaje mi się, że niektóre głosy 
wcale nie liczą się z prawem 
ewolucji, która przecież istnie
je także i na kartach Biblii. 
Uważam, że należy jak najbar
dziej współczesnym językiem, 
w oparciu o wszystkie związa
ne z danym zagadnieniem od
krycia naukowe — przemawiać 
do ludzi, gdyż nie tylko społe
czeństwo dorosłe, ale też dzieci 
są na takim szczeblu ewolucji, 
że argumentacja stara — „kla
syczna”, nie trafia w obecnej 
dobie do przekonania.

Wszyscy muszą zrozumieć, 
że to nie odkrycia naukowe 
wyjaśniające pewne „cuda” i 
tajemnice warunkują istnienie 
Boga — jak starają się to mó
wić materialiści, lecz przeciw
nie — tylko i wyłącznie Bóg, 
jako ich Twórca, warunkuje 
istnienie nauki i odkryć.

Gdy to nastąpi nie będzie 
zamieszania wprowadzonego do 
umysłów i dusz lekturą Kosi- 
dowskiego czy podobnych mu 
pisarzy.

Dlatego popieram wszelkie 
dociekania prowadzone w róż

nych formach — a więc i takie, 
jakie propaguje „13” — w tym 
przekonaniu, że doprowadzą do 
pogłębienia wiary i oparcia jej 
na silnych podstawach.

Pomijając niezmiernie waż
ny aspekt światopoglądowy te
go zagadnienia, pOnad wszystko 
stawiam sprawy uczuciowe, 
gdyż Biblia winna przemawiać 
przede wszystkim do serc, bo
wiem religia to sprawa wiary, 
sumienia.

Problemy wyżej poruszone 
winny rzutować na umysł 
Współczesnego pokolenia, a 
skoro „miłość jest najważniej
sza”, więc podstawowym zada
niem jest rozwijanie uczuć al
truizmu: „człowiek winien słu
żyć człowiekowi jako Bogu 
samemu” — oto podstawowe 
zadanie chrześcijan.

KOŚCIÓŁ A ŚWIAT PRACY

W Akademii Ewangelickiej w 
Bad Boli (NRF) w końcu paździer
nika ub. r. odbyło się spotkanie 
60 ewangelickich duchownych, soc
jologów oraz współpracowników 
kościelnych zatrudnionych w  prze
myśle, reprezentujących 12 krajów 
Europy. Na konferencji dyskutowa
no o aktualnej potrzebie pracy 
duszpasterskiej wśród ludzi pracu
jących w wielkich zakładach prze
mysłowych.

Dr GLEN G. WILLIAMS 
Z WIZYTĄ W WARSZAWIE

Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej w dniach 20—26 lis
topada 1966 r. przebywał w  Polsce 
przedstawiciel Światowej Rady Koś
ciołów, ks. dr G. G. Williams z Ge
newy, 'który pełni funkcją sekreta
rza Oddziału Pomocy Międzykoś
cielnej na okręg europejski.

Podczas pobytu w Polsce dr Wil
liams zapoznał się z aktualnymi 
problemami Polskiej Rady Ekume
nicznej oraz z problemami poszcze
gólnych Kościołów wchodzących 
w skład Rady.

Z okazji tej wizyty odbyło się 
specjalne posiedzenie Prezydium 
Rady. W czasie spotkania omówiono 
szereg spraw  dotyczących dalszej 
współpracy Polskiej Rady Ekume-

Dlatego nieporównanie wy
żej stawiam pasterzy dusz nad 
teologami. Mam nadzieję, że 
„13” tymi zagadnieniami też 
się zajmie.

Pozostaje mi więc tylko, 
prócz wyrazów uznania, prze
słać Jej także życzenia owoc
nej pracy!

Janusz Oksza

PS — Wszystkim gorąco po
lecam atryikuł ks. Józefa Ku- 
dasiewicza — Stary Testament 
w świet!e współczesnej krytyki 
(Uwagi na marginesie „Opo
wieści Biblijnych” Z. Kosidow- 
skiego) — „Znak” Nr 136 z 
października 1965 r.

Także szukający i błądzący 
winni przeczytać „Drogę kate
chumena” J. Zawieyskiego 
(Znak Nr 43 ze stycznia 
1958 r.).

niaznej z Oddziałem Pomccy Mię
dzykościelnej. Dr Williams udzielił 
informacji o (pracach Oddziału oraz 
omówił problemy Konferencji Koś
ciołów Europejskich, w której od 
szeregu lat pełni funkcję sekretarza 
generalnego.

SYNOD KOŚCIOŁA EWANGE
LICKO-AUGSBURSKIEGO 

W PRL

W dniu 20 listopada 1966 r. ob ra
dował w  Warszawie Synod Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Obra
dom przewodniczył prezes Synodu 
i Konsystorza — ks. bp. Andrzej 
Wantuła. Złożył on również obszer
ne sprawozdanie z pracy Kościoła 
w okresie intersynodalnym, która 
przebiegała pod znakiem Milenium. 
W sprawozdaniu m. in. znalazła 
odbicie kwestia podejmowanej przez 
Kościół augsburski pomocy dla n a 
rodu wietnamskiego oraz akcja 
skupu leków dla szpitala w  Lam- 
barene. Ksiądz bp. W antuła poru
szył także zagadnienie konieczności 
bliższej współpracy inteligencji 
ewangelickiej w działaniu Kościoła.

Synod uchwalił kilka ustaw we
wnętrznych; m. in. zatwierdził no
wą pragmatykę dla duchownych 
augsburskich oraz dopuścił do pow
szechnego użytku w  Kościele n a j
nowszy przekład Nowego Testamen
tu. Była to czwarta sesja w  obec
nej kadencji Synodu.

Z BLISKA I Z DALEKA
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WSPÓLNE CELE LUTERAN 
I REFORMOWANYCH

W Lubece (NRF) odbyło się ostat
nio posiedzenie niemieckich Koś
ciołów reformowanych. W obradach 
uczestniczył iprof. d r Wilhelm Nie- 
sel, prezydent Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych. Wygło
sił on przemówienie, w którym 
stwierdził, że luteranie i reformo
wani m ają wspólne cele w  działa
niu na rzecz przyszłości obu Koś
ciołów. Niemieckie Kościoły Refor
mowane powierzyły iprof. dr Niese- 
lowi na dalsze 8 lat reprezentację w 
Światowym Aliansie Kościołów Re
formowanych. Prof. Niesel spraw u
je tę godność nieprzerwanie od 
roku 1946. Jest również członkiem 
Rady EKD i członkiem Komitetu 
Wykonawczego Światowej Rady 
Kościołów. Funkcję prezydenta 
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych pełni od 1964 roku.

PAWEŁ VI
O ROZPOWSZECHNIANIU 

BIBLII

Papież Paweł VI zlecił kardyna
łowi Bea, sekretarzowi do Spraw 
Jedności Chrześcijan, zbadanie moż
liwości współpracy Kościoła rzym 
skokatolickiego z Towarzystwami 
Biblijnymi na gruncie rozpowszech
niania Biblii. Zlecenie to jest zgod

ne z duchem konstytucji „O obja
wieniu”, w której zawarta jest idea 
jednej wspólnej Biblii i wspólnej 
pracy z chrześcijanami innych 
wyznań przy rozpowszechnianiu 
Biblii wśród niechrześcijan.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU 
W SEMINARIUM BAPTYSTÓW

W dniiu 6 listopada ub. r., w  kap
licy Chrześcijan Baptystów w  W ar
szawie, odbyła się inauguracja no
wego trzyletniego kursu teologicz
nego w Seminarium Teologicznym 
Kościoła Baptystów. Seminarium 
mieści się przy ul. Waliców, posia
da własne audytoria, bibliotekę 
oraz prowadzi dom studenta.

Na pierwszy rok studiów w stą
piło 9 studentów. Kierownikiem 
Seminarium jest ks. mgr Zdzisław 
Pawlik, sekretarz Rady Kościoła 
Baptystów.

KURS EWANGELIZACYJNY 
DLA MŁODZIEŻY

W dniach od 30 października do 
6 listopada ub. r. Kościół Chrześci
jan Baptystów zorganizował w  War
szawie kurs ewangelizacyjny dla 
młodzieży. Uczestniczyło w nim 
30 osób. Program kurśu obejmował 
przedmioty biblijne, eshatologię, 
etykę oraz zagadnienia związane z 
ewangelizacją. W godzinach wie

czornych odbywały się nabożeństwa 
ewangelizacyjne, w których uczest
niczył gość z Nigerii, kaznodzieja 
E. G. Agbooli. Był to szósty kurs 
ewangelizacyjny w roku 1966, zor
ganizowany przez Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów.

EWANGELIZACJA 
A EKUMENIA

Pod tym tytułem  odbył się w 
Berlinie Zachodnim Światowy Kon
gres Ewangelistów. Wzięło w nim 
udział ok. 1200 uczestników1 ze 
wszystkich stron świata. Organiza
torem było amerykańskie czss:- 
pismo „Christianity Today”, które 
w tym roku obchodzi dziesięciole
cie swego istnienia. Przewodniczą
cym kongresu był znany ewange
lista amerykański, Billy Graham. 
W obradach uczestniczył również 
obserwator z ramienia Światowej 
Rady Kościołów, dr Walter Hollen- 
weger.

Billy Graham w rozmowie z Hol- 
lenwegerem podkreślił, że kongres 
ten nie jest konkurencją dla Kon
gresu Światowej Rady Kościołów, 
lecz stanowi uzupełnienie jego 
działalności. Kongres ustalił 7 punk
tów w  sprawie prowadzenia ewan
gelizacji w dzisiejszym świecie i 
omówił nowe formy pracy.

A. W.
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1.01.67
N ow y Rok

Nabożeństwo z W ieczerzą Pań
ską o godz. 10 
— ks sup. J. N iew ieczerzai

Spow iedź o godz. 10.30 
N abożeństw o o godz. l l

N abożeństw o o godz u  
-<• ks. K. M esserschm idt

6.01.67
Sw. Ep Linii

Nabożeństw o o godz. 18 N abożeństw o o godz. 18 N abożeństw o g o lz . ;8 
— ks. K. M essersehm idt

8.01.67
I Niedz. po Ep.

N abożeństw o o godz. 10 
— ks. sup. J. N iew ieczerzai

Spow iedź o godz. 10,30 
N abożeństw o o godz. 11

N abożeństw o szkolne  
o godz. 9.30 
spow iedź o godz. 10.30 
N abożeństw o głów ne o godz. 11 
— ks. K. M essersehm idt

15.01.67
11 Niedz. po Ep.

Nabożeństw o o godz. 10 
— ks. Bogdan Tranda

Spow iedź o godz. 10,30 
N abożeństw o o godz. 11

N abożeństw o szkolne  
o godz. 9.30
Spow iedź o godz. 10.50 
N abożeństw o głów ne  
o godz. 11
— ks. K. M essersehm idt

22.01.67
III N iedz. po Ep.

N abożeństw o o godz. 10 
-• ks. Bogdan Tranda

Spow iedź o godz. i0,3J 
N abożeństw o o godz. 11

N abożeństw o szkolne  
o godz. 9.30 
spow iedź o godz. 10.30 
N abożeństw o głów ne  
o godz. 11
-  ks. K. M eserschm idt

29.01 67
IV Niedz. p'u Ep.

N abożerstw o o godz. 10 
-• ks. sup. J. N iew ieczerzai

Spow iedź o godz. 10,30 
N abożeństw o o godz. 11

N abożeństw o szkolne  
o godz. 9.30 
spow iedź o godz. 10.20 
N abożeństw o głów ne  
o godz. 11
- •  ks. K. M eserschm idt
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