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M l t S I t C l H I K  R E  I I 6 I J N 0 - . S  PO I E C I N Y

ISTOTA E W A N G E U C Y Z M IT
KS. W. PREISS

P ytanie o istotę ewangelicyzmu jest prze
de wszystkim  pytaniem  o istotną treść 
chrześcijaństwa w protestantyzm ie — i to 

w zestawieniu, w bezpośredniej konfrontacji 
z treścią i zawartością chrześcijańską w kato- 
licyźmie. Innym i słowy: czy ewangelicyzm jest 
bardziej lub mniej chrześcijański, niż katoli
cyzm, — czy przewaga treści i zawartości 
prawdziwego chrześcijaństwa nie stanowi o je
go istocie?

Patrząc na zewnętrzny obraz współczesnego 
protestantyzm u — zwłaszcza u nas w Polsce — 
łatwo o pośpieszny, powierzchowny osąd, że 
ewangelicyzm ten jest słaby, bierny, mało li
czebny i mało znaczący. Jeżeli spojrzym y jed
nak wnikliwiej w głąb jego rozwoju — na 
dzieje reform acji ojczystej, i jeszcze dalej 
wstecz — na dzieje Europy od II w. począwszy, 
aż dotąd, obiektywnie stwierdzić trzeba, że 
w dziejach tych reform acja XVI w. była ru 
chem najw ażniejszym  i najw iększym  zarazem 
błogosławieństwem dla Europy. Nawet przew rót 
kulturalny  i gospodarczo-polityczny na prze
łomie 18-go i 19-go stulecia ustępuje w porów 
naniu ze znaczeniem reform acji na plan dal
szy. Cóż bowiem oznaczają wszelkie nowożyt
ne osiągnięcia w dziedzinie techniki i cywili
zacji, odkryć i wynalazków, ku ltu ry  i ekono
miki — wobec faktu, że dziś przeszło 230 m i
lionów ludzi w świecie posiada i wyznaje 
religię hez kapłanów, bez ofiar, bez sakra- 
mentalii, ceremonii i magii — r e l i g i ę  
p r a w d z i w i e  d u c h o w ą ,  — i że reli- 
gia ta oddziaływa na ducha i styl życia ol
brzymiej ilości narodów.

Na protestantyzm trzeba patrzeć i zrozumieć 
go przede wszystkim  z punktu widzenia jego 
przeciwieństwa do katolicyzmu, — i to pod 
podwójnym aspektem : po pierwsze — jako na 
r e f o r m a c j ę ,  a po drugie — jako na 
r e w o l u c j ę .  — Ewangelicyzm był re
formacją — głównie, gdy chodzi o naukę o zba
wieniu, a rewolucją — w stosunku do Kościo- *)

*) Fragm enty referatu  wygłoszonego na Konferencji 
Teologicznej Księży Kościoła Ewan.-Augsburskiego we 
wrześniu 1957 r.

la, jego autorytetu i całego jego aparatu ko
ścielnego. Protestantyzm  nie jest więc jakimś 
zjawiskiem nagłym i niespodzianym, lecz 
— jak już sama nazwa jego wskazuje — 
wywołany został nie dającymi się dłużej 
ścierpieć nadużyciami i błędami w apa
racie kościelnym oraz w nauce Kościoła chrześ
cijańskiego, ogólnym upadkiem  i rozkładem  
w ew nętrznym  Kościoła. I w tej m ierze jest 
ewangelicyzm ukoronowaniem trw ających już 
od kilku setek lat, często ponawianych, ale bez
silnych i bezskutecznych prób reform y i odno
wy ku ltu ry  i religii chrześcijańskiej. Nie jest 
więc ewangelicyzm w odniesieniu do Kościoła 
jakim ś sekciarskim nowinkarstwem, lecz po
tężną o d n o w ą ,  o d r o d z e n i e m  
p r a w d y  r e l i g i j n e j  K o ś c i o ł a ,  
przywróceniem Kościołowi jego zawartości 
i treści pierwotnie chrześcijańskiej. I to jest 
najistotniejsze w ewangelicyźmie.

Biorąc jednak pod uwagę Kościół i jego au
tory tet, jako instytucji zewnętrznej, jako 
aparatu  kościelnego, wystąpił, p rotestantyzm  
przeciwko niem u niewątpliwie, jako czynnik 
dziejowy i jako ruch r e w o l u c y j n y .

I

D  r e f o r m a c j ą, tj. o d n o w ą  był 
ewangelicyzm — w odniesieniu do sam e

go sedna sprawy, w odniesieniu m ianowi
cie do r e l i g i i ,  — a więc i w odniesieniu 
do soteriologii, nauki o zbawieniu.

Po pierwsze: Religia chrześcijańska została 
tu przywrócona do swej istoty, do religii ja 
ko takiej — a to przez ustaw ienie Ewangelii 
i odpowiadającego Ewangelii doznania religij
nego Boga jako punktu c e n t r a l n e g o ,  
uwolnionego od wszelkich obcych, ludzkich 
dodatków i spaczeń. Z owej olbrzymiej, po
twornie wprost rozbudowanej i w ielow arst
wowej struktury , którą nazywano w wiekach 
średnich ,,religią“, — z owej fantastycznie 
zsynkretyzowanej budowy, obejmującej za
równo Ewangelię jak i wodę święconą, po
wszechne kapłaństwo oraz wszechwładzę pa
pieża, Zbawcę-Chystusa i św. Annę — wła
ściwa religia sprowadzona została i zreduko



wana do jej właściwych rozmiarów, a co n a j
ważniejsze do jej iscotnych czynników — do 
s ł o w a  B o ż e g o  i w i a r y .  — 
Ewangel cyzm poznał krytycznie i trafnie, że 
w zystkie te luźne  i przeróżne dodatki, uzur
puj ą .e  sob e prawo do nazywania się również 
,,rel g ią“ — nie są równorzędne i równoważ
ne z owymi zasadniczymi, istotnym i w iel
kościami i wartościami, jakim i są: Słowo Boga 
i W ara człowieka. — Każda bowiem w dzie
jach rel gii reform acja, jeżeli ma mieć w ogó
le jakieś znaczenie i być zarazem skuteczną, 
winna być i jest w pierwszym  rzędzie kry- 
tyczną redukcją; albowiem w czas e swego 
rozwoju historycznego religia — dopasowując 
się do zmiennych i zmieniających się okolicz
ności i stosunków zewnętrznych, — wchłania 
w siebie wiele elem entów i rzeczy o b c y c h ,  
produkuje łączn e  z tym i obcymi naleciałoś
ciami potężny ładunek mętnego obojniactwa 
i apokryfizm u, — i z konieczności staw .a te 
wątpliw ej w artości w chłon;ęte elem enty re 
ligijne pod opiekę i au to ry tet świętości. I je
żeli religia taka ma nie ulec zdz czeniu i u- 
dusić się we własnych swych, choćby bar
dzo kolorowych chwastach, musi przyjść 
reform ator, k tóry  ją o c z y ś c i  i spro
wadzi do swego właściwego poziomu i stanu. 
Tej krytycznej redukcji dokonał w XVI s tu 
leciu Luter zwycięskim swym oświadczeniem, 
że religia chrześcijańska dana nam  jest jedy
nie i wyłącznie w Słowie Boga żywego i w we
wnętrznym przeżyciu religijnym, odpowiada
jącym  tem u Słowu.

Drugi punkt zasadza się na właściwym u ję
ciu i zroium ieniu tych term m ów: ,,Słowo Bo
że" i „przeżycie, tj. doznanie Boga“. — Owym 
„Słowem(( nie była dla Lutra nauka kościel
na, tradycja, ani naw et Biblia, lecz E w a n 
g e l i a ,  tj. wieść o nie związanej niczym 
i n 'e  uw arunkow anej żadnymi względami 
czy zadośćuczynieniem ludzkim — wolnej, su
w erennej ł a s c e  B o ż e j  w C h r y 
s t u s i e ,  która człowieka grzesznego u- 
walnia od winy, zwątpienia i rozpaczy, daje 
mu radość życia i absolutną pewność zbawie
nia. — A „przeżyciem, doznaniem“ — jest
właśnie pewność tej łaski, zdobyta przez czło
wieka. W sensie Lutrow ym  ująć można jedno 
i drugie w zwięzłe sformułowanie, w jedno 
zdanie: ufna wiara posiadania łaskawego Bo
ga. — Taką w iarą — Luter na sobie to do- 
św adczył i tak też nauczał — usunięte bywa 
owo w ew nętrzne rozdwojenie, ów fatalny 
rozdŹ Aięk m ędzy wolą i wykonaniem  w czło
wieku, przezwyciężone bywa owo ciążenie te 
go, co złe w człowieku, oraz zmazane zostaje 
poczucie jego winy tak, że mimo niedoskona
łości w łasnych uczynków i osiągnięć zdobywa 
człow ek pev ność nierozerwalnego związku 
z Świętym  B ogem : „Wiem i w yznaję chrobro. 
I rad się chlubię tym, że Bóg, najwyższe do
bro, jest druhem , ojcem m ym ; że we wsze
lakiej doli Po mej praw icy Bóg, I koi, co mię 
boli, I tłum i wichrów huk“. — Treścią w ;ęc 
zwiastowania naszego winien być w pierw 

szym rzędzie łaskawy Bóg, z którym  pojed
nani jesteśm y przez Chrystusa, tj. dla zbaw
czej ofiary Chrystusa, dokonanej na krzyżu. 
I nie chodzi o to, aby przez zwiastowanie łas
ki Bożej wywołać w człowieku ekstatyczne 
jakieś nastroje, m istyczną jakąś, m glistą uczu
ciowość relig ijną — lecz w i a r ę ,  tj. ab
solutną pewność i ufność posiadania tej łas
ki Bożej. W i a r a  w inna być początkiem 
i końcem, źródłem  i celem, ośrodkiem kry- 
stalizacyjnym  i dyspozycyjnym  wszelakiej 
pobożności, wszelkiej bogobojności. — W re 
alizacji zaś tak  pojętego Słowa i tak  pojętej 
wiary — przeżywa człowiek i doznaje „uspra- 
wiedliwiema((. U s p r a w i e d l i w i  e- 
n i e  z ł a s k i  p r z e z  w i a r ę  — 
jest dlatego główną częścią reform acyjnego 
zwiastowania, j ą d r e m ,  ewangelickiej 
nauki i ewangelickiego życia religijnego. To 
jest bowiem ów punkt ciężkości i punkt w yj
ściowy religii chrzęścijańsk.ej: osiągnięcie — 
dzięki Chrystusow i — pokoju wewnętrznego 
i pokoju z Bogiem oraz wolności i możliwości 
uświęcenia w Bogu i ku Bogu, uzyskanie 
upragnionego dziecięstwa Bożego, a za
razem  zwyc ęstw a nad grzechem i uniezależ
nienia od św iata — zdobycie pewności stałe
go, odwiecznego trwania w tymże Bogu.

Trzecią rzeczą owej odnowy było wreszcie 
zdecydowane przekształcenie istoty i form  na
bożeństwa, — s ł u ż b y  B o ż e j  za
równo jednostkowej, jak  i zbiorowej. Nabo
żeństwo nie może być niczym innym , jeno 
aktyw ną form ą wiary, reaLzacją i u jaw nie
niem  się na zew nątrz w i a r  y... w Boga. 
N iejednokrotnie Luter to akcentował: „Bóg 
nie żąda niczego innego od nas, krom  jedynie 
w iary  i tylko na skutek w iary pragnie z nami 
się obchodzić“. Bóg niech będz.e B o g i e m  
i Jem u tylko w duchu trzeba cześć oddawać, 
uznawać Go jako Ojca i do Niego jako do 
Ojca się zwracać — w modlitwie i w uwiel
bieniu; tylko w taki sposób można Mu s ł u 
ż y ć .  W szelkie drogi inne, poszukiwane 
i wykoncypowane przez człowieka — w celu 
zbliżenia się do Boga i służenia Mu —to bez
droża, każde inne ustosunkowanie, mające 
kontaktow ać człowieka z Bog em, jest darem
ne. — Ileż to zostało usuniętych w ten sposób 
zarówno lękliwych, jak i optym istycznych, 
a w  sumie beznadziejnych i bezpłodnych 
p r ó b  zbliżenia się do Boga i służenia Bo
gu. Jakiż przew rót w kulcie! — Odnosi się 
to oczywiście nie tylko do indywidualnego 
nabożeństwa, ale w równej, lub jeszcze wię
kszej mierze do społecznej, zbiorowej służby 
Bożej. I w  niej — w nabożeństwie zgrom a
dzonego zboru — jedynie Słowo Boże i modli
twa wiary m ają swoją rację bytu  i uzasad
nienia. W szystko, co ponadto, należy z na
bożeństwa usunąć. Sakram enty są w istocie 
swej wszak też tylko upostaciowanym, ureal
nionym Słowem Łaski, pieśni zaś — modlitwą, 
wyrazem wiary. Zgromadzenie wiernych, zbór 
w erzących w inien w nabożeństwie chwałą 
i podzięką g ł o s i ć  Boga i Jego wzywać.

Z



Głosić „Ewangelię’* i z niej czerpać. Ponadto 
nie ma w  ogóle „nabożeństwa“.

W tych trzech zasadach .m ieści się to, co 
najważniejsze w ewangelicyźmie. I na tym  
polega r e f o r m a c j a  — odnowa 
i przywrócenie najistotniejszej treści chrze
ścijańskiej w chrześcijaństwie. Zasady te  o- 
kreślają bowiem tylko — choć w szczególny 
sposób — nawrót do pierwotnego, nieskażo
nego chrześcijaństwa; one mieściły się wszak 
i w rzymskim, zachodnim Kościele, n iestety 
jednak zostały ukry te , spaczone, przysypane 
pyłem  zapomnienia i usunięte na plan dalszy.

II

E wangelicyzm  był nie tylko reform acją, 
o d n o w ą ,  lecz był także i r e w o -

1 u c i ą- ^
Z punktu widzenia bowiem prawnego Koscioł 

ówczesny — raczej ówczesny średniowiecz
ny instytucjonalizm  i ustrój kościelny, prze
ciwko którem u Luter pow itał, m iał prawo 
domagać sie pełnego dla siebie posłuszeństwa. 
Był to bowiem taki sam porządek praw ny, 
jak każdy inny, jak  ówczesne praw a i ustaw y 
państwowe, a naw et jeszcze bardziej obowią
zujący. Luter, rzucając na stos papieską bullę, 
klątw y, naruszył gwałtownie ten  porządek 
praw , dokonał tym  samym aktu rewolucyjne
go. Nie w ujem nym  tego słowa znaczeniu — 
jako buntu  przeciwko pewnem u porządkowi 
praw nem u, będącego zarazem praw em  mo
ralnym  i religijno-obyczatowym  — ale w sen- 
s:e gwałtownego zerw ania z pew nym  istrre - 
jąeym  stanem prawnym, w  danym  czasie obo
wiązującym, narzuconym ówczesnej ludzkoś
ci, a więc niemoralnym, n 'e  m ającym  uzasad
nienia pochodnego i racji bytu  w Słowie Bo
żym. P r o t e s t  ruchu odnowy skiero
w ał się więc słowem i czynem  przecw ko 
głównym filarom  i naukom  średniowieczne
go Kościoła, będących tego stanu prawnego 
i zwyczajowego klasycznym  wyrazem i repre
zentantem, przeciwko eksponentom  duchowe] 
tyran ii i duchownej dyk tatu ry  ówczesnego 
Kościoła.

1) Był protestem  przeciwko całem u ówczes
nemu systemowi hierachicznemu, i kapłań
skiemu a zarazem żądaniem zniesienia tego 
systemu. Ewangelicyzm zniósł ten  system  na 
rzecz powszechnego kapłaństw a oraz na rzecz 
i na korzyść porządku, karności i ustroju, 
wytwarzającego się sam orzutnie ze zboru sa
mego, jako ze społeczności wierzących, a nie 
oktrojowanego z góry dla wzmocnienia h ie
rarchii kościelnej. Jak  ogromne znaczenie 
miało to żądanie i jak daleko sięgnęło ono 
w głąb wszystkich istniejących urządzeń i sto
sunków kościelnych oraz pozakościelnych, 
ponadto jak  się ułożyły stosunki praw no-koś- 
cielne i ustrojow e oraz karność zbiorowa 
w kościołach ewangelickich w pierwszej fazie 
ich historycznego rozwoju — to trudno po
krótce wypowiedzieć. Zresztą, nie m ają te 
spraw y dla naszego tem atu  zasadniczego zna

czenia. Zasadnicze znaczenie ma sam fakt, że 
podważone i usunięte zostało ówczesne „bos
kie” prawo kościelne, praw o jakoby od 
Boga pochodzące i przez Boga ustanowione, 
choć historia Kościoła zwłaszcza oraz wnikliwa 
egzegeza Pisma Świętego wykazały zupełnie 
coś odmiennego.

2) Zaprotestow ał ewangelicyzm przeciwko 
wszelkim formalnym, zewnętrznym autoryte
tom w relięii, a więc zakwestionował 
i usunął au to ry tet soborów, h ierarchii kapłań
skiej z papieżem na czele i całej ówczesnej 
tradycji kościelnej. A utorytetem  w spraw ach 
rehgii winno być to tylko, co wewnętrznie 
jako au to ry tet się ujaw nia i ustala i co sprzy
ja wolności ducha, a więc rzecz sa^a w so
bie i z s;ebie — źródło i norm a Boska... —  
Ewangelia, a nie bezduszna do g m aty czn ie  
jej w ykładni i obrgatoryjnego zobow iązania.

3) Zaprotestow ał ewangeTcy^m przeciwko 
przekazanym  prz°z tradycję formom kultu, 
przeciwko pompatycznym , p^eudop^st^ralnym  
i p^eudochrześcijańskim obrzędom i cerem o
niom, przeciwko całemu owemu średniowiecz- 
ne^u  rytualizm ow i i magicznemu sakr P iżm o
wi. Wobec tego, że — jak to już określiliś
m y — ewangelicyzm nie zna i nie znosi żad
nego specyficznego kultu, żadnych m ateria l
nych ofiar mszy i tzw. „dobrych uczynków “ , 
obowiązujących i kon;ecznych do zbawienia, 
musiało też runąć tradycyine nabożeństwo 
z przepychem  swoim, z swoimi świętym i i pół- 
św iętym i sakram entaliam i, gestami i proce
sjam i.

4) Zaprotestow ał ewangelicyzm przeciw 
ko ówczesnemu, na poły pogańskiemu i n a -  
g;cznemu sakra^entalizmowi. Zachował tylko 
chrzest i Komunie Sw., jako ustanow ienie 
C hryctusa Pana i i°ko instytucje prazboru 
i wczesnego chrześcijaństwa, ale chciał, aby 
je też szanowano — czy to jako symbole 
i ch rześc ijań sk i znaki rozpoznawcze, czy ja 
ko czynności święte, których wartość i zna
czenie polega na Słowie o odpuszczeniu grze
c h ó w jokie z mmi najściślej jest związane. 
W szystkie pozostałe sakram enty um nął, a z 
n im 1* wyobrażenie, jakoby laska i pomoc Bo
ża dostępna być mogła w  walorach i g°słach 
zew nętrznych oraz przysw ajana przez czło
wieka jakgdyby cząstkowo i w  sposób m agicz
ny, — w  tychże wartościach i znakach ze
w nętrznych, m aterialnych skuteczna i dzia
łająca ex opere oper a to, niezależnie od w ia
ry  przyjm ującego. — Sakram entalizm owi p r z 
e d s ta w ił  ewangelicyzm S ł o w o ,  a w y
obrażeniu, że łaska cząstkami, stopniowo u- 
dzielana być może — przekonanie, że istnie
je tylko jedna, niepodzielna i całkowita łaska, 
mianowicie... posiadanie samego B o g a , 
jako... Boqa ł a s k i .  Sakram entalizm , iak go 
w ó w c z a s  pojmowano, to dla Lutra je
no omamienie duszy, które nie daje duszy 
samego żywego B o g a .

5) Zaprotestował też ewangelicyzm prze
ciwko podwójnej moralności, innej dla w ier
nych, a innej dla stanu duchownego. Tym sa
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mym zaprotestował przeciwko owej „wyższej" 
moralności, przeciwko twierdzeniu, jakoby 
specjalne upodobanie Boże spoczywało na tym, 
by ustanowionych w stworzeniu Bożym sił 
i darów n i e używać (celibat, asceza, życie 
zakonne). — Reform atorzy mieli niewątpliw ie 
silne i w yraźne wyczucie, że ,,świat przem i
ja i pożądliwości jego”. Nie wolno nam sobie 
Lutra — jak to nasi przeciwnicy chętnie czy
nią — wyobrazić jednostronnie, jako człowie
ka współczesnego, witalnego, pewnego siebie, 
żądnego uciech i radości życia. Jak  we wszyst
kich ludziach średniowiecza tkwiła w nim ży
wa tęsknota za wyzwoleniem z t e g o  świa
ta, odejścia z tego „padołu łez i płaczu“. Ale 
ponieważ był głęboko przeświadczony o tym, iż 
B o g u  nic dać nie możemy krom ufnej 
wiary, doszedł on w kwestii stanowiska i by
towania chrześcijanina na tym świecie do zu
pełnie innych przekonań i poglądów, niż w y
jątkowo naw et poważni mnisi m inionych s tu 
leci. Wobec tego, że post i asceza wszelka nie 
przedstaw ia dla Boga obiektywnej wartości, 
wobec tego, że i bliźnim nic ona nie daje, a że 
Bóg jest Stwórcą w s z y s t k i e g o  
najodpowiedniejszym  będzie więc trw ać na 
t y m  m iejscu, na którym  B ó g  człowie
ka postawił. Proklam uje więc Luter zasadni
czą tezę, że wszelkie stany — zwierzchność, 
stan m ałżeński itd. aż niżej do najniższych 
sług — są stanam i z woli Bożej ustanow iony
mi i dlatego stanam i prawdziwie duchowny
mi — i każdy w tym  stanie, w jakim  się znaj
duje, w inien Bogu służyć: w ierna, spełniają
ca swe obowiązki służąca stoi wobec tego w y
żej, niż m nich ze swą kontem placją i ascezą, 
nic przy tym  nie robiący, żyjący z pracy cu
dzych rąk. Chrześcijanie nie powinni szukać 
własnych, sztucznych i urojonych dróg zasłu
żenia się Bogu, lecz w inni udowodnić swą 
cierpliwość i swoją miłość bliźniego w sumien
nym wykonywaniu swojego zawodu i powoła-

B O J O W N IC Y  I

Powszechnie znany i ceniony husytolog czeski 
prof. F. M. Bartos w  latach 1930—1935 napisał 
szereg m niejszych artykułów  z dziejów re fo r
m acji czeskiej, k tóre zebrał i w ydał w 1939 r. 
w form ie książki p t. Bojownicy i męczennicy. 
W śród tych artykułów  znajdu ją się i takie, 
k tóre mogą zainteresow ać polskiego czytelnika, 
przeto podajem y je tu ta j w przekładzie pod
ług II w ydania wspom nianej książki z roku 
1946. Jan  K onar

K iedy w roku 1451 głośny Eneasz Silvius, 
późniejszy papież Pius II, przybył do m ia
sta Tabor, aby obejrzeć zbudowaną przez 

Żyżkę twierdzę nie do zdobycia, wśród tabor- 
skich księży zetknął się z byłym  profesorem  
uniw ersy tetu  krakowskiego. Spotkanie to nie

nia. — Stąd też jego, Lutra, postawa i wy
obrażenie o samodzielnym praw ie i zakresie 
działania wszelkich ś w i e c k i c h  in
stancji, urządzeń i zjawisk. Należy je nie ty l
ko tolerować, wszak nie otrzym ują one do
piero od Kościoła czegoś w rodzaju upraw 
nień do egzystencji działania, — nie, one m a
ją swoje w łasne upraw nienia i obowiązki, — 
one są też owym wielkim  terenem  działania, 
na którym  chrześcijanin winien okazywać 
B o g u  swą wiarę, a bliźniemu — miłość.

Tak więc ten sam człowiek, który  wg w ła
snego swego poczucia niczego od świata nie 
żądał, a w którego duszy tkw iła najgłębsza 
troska o spraw y wieczne — uwolnił ludzkość 
od czaru ascezy. I przez to właściwie stworzył 
życie nowej epoki: dał tym  nowym czasom 
śmiałość, odwagę i pewne nieskrępowanie 
w odniesieniu do świata i jego spraw oraz... 
spokój sumienia, płynący z w ykonyw ania 
przynależnych każdemu człowiekowi prac i o- 
bowiązków. Stąd też wyrósł ów specyficzny 
aktywizm narodów ewangelickich, ich szacu
nek dla pracy, ich zdobywcze przedsięwzięcia, 
a w rezultacie ich szybki rozwój i postęp we 
wszelkich dziedzinach życia.

Ten błogosławiony owoc przypadł ewangeli- 
cyzmowi w udziale nie dlatego, jakoby ewan- 
gelicyzm religię zeświecczył, lecz dlatego, że 
potraktow ał ją właśnie tak bardzo poważnie 
i tak głęboko: religia — w ujęciu ewangelic
kim — ma wprawdzie wszystko przenikać, 
wszelkie zew nętrzne objaw y życia na t y m  
świecie, ale sama być wolną od wszelkich na
leciałości zewnętrznych, z t e g o  świata 
płynących. Religia Słowa, religia ł a s k i  — 
ze strony B o g a .  Ze strony c z ł o w i e- 
k a zaś — religia w i a r y ,  — religia 
u f n o ś c i ,  oddania się Bogu oraz s ł u 
ż e n i a  Mu w duchu i prawdzie, — i reli
gia m i ł o ś c i . . .  wobec bliźniego, w służ
bie człowieka i ludzkości.

M Ę C Z E N N IC Y
M. BARTO S

mogło być przyjem ne dla trydenckiego bisku
pa. W przeklętym  heretyckim  gnieździe za
staje członka uniw ersytetu, uchodzącego po
wszechnie za awangardę obozu walczącego 
z czeską herezją! A ponadto z jego ust słyszy 
płom ienną obronę naczelnej zasady husyckiej 
rebelii, przyjm ow ania Wieczerzy Pańskiej pod 
obu postaciami. Polski m istrz był wprawdzie 
jedynym  w yjątkiem  w gronie swych krakow 
skich kolegów, którzy woleli zdobywać w a
wrzyny sławy, słowem i piórem, walcząc prze
ciwko husyckiej zarazie. Długie lata ukryw ał 
swoje przekonania, aż wreszcie w roku 1449 
nieprzyjaciołom  udało się wywabić go podstę
pem z Krakowa i w czasie jego nieobecności 
w mieście w targnąć do jego mieszkania i za
brać rękopisy, kom prom itujące ich autora, ja 
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ko wyraźnego sprzym ierzeńca czeskich he
retyków. Na szczęście w  porę się o tym  dowie
dział i ratow ał się ucieczką przez Śląsk do 
Czech.

M istrz Andrzej Gałka z Dobczyna — tak 
brzm i jego nazwisko — był isto tn ie h e re ty 
kiem wielkiej m iary, acz jeszcze w  roku 1441, 
i to po raz już drugi, był dziekanem  wydzia
łu filozoficznego. Kilka lat, przynajm niej aż 
do roku 1445 propagow ał zasady husyckiego 
ruchu w łacińskich pismach, k tóre potrafił 
chytrze zamaskować, jak  na to wskazuje jedno 
z nich, k tóre udało mi się zidentyfikować 
w bezim iennym  traktacie kapitu larnej biblio
teki.

W celu wywołania zainteresowania, a je 
dnocześnie dla zatarcia śladów, dedykuje 
swoje pismo nieszczęśliwemu królowi W łady
sławowi W arneńczykowi, k tóry  jak  wiadomo 
zginął w wojnie z Turkam i w roku 1444, pod 
naciskiem nuncjusza złamawszy przym ierze, 
niedawno stwierdzone uroczystą przysięgą. 
W tragiczną śmierć króla w Polsce przez czas 
dłuższy nie wierzono. I Gałka, dekując swe 
pismo królowi, podziela przekonianie, że król 
ocalał i że niebawem  po w ycierpianiu kary, 
nałożonej na niego przez nuncjusza, powróci. 
Jak  wiadomo nuncjusz również poległ pod 
W arną wraz z kw iatem  polskiego rycerstw a. 
Pismo Gałki zwraca się do króla cytatam i 
z Pism a Świętego i z A ugustyna, wzywając 
go do sprawiedliwości i pobożności, i do za
chowania w iary, do której zalicza także p rzy j
mowanie kielicha, k tóry  został ustanow iony 
przez samego Chrystusa. Samej obronie k ieli
cha trak ta t poświęca zaledwie kilka gorących 
zdań. Zasadniczo w swej całości jest on obro
ną najbardziej rew olucyjnej zasady husytyz- 
mu, ubóstw a duchowieństwa. W duchu husy- 
tyzm u i wielkiego jego poprzednika W iklefa 
w ubóstw ie duchowieństwa upa tru je  główny 
w arunek napraw y powszechnego i głębokiego 
upadku Kościoła, w  k tórym  tonie właśnie pod 
w pływem  swego bogactwa. Bogactwo stało się 
przyczyną zepsucia w  Kościele. O znajm ił to 
według legendy głos z nieba w chwili, w  k tó
rej papież przyjm ow ał z rąk  cesarza m ajątek  
i świeckie panowanie. Jedno i drugie jest 
przyczyną strasznej korupcji Kościoła. T rak ta t 
m aluje upadek Kościoła w ciem nych barw ach, 
czerpanych z Biblii, a szczególnie z Apokalip
sy św. Jana, oraz z proroczej lite ra tu ry , jak  
np. o św. Hildegardzie lub z byłego praskiego 
m istrza J. W unschelburga. Gałka jest głęboko 
przejęty  myślą, której w iernie służy. Ze w zru
szeniem czytam y, jak  pod koniec trak ta tu  
cytatam i Pism a Świętego i z Ojców Kościoła 
usiłuje samego siebie skłonić do otw artego 
wyznania.

Do tego brakło mu wszakże odwagi. Nie 
mniej jednak nie zaprzestał niebezpiecznej 
propagandy. Po zdemaskowaniu znaleziono w 
jego m ieszkaniu kilka bardzo niebezpiecznych 
m anuskryptów  kacerskich, dedykowanych 
przednim  możnowładcom kraju . Gałka p rzy

stosowuje się do wym agań doby i treść wspó- 
mnianego trak ta tu  przyodziewa w form ę do- 
w opnych  wierszy piosenki. W ychwala w niej 
W iklefa jako znakomitego filozofa i reform a
tora, według powszechnie uznawanej legendy 
datując w  jego duchu zepsucie Kościoła od 
czasów papieża Sylwestra, k tóry  z rąk  cesarza 
K onstantyna przyjął świeckie państwo. Gałka 
naw ołuje do walki przeciwko A ntykrystow i 
nie mieczem, lecz Słowem Bożym i kończy 
m odlitwą do Chrystusa o dobrych duszpaste
rzy. Nie bez pewnej ironii do swej piosenki 
użył antyhusyckiej melodii czeskiego pocho
dzenia.

Nie wiemy, czy Gałka osiągnął jak i sukces. 
Zdemaskowanie niebezpiecznego heretyka w y
wołało jeszcze większe prześladowanie, trw a
jące w  Polsce już od czasów Husa, a skierow a
ne przeciwko wszystkim , którzy zgadzali się 
z poglądami czeskiego kacerza czy W iklefa. 
Tylko ódwołanie heretyckiej nauki mogło ich 
ocalić od stosu, którego Gałka uniknął na 
skutek swej ucieczki do Taboru. W tym  czasie 
Kościół w  Polsce przeżywał okres niebywałej 
mocy i świetności. Do przeszłości należały już 
te czasy, kiedy pod wpływem  niebezpieczeń
stw a ze strony  Zakonu krzyżowego względy 
polityczne i państwowe złożyły się na powsta
nie na samym  dworze królewskim  silnego 
stronnictw a, przychylnie usposobionego dla 
kacerskich Czech. Daleko także było jeszcze 
do tej doby, kiedy te same interesy skłaniały 
do wprowadzenia księcia polskiego na tron 
czeski, osierocony po śmierci Jerzego Podie- 
bradzkiego. W ysiłki Gałki były więc z góry 
skazane na niepowodzenie, ba naw et i w Cze
chach stosunki pogorszyły się do tego stopnia, 
że Tabor w  roku 1452 był zmuszony wydać 
swych księży w ręce króla Jerzego. W tym  
czasie Gałka znika z Taboru bez śladu. Praca 
jego wszakże nie poszła na m arne. Od tego 
czasu enuncjacje tego rodzaju, choć może nie 
tak  śmiałe, nie zanikają w Polsce, i nie ulega 
wątpliwości, że przyczyniły się w wielkiej 
mierze, że w  ciągu stu lat reform acja tak  się 
w k ra ju  przyjęła, że ojczyzna Gałki mogła 
stać się ostoją dla Jednoty Braci Czeskich.

MARTYROLOGIUM 
REFORMACJI POLSKIEJ

P ożar wojny światowej wygasł po trzy
dziestu latach i wreszcie było można zro

bić przegląd wywołanych przez nią zniszczeń. 
Sm utny to był obraz. W zruszał każde tk liw 
sze serce i otw ierał dłoń ofiarną tam, dokąd 
w ojna nie dotarła, w neutralnych krajach  
ewangelickich, w Szwajcarii, a szczególnie w 
Holandii. Do tych też krajów  od początku 
w ojny trzydziestoletniej płynęła szeroka fala 
ewangelickich uchodźców, pragnących ocalić 
przynajm niej samo życie, kiedy już pożoga 
wojenna pozbawiła ich strzechy rodzinnej. Tu 
spotykali się z najwyższym  współczuciem i 
pomocą. Dlatego też ostatniego roku wojny
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Wychodzi w  Lejdzie po raz pierwszy drukiem  
skarga czeskiej em igracji, Komeńsk ego „Hi
storia persekucj.’*, a powodzenie, z jak 'm  się 
spotyka, niew ątpliw ie staje się pobudką pow
stania m artyrologium  polskiego protestantyz
mu, wydanego w Utrechcie w cztery lata po 
podpisaniu pokoju westfalskiego.

Skarga, emigracji czeskiej, prawdziwa k s :ę- 
ga łez i krw  , opisująca zgrozę pobiałogórskiej 
przeci wre form acji, posiadała wszystkie dane, 
by wywołać szczere za in te reso w an i Holandii 
ziem ą Husa. Pod-ycane ono było ponadto dłu
goletnim  pobytem  w Holandii dworu króla 
,,zimov ego“, craz nowymi wydaniam i m arty 
ro logów  ewangelickich, dokładnie inform ują
cych o bojach i ofiarach reform acji czeskiej. 
P rotestantyzm  pol-ki wszakże od przeszło pół 
wieku staczający coraz zagorzalsze boje z a ta 
kującą go przeciw reform acją, acz miał już za 
sobą znaczny poczet męczenników, był na 
Zachodzie niem al nieznany i dlatego nie mógł 
pozyskać takiego oparcia, jakie dla czeskiego 
protestantyzm u zdołała zdobyć ksiąga Komeń
skiego. W łaśnie w celu pozyskania tego oparcia 
zostały napisane dzieje Kościołów słowiań- 
sk :ch w  różnych krajach, szczególnie w Pol
sce, w Czechach, na Litwie, w Rosji, w P ru - 
siech i na M orawach.

A utor księgi, Andrzej W ęgierski, zmarły w 
roku 1647 senior i podobnie jak niegdyś dob- 
ry  jego znajom y Komeński pisarz synodalny, 
nie bez powodu obaw 'ając się zemsty, n :e 
mógł iść za przykładem  autora „Historii per- 
sekucji“ i wyja\* ić swoje nazwisko, m usiał 
kryć się pod pseudcn’mem Adriana Regenvol- 
sćiusa. Rodzina jego w ‘edz;ała bardzo dobrze, 
że m usiałaby za to gorzko cierp ’eć, i że pro
testantyzm  polski nie może iść tak daleko jak 
protestantyzm  czeski, k tóry  straciw szy już 
wszystko, spalił za sobą mosty. To też istot
na treść książki, op:sująca okrutne prześlado
w ania w  kraju , m usiała być ograniczona do 
jednej czw artej części Księgi, której pozostałe 
trzy  czwarte ogólnie op sywały losy polskiego 
protestantyzm u, czołowych jej teologów i p i
sarzy, oraz próby pozyskania w Kościele p ra
wosławnym  sprzym ierzeńca przeciwko nisz
czycielskiemu postępowi katohcyzm u. W szyst
ko to ponadto, kreślone na obszernym tle, 
wyrażonym  w tytule dzieła, związane zostało 
z losami Ewangelii wśród Słowian w ogóle, 
szczególn e zaś wśród Czechów. Dzieło straciło 
w skutek tego wiele na jasności, przejrzystoś
ci i zwartości, z drugiej jednak strony dz;ęki 
tem u ogólnemu charakterow i mógł je sław ny 
teolog G :zbert Voetius gorąco polecić szero
kiej publiczności europejskiej jako jedyne i 
pewne źródło bogatej inform acji o reform acji 
u Słowian, którzy — jak  zręcznie przypom 
niał —dali zachodnioeuropejskiemu kalw ini- 
zmowi wybitnego teologa i organizatora w 
osobie Jana  Łaskiego.

Mimo tych braków kompozycyjnych, dzieło 
istotnie kreśli w spaniały i żywy obraz dzie
jów polskiej reform acji w jej trzech k ierun

kach: luterskim , kalw ińskim  i Jednoty  Braci 
Czeskich od chwili ciężkich, nie mniej obiecu
jących początków poprzez raptow ny rozmach 
w połowie XVI w .eku aż do zażartych walk, 
w yw ołanych przez nową, szwedzką dynastię 
królewską, k tóra przem knęła się całkowicie 
do obozu walczącej przeciw reform acji. Opo
wiadanie zabarwione jest niejedną legendą, 
ozłacającą sm utne fakty, a nieraz nabiera to
nu szczerej serdeczności, szczególnie wówczas, 
kiedy opowiada o wysiłkach, zm ’erzających 
do zjednoczenia w Zgodzie Sandomierskiej 
(1570) trzech kierunków  reform acyjnych, 
i o w spaniałej, choć niestety bezskutecznej 
jej obronie. W m iarę zbliżania się do doby 
współczesnej autorowi, opowiadanie nab 'era  
cech dram atycznych, ba naw et i tragicznych, 
aby wreszcie wybuchnąć pełnym  rozpaczy 
krzykiem  o pomoc. O pomoc przeciwko b ru 
talnym  atakom  katolickim, podniecanym przez 
Jezuitów, nie znających ni zmęczenia, ani li
tości, przeciw atakom , pochłaniającym  kolejno 
zbory ewangelickie niby drapieżne fale, prze
ciwko którym  nie masz obrony ni odwołania. 
Opisując poszczególne zbory ewangelickie, 
księga jakby kroczy po cm entarzu czy po po
gorzelisku. Ileż to zborów, szkół, ba naw et i 
cm entarzy ew angel ckich dosłownie legło po
piołem z ręki podpalaczy, aby już nigdy 
z gruzów nie powstać! Strach przed gorszymi 
jeszcze okrucieństw am i był silny...

Ale też i wrażenie, jakie w yw ierają te s tro 
nice, jest tym  większe, że jest to niby krzyk 
gwałtem  zaduszony. Zastraszeni polscy ew an
gelicy jeszcze rozpoczliwie wierzą w ochronę 
królewską i nie m ają odwagi prosić zagranicz
nych współwyznawców o interw encję. A kie
dy wreszcie doprowadzi ich do tego czarna 
rozpacz i kiedy zwrócą się do Berlina o po
moc, nastaje  rozbiór Polski, a ewangelicy 
polscy popadną w nienawiść całego narodu 
jako jego rzekom i zdrajcy...

W ciągu ćwierć wieku książka doczekała się 
dalszego w ydania i zdobyła dla polskich 
ewangelików wiele skutecznej i pomocnej 
sym patii w  ich ciężkiej walce. Stała się pa
m iętną naw et dla protestantyzm u czeskiego. 
Uwieczniona w  niej bowiem została nie tylko 
polska gałąź Jednoty  Braterskiej, lecz i o j
czysta gałąź Jednoty  czeskomorawskiej. Opis 
jej losów i prześladowania jest niem al wycią- 
g em z „Historii Persekucji“ , a jednak naw et 
samego Komeńskiego. K rótkie dzieje Jednoty  
z roku 1660 nie były dla przyszłych pokoleń 
tak  pouczające o w ybitnych osobistościach 

, Jednoty  i o jej pracy kulturalnej, jak  właśnie 
dz eło W ęgiersk ego. I tak  np. po raz pierwszy 
ukazał się w nim  życiorys Blahoslava i tylu 
innych autorów  Jednoty ; wyszczególnieni tu 
byli również wszyscy współpracownicy i tłu 
macze Biblii Kralickiej. A że księga oparta 
została częściowo na źródłach nam dz ś nie
znanych, zwiększa to jeszcze bardziej jej w ar
tość i pod tym  względem nie została dotąd 
dostatecznie w ykorzystana. M artyrologium
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polskie uczyło czcić i szanować wielki k u ltu 
ralny dorobek Jednoty  i to nie tylko cudzo
ziemców, ale w  zaraniu naszego odrodzenia 
i naszych czołowych pracowników w zakre
sie litera tu ry , a szczególnie samego Dobrow- 
skiego.

DWAJ OSTATNI SENIOROWIE JEDNOTY 
BRATERSKIEJ

W potężnym, półtorawiecznym  zapasie, 
którego ostatecznym  rezultatem  był edykt to- 
terancyjny  z roku 1781 i podważenie w yłącz
nego i pełnego gw ałtu panowania Kościoła 
katolickiego w krajach  czeskich od czasu k lę
ski na Białej Górze, początek XVIII w ieku 
był m om entem  decydującego przew rotu. Od 
czasów Komeńskiego em igracja nasza pokłada
ła nadzieję przede wszystkim  w Szwecji, m ło
dym m ocarstw ie, w yrosłym  z zam ętu w ojny 
trzydziestoletniej, po której znowu zepchnię
ta została ze swej pozycji. Teraz znowu po
jaw ił się Szwed w Europie. W spaniałe zwy
cięstwa arm ii Karola XII zachęciły czeskich 
i słowackich ewangelików do szukania pomocy 
u młodego króla. Czescy posłowie już nie za
stali wszakże na Śląsku króla, k tórem u w y
mógł na W iedniu wolność religijną, a posło
wie słowaccy, którzy puścili się za nim  aż do 
Rosji, przybyli w łaśnie do Połtaw y (1709), pod 
k tórą Karol X II odniósł ciężką porażkę, która 
mocarstwowe stanowisko jego państw a po
grzebała raz na zawsze. Od tej chwili jedyną 
nadzieją dla ewangelików czeskich i słowac
kich był tylko Berlin. Mimo protestów  W a
tykanu książę Pruski obwołał się królem  i 
stał się głową protestanckich książąt Rzeszy, 
albowiem dynastia saska, k tóra dotąd prym  
wiodła, ze względów politycznych przeszła 
na katolicyzm. Nie dziw, że oczy protestanów  
czeskich i słowackich zwracały się teraz na 
dwór berliński, na k tórym  zresztą m ieli w pły
wowego protektora w osobie nadwornego ka
znodziei D. E. Jabłońskiego. Ten ujął się za 
nimi i jako wnuk i jako dziedzic J. A. Kom eń
skiego.

Jabłoński był synem zięcia Komeńskiego, 
P io tra  Figulusa *), którego zlatynizowane naz
wisko uczynił ponownie słowiańskim. Chociaż 
sam nigdy nie stanął na ziemi czeskiej, był 
w iernym  synem  Jednoty i stróżem  jej dzie
dzictwa i ducha. W ychowany był w  Lesznie, 
bogato przenikniętym  tradycjam i Braci. 
A choć całe swoje życie spędził z dala od 
Leszna, dzielił serdecznie z Jednotą w szyst
kie jej liczne troski i kłopoty. Od 40 roku 
życia był jako senior w prost głową polskiej 
Jednoty i jak  n ik t inny potrafił jej pomagać 
w kraju , w którym  na dobre zwyciężyła reak 
cja i przeciw reform acja. Od samego Leszna 
po dwakroć dyplom atyczną interw encją od
wrócił widmo całkowitej zagłady i do ostat
niego tchnienia słowem i piórem  walczył za 
Jednotę. Jeszcze jako starzec pisze wielkie 
dzieło o jednocie. Praca ta, k tórej poświęcił 
swoje aspiracje naukowe, ograniczając swoje

umiłowane studia z zakresu semitologii, nie
ste ty  nie została dokończona, a co gorsza 
jako stypendysta Jednoty w Anglii, skąd 
później przywiózł sobie żonę, przyswoił so
bie na ogół dość konserw atyw ne poglądy, ale 
też i zrozumienie dla polityki kościelnej i dla 
dążeń swego wielkiego dziada, którego du
chem przejął się całkowicie. Odtąd studium  
irenicum  Komeńskiego stało się i jego dąże
niem  do pojednania i złączenia Kościołów. 
Dążeniu tem u Jabłoński oddał się z takim  za
pałem, że doprawdy zasłużyłby sobie na w ięk
sze powodzenie niż to, jakiego mogły m u 
użyczyć wysoce nieprzyjazne dla tego rodzaju 
poczynań czasy współczesne. W pracy tej 
znalazł wielkiego sprzym ierzeńca w  osobie 
filozofa Leibnitza, oraz w córce i wnuczce n ie
szczęśliwego króla „zimowego’4, w królowej 
hanowerskiej i w małżonce pierwszego króla 
pruskiego. Mimo to wysiłki jego zawiodły 
całkowicie wobec zdecydowanego sprzeciwu 
dworów europejskich i zagorzałych teologów 
katolickich i protestanckich. Nie mniej pewien 
odgłos ta praca wywołała jeśli nie w czym 
innym, to przynajm niej w berlińskiej akade
mii nauk, której Jabłoński został wreszcie 
prezydentem . Dzięki tym  poczynaniom nad
w orny kaznodzieja berliński, mimo na ogół 
podrzędnego swego stanowiska, nabył niem a
łego wpływu i ze swej pozycji mógł czeskim 
i słowackim ewangelikom pomagać bardzo 
w ydatnie.

EMIGRANCI

Emigranci czescy, otrzym awszy m ylne in
form acje o koronacji cesarza Karola VI, 
przybyli do Pragi już w roku 1723. Jeden 
z posłów przybył ze Słowacji, drugi z m iasta 
Zittau. Źle się złożyło, albowiem w tym  czasie 
sie nie mógł im  przyjść z pomocą naw et J a 
błoński, skom prom itowany właśnie w sferach 
dworskich skandalem, wyw ołanym  przez se
k retarza Jerzego Rakoczy‘ego. Zresztą i dy
plomacja berlm ska obawiała się, że orędow
nictwo za tajnym i ewangelikami w Czechach 
może przynieść więcej szkody, niż pożytku. 
Dwór wiedeński upajał się w łaśnie sukcesami, 
odniesionymi przez przeciw reform ację, a agi
tacja nepomuceńska dosięgała w łaśn.e swego 
szczytu. Poza tym  stosunki między Berlinem, 
a W iedniem nie były najlepsze. Z lepszym po
wodzeniem spotkała się akcja Jabłońskiego 
w dwanaście lat później, po okrutnym  epilogu 
tzw. rebelii opoczeńskiej. Em igracja czeska, 
zasilona garstką tych, którzy szczęśliwie un ik 
nęli kar, zebrała zasadniczy m ateriał oskar
żenia według wzoru Komeńskiego „Historii 
persekucji“ i za pośrednictwem  Jabłońskiego 
złożyła go Ewangelickiemu związkowi ksią
żąt przy sejm .e Rzeszy niem ieckiej. Zapewne 
też za jego przyczynieniem  zostały wydane 
w yjątk i tej enuncjacji drukiem , wprawdzie 
nieledwie konspiracyjnie, lecz prasa ew ange
licka przedrukow ała z nich najbardziej ja 
skrawe fak ty  i tą drogą zdołała pozyskać
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sym patie publiczności niemieckiej dla spraw y 
em igracji czeskiej. Sfery urzędowe w Cze
chach, obawiając się, by spraw y te nie były 
ponownie przetrząsane, poczęły się trochę 
mitygować. Także król pruski usposobił się 
przychylniej wobec em igrantów i polecił w y
budować im w Berlinie w latach 1735— 1737 
kościół betlejem ski, k tóry  stał się ośrodkiem 
życia czeskiej emigracji, szukającej coraz 
częściej ochrony pruskiej. W krótce też 
przybył dalszy zbór czeski na przedm ieściu 
berlińskim  Rixdorf. Jabłoński radą i czynną 
pomocą pom agał obu tym  zborom i ich ka
znodziejom.

N adw orny kaznodzieja berliński jako osiem
dziesięcioletni starzec doczekał się wybuchu 
wojny, wywołanej przez trzeciego króla 
pruskiego, młodego Fryderyka II, oraz pierw 
szych sukcesów w bitw ach przeciwko w oj
skom cesarskim . Zdawało się, że zwycięstwa 
te przyniosą oswobodzenie spod przemocy 
habsburskiej nie tylko Śląska, ale i ziem 
czeskich. W tej właśnie nadziei um arł Jabłoń
ski 25 m aja 1741. Dalszy bieg wypadków 
nie spełnił tych nadziei, a Habsburgom 
udało się zatrzym ać ziemie czeskie pod swym 
berłem  za cenę zaniechania polityki ekster
m inacyjnej wobec ewangelików i za cenę 
przyznanej ewangelikom  w czterdzieści lat 
po śmierci Jabłońskiego tolerancji religijnej. 
Aczkolwiek Jabłoński nie doczekał się edyk- 
tu  tolerancyjnego, nie m niej jednak sam 
edykt był w  znacznej m ierze owocem wielo- 
telnich w ysiłków  w nuka Komeńskiego, w 
służbach czeskiej em igracji, k tóra wreszcie 
w yw alczyła sobie w alką kilku generacji w ol
ność religijną.

Wśród mężów następnego pokolenia, którzy 
przyjęli spadek po Jabłońskim , bezpośrednim 
nieledwie jego następcą był kaznodzieja ber
lińskiego zboru betlejem skiego, Jan Bogumił 
Elsner. Tę zaszczytną pozycję, zasłużył sobie 
nie tylko 35-letnią w ierną pracą w tam tej
szym zborze czeskiej em igracji, ale przede 
wszystkim  usilną działalnością wydawniczą, 
k tó rą  przyczynił się w najwyższej m ierze do 
odrodzenia ducha Jednoty  B raterskiej. W 
trzydziestym  roku życia została powierzona 
niu funkcja, k tóra stała się dla niego zadaniem  
całego życia. Em igrantom  czeskim, którzy 
uszli z ojczyzny przed prześladowaniem  okre
su, nazywanego M rokiem (Temno), i po wielu 
perypetiach osiadłym  w Berlinie, nie podoba
ła się litu rg ia lu terska; zdołali wymóc sobie 
ukonstytuow anie w roku 1474 zboru refor
mowanego. Kaznodzieją jego został właśnie 
Elsner. Posiadał ku tem u świetne referencje 
i nie zawiódł pokładanych w  nim  nadziei. 
Studia uniw ersyteckie w  Niemczech i w Ho
landii ukończył z chlubnym  wynikiem , a co 
ważniejsza, pochodził ze starej braterskiej 
rodziny, k tóra według rodzinnego podania 
opuściła Czechy już przed dwoma stuleciami. 
Początkowe wykształcenie zdobył w Lesznie, 
w dawnej siedzibie trzeciej, polskiej gałęzi

Jednoty, k tóra najdłużej staw iała czoło klęs
kom, k tóre unicestw iły jej dwie starsze sio- 
strzyce, czeską i morawską.

Em igranci czescy, których ożywiały stale 
żywe tradycje Braterskie, nie mogli mieć 
lepszego kaznodziei. Elsner z domu rodzinne
go wyniósł znajomość języka polskiego, a po
nadto żonę m iał Polkę, ale nauczył się 
wkrótce po czesku tak, że już po upływ ie roku 
mógł wydać pierwszą czeską publikację, ka
techizm braterski. A później nieledwie co rok 
wydaw ał podobne publikacje, nie zawsze 
oczywiście po czesku, ale zawsze poświęcone 
dziejom Jednoty, propagowaniu jej lite ra tu ry  
i ducha; dla cudzoziemców pisał o historii 
czeskiej ewangelickiej Biblii, przetłum aczył 
na język niem iecki Komeńskiego „Historię 
persekucji(( i przedrukował Biblią kaliską, 
która była znowu w gruncie rzeczy przedru
kiem jednotomowej Biblii kralickiej.

Elsner w ydaw ał przede wszystkim  Komeń
skiego, do którego przylgnął już w czasie 
studiów w Lesznie, uświęconym tylu  o nim 
wspomnieniami. Słusznie przeto po kilku 
latach Elsner został wybrany na seniora pol
skiej Jednoty, i tak  dosłownie w stąpił w 
ślady wTnuka Komeńskiego, niedawno zm ar
łego nadwornego kaznodziei berlińskiego 
D. E. Jabłońskiego.

Redakcja katolicka gotowała polskiej Jed- 
nocie los jej starszych siostrzyc. Tymczasem 
dzięki wysiłkom  Elsnera przybyło jej kilka 
nowych zborów, założonych przez emigrantów 
czeskich w Wielkim i Małym Taborze, Husyń- 
cu, Podiebradach i we Fryderykowym Hradcu 
(Friedrichsgrätz, Bedfichüv Hradec) **). W łaś
nie dla tych em igrantów Elsner w ydaw ał Ko
meńskiego. W ydał Labirynt, Praxis, kancionał 
amsterdamski i drobniejsze rzeczy, jak Testa
ment (Ksaft), który dzięki Elsnerowi zacho
wał się do dziś z przedruku Leszneńskiego, 
„Głos pasterza’4, „Gród niezdobyty44 i „Roz
m yślania44. Łącznie z P raxis w ydaje także w y
ciąg słynnej braterskiej Naprawy, najw aż
niejszego dzieła starej Jednoty  podług druku 
kralickiego z roku 1584, i wreszcie Kaznodzie
ję domowego M ateusza Koniecznego. W szyst
kie te druki są przeznaczone nie tylko dla 
zborów pruskich i śląskich, ale i dla tajnego 
kolportażu wśród „ukrytego nasienia44 tajnych 
ewangelików Czech, Moraw i Słowacji. W tym  
celu książki te  m ają niewielki, kieszonkowy 
format klocków (śpalićky), aby „zwodziciele44, 
którzy pod groźbą śmierci przenosili je przez 
granice, łatw iej mogli je ukryć. W prawdzie 
i te „klocki’4 sta ją  się z reguły łupem  Ko- 
niasza, jego towarzyszy i uczniów, nie mniej 
jednak niektóre z nich dotarły  do rąk  w łaś
ciwych i w sercach czytelników wzniecały po
żary rew olty i rebelii. Jakżeby nie mogła 
zapalać taka „Historia persekucji44, którą 
Elsner także wydał!

Swymi opowiadaniami o zgrozach pobiało- 
górskich, budziła tak  silnie, że zapaliła w 
Czechach dla spraw y Ewangelii wykształco
nego mnicha Wawaka. W szystkie w ystąpienia
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z Kościoła rzymskiego, po ogłoszeniu paten tu  
tolerancyjnego, a było ich niemało, zostały 
przypisane wpływowi tej książki. Druki El
snera przenikały naw et i tam , gdzie się ich 
wszędobylscy, czujni m isjonarze Jezuiccy na j
m niej spodziewali. Podobnie jak oni i te księ
gi były wszędzie i naocznie przekonyw ały 
urzędowe m iejsca i m isjonarzy o m arności 
ich wysiłku wygładzenia z kacerskiej ziemi 
przeklętego nasienia piekieł, a resztkom  ta j
nych ewangelików niosły w ich prześladow a
niu pociechę, nowe siły i w iarę w przyszłość. 
W szystko to podniecało obawy W iednia, by 
nie stracił terytoriów  czeskich, k tórych strata 
byłaby nie mniej bolesna, niż u tra ta  bogatego 
Śląska. Strach ten rodził się z ustaw icznych 
ucieczek czeskich ewagnelików do P rus pod 
ochronę bagnetów Fryderyka Wielkiego i z 
ciągle nowych buntów uciśnionego ludu. Ta 
mała, ale nie ustająca i w ytrw ała walka 
uchodźczych apostołów i kolporterów  w raz 
z buntam i chłopskimi po kilku dziesiątkach

lat nieraz rozpaczliwych wysiłków odnosi 
wreszcie upragnione zwycięstwo w postaci 
edyktu tolerancyjnego z roku 1781.

Aczkolwiek siły Elsnera już się kończyły, 
doczekał się wszakże tej wielkiej chwili. 
Um arł w 65 roku życia w  m arcu 1782. Spełnił 
się wielki sen jego życia: Komeński mógł już 
być w ydaw any w swej ojczyźnie. Obszerne 
sprawozdanie o literackiej i wydawniczej 
działalności Elsnera do jego krew nych dostał 
młody Dobrovsky dla swego pism a „Lite
rarischer M agazin“ i tak w godny sposób w 
im ieniu wszystkich Czechów złożył hołd pa
mięci Elsnera, ostatniego seniora polskiej Jed- 
noty Braterskiej.
*) Potomek Figulusa po kądzieli p. Kallikowa z po

łudniowej Afryki na zaproszenie ministerstwa szkol
nictwa i kultury bawiła w czerwcu 1958 w Pradze. 
Uwaga tłumacza.
**) Dziś zbory te należą do Polskiego Kościoła Re
formowanego. Uwaga tłumacza.

Jan Konar

REFORMACJA WOBEC IDEI 
J E D N O Ś C I  C H R Z E Ś C I J A Ń S K I E J

Ks. Dr WITOLD BENEDYKTOWICZ

N iegdyś Europa cała była gotyckim kościo
łem,“ — pisze Słowacki w Odzie do wol
ności.

Jedność europejska była i jest dziedziczką 
wspólnoty rzym skiej. Im perium  Romanum, 
którego płyta nagrobna stała się pierw szą k a r
tą historii Średniowiecza, wycisnęło trw ałe 
piętno na dziejach ludów europejskich. W isto
cie — przetrwało ono własny upadek i żyło 
nadal w nowych formach ładu średniowieczne
go. Żyło w religijności i organizacji kościelnej, 
praw ie i politycznej tendencji jedności euro
pejskiej.

Adaptacja religii chrześcijańskiej do potrzeb 
pozornie tylko ginącego świata starożytności 
pozwoliła na przetrw anie religii antycznego 
Rzymu, religii, która była refleksem  latyńskich 
treści społecznych, obyczajowych i politycz
nych. Panteon starorzym ski został ochrzczony 
formalnie. O trzym ał nowe imię. Istota jego po
została nie zmieniona.

„Barbarzyński k o d e k s Romy, jak  mówi 
Norwid, nie został przełam any krzyżem  aż do
tąd. Średniowiecze nie stworzyło bynajm niej 
praw a chrześcijańskiego; i tu  bowiem m am y do 
czynienia z adaptacją dawnego porządku praw 
nego.

Najbardziej zadziwiającą rzeczą jest prze
trw anie idei jedności politycznej. Im perium  
Rzymskie zespoliło w sobie życie ludów base

nu śródziemnomorskiego; na północy sięgnęło 
po Wielką Brytanię. Penetracja ekonomiczna 
Rzymu sięgnęła naw et do Bałtyku, przecinając 
kontynent bursztynow ym  szlakiem. Po upad
ku Im perium , środek ciążenia tendencji jed 
ności przesunął się bardziej ku Europie cen
tralnej. Nowym wcieleniem idei wspólnoty 
europejskiej było Święte Cesarstwo Rzymskie 
Narodu Niemieckiego. Form alnie przetrw ało 
ono do czasów Napoleona, nowego wyrazicie
la dawnej idei jedności. W istocie — treść 
jej w yjałow iła się i w ykruszyła już dawniej. 
W zdychanie do niej w dzisiejszej Europie za
chodniej, z Niemcami adenauerowskim i na cze
le, jest nowym refleksem  tego dziedzictwa, ja 
kie pozostawił po sobie starożytny Rzym.

Reform acja XVI w. na tle idei wspólnoty 
europejskiej, była niejednokrotnie oceniana 
negatywnie. W myśl tej oceny, Luter rozbił nie 
tylko jedność niemiecką — lecz również euro
pejską. O ile takie ujęcie jest słuszne?

W sensie religijnym, reform acja XVI w. była 
rejudaizacją chrześcijaństwa. Twierdzenie prof.
T. Zielińskiego, że praw dziw ym  Starym  Testa
m entem  chrześcijaństwa jest ku ltu ra  antyczna, 
nie może mieć zastosowania w kręgu prote
stantyzmu. Reformacja XVI w. była reformą 
deuteronomiczną chrześcijaństwa; oczywiście, 
nie było to bynajm niej rezygnacją z uniw ersa
lizmu chrześcijańskiego. Ale było wyrzecze
niem  się nieautentycznego, bo niebiblijnego 
uniw ersalizm u rzymskiego.
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W sensie politycznym reformacja nie naru
szyła idei wspólnoty europejskiej. Widoczne 
jest to szczególnie na przykładzie historii Nie
miec. J a k ;e jest znaczenie Lutra dla niem czy
zny — przypom inać nie trzeba. Politycznie — 
żywioł reform acyjny akomodował się do istn ie
jącego porządku prawnego i ustrojowego. Świę
te Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego 
istnieć nie przestało. E lem enty katolickie i pro
testanckie um iały w jego granicach ułożyć 
wzajem ne współżycie. Pod tym  względem — 
negatyw na ocena roli reform acji nie jest 
słuszna.

Pozostała natom iast głęboka rysa w organiz
mie jedności religijnej. W przeciwieństwie do 
kręgu świeckiego, w kręgu kościelnym nie uda
ło się wyrównać sprzeczności i doprowadzić do 
harm onijnego współdz:ałan ;a żyw ;ołów katolic
kich i protestanckich. Rzecz ta udała się jedy
nie w Anglii, na gruncie kościoła anglikańskie
go. Ale i tu  elem ent katolicki nie pozostał 
bynajm niej rzym skrm, papieskim: m usiał się 
wyem ancypować spod władzy i mocy W aty
kanu.

Podział kościoła na Zachodzie był ojcem tę
sknoty za jednością. Poczęta chyba już wów
czas, narodzona w XX wieku, nosi dziś n rano  
idei ekumenicznej, ucieleśnionej w ruchu eku
menicznym, kierowanym przez Światową Ra
dę Kościołów (Radę Ekumeniczną). Ruch ten 
skupia w yznania protestanckie, prawosławne 
i starokatolickie, a więc to, które najdłużej po
zostało w łonie kościoła rzymskiego, bo p rak ty 
cznie — aż do soboru watykańskiego (1870). 
Brak w tym  ruchu jednego partnera  — kościoła 
rzymsko-katolickiego. Kościół ten nie szuka 
jedności z innym i w yznaniam i; uważa bowiem, 
że sam jest jednością i autentycznym , jedynym  
kościołem chrześcijańskim. Kto szuka jednoś
ci — niech zatem jednoczy się z prawdziwym, 
jedynozbawczym  kościołem rzymskim. Stano
wisko bardzo konsekw entne; jednocześnie nie 
do przyjęcia dla pozostałych partnerów .

Bezkompromisowość ma wielką siłę a trakcy j
ną. Aktywiści ruchu ekumenicznego, zwłaszcza 
na zachodzie Europy, mocno zabiegają o kon
tak ty  z sferam i watykańskim i, usiłując naw ią
zać rozmowy i rokowania na tem aty ekum e
niczne. Spotkania ekumenistów z niektórym i 
przedstaw icielam i katolicyzmu, występującym i 
zresztą ściśle pryw atnie, napaw ają aktyw  Świa
towej Rady Kościołów nadzieją, że nadejdzie 
chwila, kiedy kościół rzym sko-katolicki przy
stąpi oficjalnie do ruchu ekumenicznego. Te na
dzieje towarzyszą pewnym  zjawiskom, których 
treścią jest oczywista graw itacja w kierunku 
katolicyzm u. I oto mam y do czynienia z jed
nym, nienaj szczęśliwszym znamieniem tęskno
ty  za jednością kościelną: treścią jej jest reka- 
tolicyzacja w kręgu protestanckim .

Na tym  odcinku, dzisiejszy protestantyzm  
daleko odszedł od Lutra ,,Tu stoję i dalej iść 
nie mogę, tak  mi dopomóż Bóg“ — mówił Re
form ator w W ormacji. Dziś okazuje się, że pew

na część protestantów  może i gotowa jest iść 
dalej, przy czym to dalej oznacza wstecz! 
W czym się to przejaw ia?

1. W nowym stosunku do zagadnienia tzw. 
sukcesji apostolskiej. Uważa się, że duchowny 
powinien otrzym ać w akcie święceń (ordynacji) 
sukcesję apostolską. Szafarzam i jej są biskupi, 
a więc ustrój episkopalny może być gw arancją 
sukcesji. Ponieważ łańcuch sukcesji został w 
protestantyźm ie przerw any, trzeba się przeto 
zwrócić po nią do biskupów katolickich, wzglę
dnie praw osławnych, którzy tę sukcesję posia
dają.

2. Innym przejawem rekatolicyzacji jest 
próba spojrzenia na sprawę komunii św. Kato- 
licyzującym  protestantom  nie w ystarczają już 
sform ułow ania właściwe ich kościołom konfe
syjnym . I dlatego w tym  kapitalnym , węzło
wym  zagadnieniu, k tóre tak bardzo stanowi
0 różnicy m iędzy protestantyzm em  i katohcyz- 
mem, zbliżają się do katolików. Konsekwencją 
może być tylko przyjęcie całkowicie stanow iska 
katolickiego i osobliwa dewocja eucharystycz
na, zupełnie obca protestantyzm owi.

3. Wielkością Lutra i reformacji było to, 
że za najwyższą normę wiary, norma normans, 
zostało uznane Słowo Boże. Katolicyzm, na 
rów ni z Słowem Bożym, staw ia tradycję. T ra
dycja jest rzeczą czcigodną i cenną. Tylko — 
niestety, nie może być gw arantem  autentycz
ności w łasnych zapodam Rekatolicyzacja pole
ga m. in. na zrów naniu au tory tetu  tradycji 
z Słowem Bożym. Jest to odwrotem  od zasad 
reformć;cyjnych.

4. Wreszcie — mariologia. Są protestanci, 
którzy tw ierdzą, że ewolucja katolicyzm u idzie 
w kierunku apoteozy M arii Panny, przyznania 
jej bóstwa i dodaniu do Trójcy Sw. — jeszcze 
jednej osoby: m atki Jezusa Chrystusa. Zdaje 
się, że ci protestanci idą w swych niepokojach 
zbyt daleko. Pomimo rozwoju mariologii i m a- 
rio latrii nie w ydaje się, aby katolicyzm  do
szedł oficjalnie do takiego kresu. Natomiast — 
protestanci rekatolicyzujący uważają brak ma
riologii i mariolatrii w ewangelicyzmie za po
ważny niedostatek. Radzi by tu  widzieć nie
jaką rew izję dotychczasowej postawy i pewne 
korektury . Jest to jeszcze jednym  przejawem  
graw itacji ku katolicyzmowi.

W rocznicę reform acji, w obliczu pam iątki 
w ystąpienia d ra  M arcina Lutra, warto uświa
domić sobie na nowo głębię różnic pomię
dzy protestantyzmem i katolicyzmem.

W arto też przypomnieć, że inicjatoram i
1 prom otoram i nowoczesnego ruchu ekum e
nicznego byli w łaśnie protestanci. I nie na
leży zapomnieć o tym, że ruch ku umocnie
niu jedności chrześcijańskiej nie jest bynaj
mniej jednoznaczny z rezygnacją z postawy 
ewangelickiej i całkowitą asymilacją moty
wów katolickich.
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KALWIN JAKO WYCHOWAWCA
Ks. O. KRENZ

Z nany francuski biograf Kalw ina, Emile Doumer- 
que, którego siedmiotomowy życiorys Kalw ina 
stanowi najdokładniejszy i najgruntowniejszy 

ze wszystkich życiorysów Kalwina, jak ie posiadam y, 
tak o mim pisze: „Żaden reformator nie jest taką siłą 
jak on, ani Zwingli, ani Luter“.

W krótce po swoim naw róceniu pisze Kalwin 
w przedmowie do swego kom entarza psalmowego: 
„Jeszcze nie upłynął rok, kiedy już wszyscy, którzy 
pragnęli czystej nauki, przychodzili do mnie, począt
kującego nowicjusza, aby się uczyć; próbowałem się 
usunąć, ale wszystkie miejsca mojej ucieczki sta
wały się niemal szkołami publicznymi“. Do niejednego 
wielkiego męża w Królestw ie Bożym i w  państw ie 
świeckim dadzą się zastosować słowa biblijne: p ro
rok nie jest mile widziany w  sw ojej ojczyźnie; do 
Kalwina nie można ich stosować.

A+oli nie tylko w latach jego młodości, lecz i w 
wi^ku dojrzalszym  K alw ina zaw iązują się niem al 
wszędzie, gdzie się zjaw ia i przez pew ien czas działa, 
przyjaźnie trw ające do końca życia. Zaczyna się to 
w Ferrarze, gdzie w  m arcu—kw ietniu 1536 roku K al
win przebywa przez kilka tygodni: odtąd aż do końca 
jego życia rozciąga się wymiana listów pomiędzy nim, 
a księżną Renatą, córką króla francuskiego Ludwika 
XII. Korespondencja ta  szczególnie uw ydatnia nie
zwykłą zdolność Kalwina, obcowania z osobami z do
mów książęcych.

Wilhelm Farel, który zapoczątkował kazanie refor- 
m acyjne w Genewie, zniewolił owego pam iętnego 
dnia sierpniowego 1536 roku przejeżdżającego K al
w ina do pozostania w  Genewie — słowami, zaiste 
nie łaskawym i, żeby Bóg przeklął jego spokój, jeżeli 
jemu, Farelowi, nie przyjdzie z pomocą w rozpoczę
tym nowym dziele Reformacji. Mimo to łączy Kal
wina z tymże Farelem, człowiekiem podobnym do 
pałającego ognia, serdeczna przyjaźń trw ająca  aż do 
ostatniego tchnienia; przy tym Farel jest o całe 
20 la t starszy od Kalwina.

W roku 1549 Kalw in w dedykacji swego kom enta
rza do Listu do Tytusa, poświęconej Farelowi i Vi- 
retowi, staw ia pomnik tej przyjaźni, której charak ter 
cechują słowa: „Nie mogę sobie wyobrazić, aby istniał 
kiedykolwiek zaprząg przyjaciół, który by żył w  ta
kiej zgodzie i wielkiej przyjaźni jak my w swojej 
służbie i urzędzie... Potwierdziliśmy to przed ludźmi 
licznymi dowodami, że byliśmy z sobą zaprzyjaźnieni 
w żadnym innym sensie, jeno w tym, że nasza przez 
Chrystusa uświęcona zgoda była pożyteczna dla Jego 
Kościoła“.

W ygnany z Genewy w  roku 1538, spędza Kalw in 
trzy la ta  w Strassburgu, południowej metropolii n ie 
mieckiej Reformacji, od roku 1541 naw iązuje n ie
przerw aną korespondencję — po opuszczeniu tego 
m iasta — z reform atorem  strassburskim  M arcinem  
Bucerem, wielkim  pośrednikiem  czasu reform acyjne-

Ostatnie pożegnanie Kalwina z syndykatem, rajcami i pastorami Genewy
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go. Gdy ten niekiedy posuwał się za daleko w  swoim  
pośrednictwie, Kalwin pisał do niego zgoła otwarcie 
i przyjaźnie: „Pan jest mi świadkiem, że mnie za 
każdym razem niepokoi, nie tylko zewnętrznie, ale 
w  głębi mego serca, kiedy widzę, że nie zgadzam 
się z mężem pobożnym, szczególnie z tobą“. Nie dziw, 
że taka przyjaźń nie zerwała się! Niemieckiego re
formatora Filipa Melanchtona spotkał Kalwin po raz 
pierwszy w  marcu 1539 roku na sejm ie w  Frank
furcie: od tej chwili osobistego zetknięcia się obaj 
zostają przyjaciółmi, związanymi ze sobą przez na
stępne lata, pomimo że pod względem siły charak
teru bardzo się od siebie różnią; wystarczy przeczy
tać list Kalwina do Melanchtona z czerwca 1590 roku, 
w  którym Kalwin krytykuje postawę Melanchtona 
w czasie tzw. Interim, aby zrozumieć, że takiego 
krytyka trzeba było wysoko cenić i z nim pozostać 
związanym. Nie ma po dziś dzień tak zrównoważo
nego, sprawiedliwego sądu o Melanchtonie jak ten 
list. Znamienny jest fakt, że podróż Kalwina i Farela 
w  maju 1549 roku do Zurychu i pobył: w  tym mieście 
przez kilka dni wystarczyły, aby osiągnąć to, co nie 
udało się staraniem ani Lutra, ani Bucera, miano
wicie złagodzenie stanowiska szwajcarskiego w  spra
wie Komunii św.

Skąd, pytamy, to zespolenie uprzejmości ze szcze
rością, stałości z łaskawością, nieustępliwości z go
towością do pośredniczenia, niezależności z wiernością 
wobec przyjaciela i społeczności? Spojrzenie na spo
sób nawrócenia się Kalwina ku sprawie ewangelic
kiej w  wydatnej mierze nam wyjaśnia, dlaczego 
Kalwin był osobowością tak pociągającą i wychowu
jącą. Wewnętrzne przemiany, jakie przechodził Kal
win w  latach 1527—1533, tak opisuje znamiennymi 
Słowami: „Bóg podbił ducha mego, który na sw ój 
w iek  stał się stosunkow o uparty, przez nagłe n a 
w rócenie sobie ku pojętności; gdy już nabrałem  p ew 
nego sm aku do praw dziw ej pobożności, pragnąłem  
tak bardzo czvnić w  tvm  po^teoy, że chociaż nie 
porzuciłem  innych sw oich studiów , uprawiałem  je  
z m ałym  zainteresow aniem /'

Tak więc pod wpływem Pisma św. i książek ewan
gelickich K alw in  nauczył się bezw zględnego posłu
szeństw a w obec poznanej prawdy: Bóg mnie przy
wiódł do poddania się. Gdy ta sama Genewa, która 
w roku 1538 haniebnie go wygnała, a po trzech 
latach w  niezwykły honorowy sposób zrehabilitowała 
i Kalwin powrócił na swoje dawne stanowisko, okreś
lił to swoje postanowienie powrotu słowami: „Wiem, 
że n ie należę do sieb ie isamego, toteż składam  sw oje  
serce Bogu w  ofierze“. Ręka z płonącym sercem stała 
się potem pieczęcią Kalwina. Wierność Kościołowi 
jest rdzeniem i treścią przyjaźni. Stąd owe cudowne 
i programowe słowa z trzeciej księgi Institutio chris- 
tianae religionis: Nie należymy do siebie samych; 
zatem ani nasz rozum, ani nasza wola nie mogą 
panować w  naszym planowaniu i działaniu. Nie na
leżymy do siebie samych; zatem nasza cielesna ko
rzyść nie może nam przyświecać jako cel życiowy. 
Nie należymy do siebie samych; zatem w miarę 
możliwości winniśmy o sobie i o wszystkim, co jest 
nasze, zapomnieć.

Nawrócenie Kalwina polegało nie na tym — jak 
u Lutra, że wyjaśniła mu się określona, jakkolwiek 
tak centralna nauka Pisma jak nauka o usprawie

dliwieniu z wiary, że w świetle tej prawdy całe 
Pismo ukazało mu się w  nowym świetle. Kalwin 
natomiast odniósł ogólne, niemniej jednak głębokie 
wrażenie, że biblijna nauka religii zawiera w  sobie 
o wiele większą powagę i daleko głębszą prawdę, niż 
wszystko, ca poza tym znaleźć można w wiedzy religij
nej i mądrości życiowej u ludzi, także u starożytnych 
pogan i współczesnych filozofów, w szczególności ma 
głębszą powagę i głębszą prawdę, niż przedstawia 
ją wielobarwne lśniące bogactwo pobożności kato
lickiej i praktyki kościelnej. Ewangelickie chrześci
jaństwo Kalwina polega przede wszystkim na tym, że 
Kalwin zdecydowany jest przez całe życie pozostać 
pojętnym uczniem Biblii.

Zapewne i on, ijak niejeden teolog, starał się oddać 
treść Biblii w  katechiźmie, wyznaniu i nauce, na- 
samprzód w  swoim podstawowym dziele „Institutio  
christianae religionis“. A jednak u niego, jak i przez 
dłuższy czas w jego Kościele, uwydatniło się, że 
w  ewangelickim chrześcijaństwie nie idzie przede 
wszystkim o teologię i naukę, lecz o Biblię i poboż
ność, albo, jak chętnie mówił, o prawdziwe poznanie 
Boga i poznanie samego siebie. Oto jak rozpoczyna 
się Institutio: „Sum a w szelak iej naszej w iedzy polega  
na tych  dw óch częściach: na poznaniu B oga i  sieb ie  
sam ych“. Podobnie jak Luter, stoi Kalwin na straży, 
aby nauka ew angelicka n ie zam ieniła się w  pobożną  
spekuliację, filozofię religii j w  spór teologów , przy  
czym — m ów i — „zapominamy o rzeczy najważniej
szej, m ianowicie o pokładaniu swej ufności w Bogu,
0 wzywaniu Go we wszelakiej niedoli, o cierpliwości 
w  pokusie i o zwalczaniu swoich błędów“. Stąd 
dwie rzeczy stają się zrozumiałe: że w  większej jesz
cze mierze, niż wykazuje to praktyka Lutra, w  nie
dzielę i w  dzień powszedni wykładał Słowo Boże,
1 że w stosunku do wyznaniowego i teologicznego 
sprecyzowania nauki biblijnej wykazał więcej swo
body oraz, że w  Kościele Kalwina księgi wyznanio
we, pomimo swej ważności, nie mogły zająć, prak
tycznie lub teoretycznie, miejsca równorzędnego z Bi
blią. „Po stronie reformowanej nie znajdujemy pow 
szechnie obowiązujących ksiąg symbolicznych“ (W. 
Niesel). N ie oznacza to bynajmniej lekceważenia 
wyznania i teologii, ale daje pierwszeństwo Biblii 
i prawdziwej pobożności, czyli osobistej wierze 
w Chrystusa.

Tworząc nowy Kościół, Luter często nie znajdował 
odpowiednich ludzi i m ówił nieraz: Nie mam jeszcze 
ludzi do tego, nie mogę tego zrobić! Kalwin zaś obda
rzony był zdolnością i mocą wychowywania ludzi 
do tego, co mu przyświecało jako obraz prawdzi
wego Kościoła. Był to zapewne rozpowszechniony 
wśród Francuzów dar i skłonność do organizacji. 
Co osobiście um iłow ał w  B ib lii i  w  K ościele Bożym, 
tem u zdołał dać iwyraz w  nauce i  porządku K ościoła, 
uwidocznić na zew nątrz i w yw ierać w pływ . Jego 
ocena Kościoła zajmuje środek pomiędzy katolickim  
przecenianiem Kośzioła, a błędnym protestanckim nie
docenianiem Kościoła. Protestantyzm francuski po
mimo bezprzykładnego ucisku nie zginął, chociaż 
stracił mienie, kościoły, cześć i prawo obywatelskie 
swoich członków. Assemblee (Zgromadzenia) nie po
rzucono, choć musiało się w  domach, lasach i jaski
niach odbywać. Kalwin wychował sobie ludzi, którzy 
zgromadzenie kościelne uważali za obowiązek wiary.
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Kalwin wpoił swoim zborom przekonanie, że kar
ność i porządek stanow ią istotną część chrześcijaństw a.
Życie zewnętrzne zboru chrześcijańskiego oparł nie 
na jednym, lecz zawsze na dwóch filarach: po pierw
sz e— wyznanie wiary, po drugie — porządek życia 
zborowego, do którego należy także karność kościelna. 
Katechizm i „Ordonances ecclesiastiąues“ zostały 
wprowadzone jako podstawa życia zborowego. Tak 
było we wszystkich kościołach kalwińskich: gdzie
kolwiek ukonstytuował się zbór kalwiński, podsta
wy jego nigdy nie tworzyło tylko wyznanie, lecz 
zawsze także porządek zborowy. Chrześcijaństwo 
nie może się zadowolić tym, że się nie zaprzecza w y 
znaniu i że Kościół używa go przy chrzcie, ślubie 
i pogrzebie — prowadzi to do tworzenia się „Kościo
ła pastorskiego“. Organizacja zboru i Kościoła kal
wińskiego wychowała myślenie i życie swoich człon
ków w innym kierunku, mianowicie w  tym, że nie 
masz chrześcijaństwa bez porządku i karności.

SPOJRZENIE W
KS JAROSŁAW

N ie ma człowieka aż tak zaabsorbow ane
go teraźniejszością, k tóry  nie w spom i
nałby dni minionych. Ponieważ mówi się, 

że historia jest nauczycielką życia, każdy z 
nas pragnie poznać, lub i w brew  swej woli 
poznaje, jakich nauk udziela nam  ta m istrzy
ni, historia, podczas naszego krótkiego życia.

W chm urnych dniach minionej wojny, n ie
pewnych losów, godzin policyjnych, przegląda
łem akta zboru, k tóry  przez blisko 150 la t sw e
go trw ania, wiele m ateriału  nagrom adził w  a r 
chiwum. Z tych notatek napisałem  krótkie 
dzieje zboru Zelowskiego wpisane dziś do „Zło
tej księgi” tego Zboru. M ateriały jednak ze
brane są dość bogate, by m ogły choć trochę 
św iatła rzucić na zagadnienie, k tó re  przed  k il
ku laty  było dość aktualne i doprowadzało do 
dość ostrego ścierania się sądów i zdań, a k tó
re to zagadnienie współżycia Kościołów było 
już od wieków przedm iotem  obrad n ie jedne
go synodu, ugody, unii, rozpraw, dyskusji 
i sporów.

Pragnę dziś przedstaw ić w zestaw ieniu ze
branych m ateriałów  fragm ent m ały z przeszło
ści naszego Kościoła. Chodzi o utw orzenie i 
działalność tzw. „Jeneralnego Konsystorza 
Ewangelickiego” w roku 1828. Nowopowsta
ły konsystorz zawiadomił wszystkie zbory w 
8-stronicowym, drukow anym  piśm ie o swym 
istnieniu. Pismo to zaczyna się słowami:

„Jeneralny Konsystorz Ewangielicki 
wszystkim współwyznawcom w  Królestwie 
Polskiem w bratniey miłości chrześciańskiey 
pozdrowienie swoje zasyła. — Po odbytey 
w dniu wczorayszym uroczystey Installacyi 
swoiey, pośpieszamy nay milsi w Jezusie 
Chrystusie Zbawiecielu naszym Bracia po- 
dadź do wiadomości Waszey co następuje: 

Dekret Nayaśnieyszego Mikołaia I. Cesa
rza Wszech Rossyi Króla Polskiego, Pana

Wreszcie jeszcze jedno: powszechne kapłaństwo. 
Kalwin znalazł środek, za pomocą którego praktycz
nie zastosow ał i  (zrealizował pow szechne kapłaństwo.
Jest to jego nauka o czterech urzędach, na których 
opiera się porządek życia zborowego. Zdrowym, 
trzeźwym spojrzeniem w  życie pierwotnego zboru 
chrześcijańskiego rozpoznał Kalwin, że istniał w  zbo
rach nie jeden tylko miarodajny urząd, lecz cały 
szereg urzędów: apostołowie, ewangeliści, prorocy, 
nauczyciele, diakoni, biskupi i in. Genialnym chwy
tem wybrał z nich cztery główne urzędy: pastorów, 
nauczycieli, diakonów i starszych. W ten sposób ży
cie zboru kalwińskiego od samego .początku ugrun
towane zostało w  szerszej podstawie. Obok pastora 
nauczyciel, diakon i starszy wypełniają w  Kościele 
zadanie, które co do swej istoty jest równe służbie 
pastora i nie mniej zaszczytne. Odpowiedzialność 
kościelna i służba w  zborze nie spoczywają zatem  
na dwóch oczach pastora.

PRZESZŁOŚĆ
NIEWIERZAŁ

Naszego Miłościwego, z dnia 14/26 Lutego 
r.b., utwarzający na mieysce dwóch dotąd 
byłych Konsystorzów, Jeneralny Konsystorz 
Ewangielicki, już do publiczney wiadomości 
podany był przez Dziennik Praw i przez 
pisma publiczne; atoli żeby wieczny ten 
pomnik Naywyższy dla nas łaski stał się 
ieszcze powszechniey znanym, mieścimy go 
tu w  całey iego rozciągłości”:

(Skrót): Dekret wydany na skutek żądań mieszkańców Królestwa 
wyznań Ewanąieliskich Augsburskiego i Reformowanego oraz ich 
duchowieństwa... dla zabezpieczenia dla wyznań tych rrOycowskiey  
Rządu opieki i w odbywaniu spraw tychże wyznań zapewnić stały 
i iednostayny porządek” .

Art. 1.
Zamiast Konsystorza Augsb. i Reformow. będzie 

jeden Jeneralny Konsystorz Ewangielicki na całe 
Królewstwo Polskie, który „pod wiedzą Kommissyi 
Rądowey Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego trudnić się będzie tym wszystkim, co dotyczę 
dobra Kościoła i szkół wyznawców tak Augsburskich 
iako i Reformowanych“.

Art. 2.
Konsystorz Jeneralny Ewang. składać się będzie 

z dwóch sekcji — 1 dla każdego wyznania, które 
winosić będą sprawy ich na sesję ogólną Konsystorza.

Art. 3.
W Konsystorzu Jen. zasiadać będą dwaj Prezesi 

kolejno, oraz po 3. Radców Konsystorskich z obu 
wyznań.

ART. 4.
Jeden z Prezesów, duchowny lub świecki, będzie 

Augsburskiego a drugi Reformow. wyznania. Kadencja 
Prezesa roczna. Prezes nieurzędujący będzie przez 
rok pierwszym członkiem Konsystorza, a w  razie 
potrzeby zastępcą aktualnego Prezesa. Pierwszą ka
dencję wyznaczy los. Prezydujący rozstrzyga rów
ność zdań.

ART. 5.
Król mianuje Prezesów Konsystorza Jen. a Ko 

misja Rząd. Wyznań Rei. i Ośw. P. przedstawia Kró
lowi po 2 kandydatów.
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Kościół 
ewangelicko- 
reformowany 

w Zelowie

ART. 6.

N am iestnik mianować będzie Radców Konsystorza 
Jen. z pośród kandydatów  podanych w  podwójnej licz
bie Komisji Rządowej W. R. i Ośw. P. przez Kon
systorz Jen. Pierw szy raz podadzą kandydatów  w  rów 
nej liczbie Konsystorze Augsb. i Reformowany.

ART. 7.

Król oddzielnym postanowieniem  ustali attrybucje 
i w ładze Konsystorza Jen. i stosunki jego z Komisją 
Rządową WR. i O.P. oraz z władzam i duchownymi 
pośrednim i, z Pastoram i i Gminami oraz z W ładzami 
Krajowym i. P roiekt tego opracuje Kons. Jen., a roz
patrzony przez Komisję Rząd. WR. i O.P. m a być 
zatw ierdzony przez Króla.

ART. 8.

Sprawy dotyczące któregoś z wyznań ewangelickich 
rozpatryw ane będą w  Komisji Rząd. W.R. i O.P. je 
dynie w obecności obu prezesów Kons. Jen. z gło
sem stanowczym.

ART. 9.

Dla ułatw ienia spraw  religijnych wyznaczeni będą 
przez Konsystorz Jen. Superintendenci. Superinten- 
dentów  mianować bedzie N am iestnik nasz na w nio
sek Rząd. Komisji W.R. i O P. z pośród kandydatów  
w ysuniętych przez Konsystorz Jener. w  podwójnej 
liczbie.

ART. 10.

W m iarę potrzeby będą ustanaw iane Konsystorze 
Prow incjonalne zawisłe od Konsystorza Jen.

ART. 11.

Konsystorz Jen. ułoży pro jek t wewnętrznego urzą
dzenia i porządku czynności. Zatwierdzi je Nam iest
nik po przedstaw ieniu ich Komisji W.R. i O.P. przez 
Jeneralny  Konsystorz.

ART. 12.

Skład Konsystorza Jen. może być powiększony człon
kam i innych w yznań ewangelickich w m iarę uznanej 
przez K róla potrzeby, lub  na żądanie wyznawców.

ART. 13.
W ykonanie niniejszego postanowienia, k tóre w 

Dzienniku p raw  umieszczone bydż ma, Komisji Rząd.
W. R. i O.P. polecamy.

P etersburg  14/26 lutego 1828 r. 
(podpisano) Mikołaj

Min. WiOśw.: Min. Sekret. Stanu:
(—) Stanisław  Grabowski (—) Stefan Hr. Grabowski

Radca Sekr. Stanu. Gen. Dywizji
(—) Kos sec ki

W/Z Min. Sprawiedl. Radca Stanu
(—) M. Woźnicki 

Za Sekret Jenerał n Szef Bióra
(—) K. Hoffman

Konsystorz Jeneralny  Ewangelicki kończy pismo 
zwróceniem się do wiernych słowami ewangelii oraz 
słowami upom nienia, opatru jąc list ten podpisami:
Samuel Bogumił de Linde Prezes — X. Karol de Diehl 

Prezes
RADCY JENERALNEGO KONSYSTORZA 

EWANGELICKIEGO
X. Karol Lauber August de Wolff
Alexander Engelke Ernest Faltz
Alexander de Groffe Maurycy Woyde
W arszawa, dnia 3 lipca 1828 roku.

Z listu Ks. Jana  Mozesa, duchownego Ew an
gelicko-Reformowanego w Zelowie, pod datą 
15 m aja 1831 r. do Ks. S. A. Skierskiego w 
Sielcu, dowiadujem y się, że Prezes^ Kościoła 
Ewang-Reformowanego, Ks. Karol Diehl, zmarł 
w Poznaniu po krótkiej chorobie w dniu 17 
kw ietnia 1831 roku i rozporządził, aby zwłoki 
jego przewieziono do W rocławia i złożono 
obok jego żony. Z listu tego wyczuwa się też 
ogromne zaniepokojenie losem Kościoła Re
formowanego oraz słyszy się kry tykę tych 
pierwszych lat wspólnego Konsystorza Jene- 
ralnego.

„Nie w iem y kto i iak na opróźnionem 
krześle prezesowskim  usiądzie, nie wiemy 
iakowe postępowanie zachowaią członki Kon
systorza, nie wiem y nakoniec czyli nie n a 
stąpią iakowe względem proiektowanego obu
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wyznań Ewangl. w iedno połączenia rozpra
wy. Ta niepowiadomość, ieśli pomiędzy w y
znawcami Ewangl. Ref. w kraiu nie będzie 
żadnego porozumienia się, nieiedną dla Ko
ściołów naszych przynieść może szkodę. Wia
domo wszakże, że dawniejsze chwalebne 
iedności ogniwa, przekute zostały w mun- 
sztuk czyli wędzidło ręką iedną kierowane. 
Synodowania nasze straciły znaczenie, a na 
koniec i iestnienie...”

N ie lepiej w tym  czasie jest i w Jednocie 
M ałopolskiej. Oto część listu Ks. S. A. 
Skierskiego do Ks. Mozesa z dnia 7 

stycznia 1833 roku: —
...’’niepodobną jest rzeczą odsyłać Cię do 

decyzyi Synodu, który podług wszelkiego po
dobieństwa Bóg wie kiedy zwołanym będzie 
przy tarażniejszym rozpierzchnieniu się 
Członków Jednoty Wyznania naszego, bo tyl
ko on jeden (Russocki) pozostał przy sterze 
Jednoty Seniorem. — Kuratorów tak dobrze 
iak nie mamy, — Bobrownicki dotąd w nie
woli i niema nadziei żeby tak prędko powró
cił — Konarski zaś ciągle zastępuje mieysce 
Prezesa Towarzystwa Głównego Kredytowe
go w  Warszawie ...„—” moc zarządzania zło- 
żonemi do depozytu kapitałami służącemi 
Jednocie Kościołów naszych zupełnie im od
jęta została”....
Pierwszy ślad istnienia i działalności Konsy- 

storza Jeneralnego Ewangelickiego znaleźć mo
żna w  piśm ie z dnia 25 lutego 1829 roku: 

„Jeneralny Konsytorz Ewang. Królestwa 
Polskiego zawiadamia X-a Głowackiego, że 
parafia Zelów leży w obrębie Superintenden- 
tury X. Módl w Kaliszu i przez tęże Superin- 
tendenturę we wszelkich sprawach do Jene
ralnego Konsystorza udawać się powinien, 
(podpisy): Linde, X. K. Diehl, Trepka.” 
Następne pismo z dnia 2.9.1830 r. w  którym  

Konsystorz Jener.
„Żąda ,aby kandydaci Teologii kraiowi i 

zagraniczni nie miewali bez zgody i wiedzy 
duchownego kazań w szkołach i domach 
modlitwy.”

„W dniu 19 listopada 1832 w Zelowie w  
obecności X. Superintendenta z Kalisza gdy 
zeszli się Starsi Kościelni, /ustanowiono, że 
kolonie niemieckie graniczące z Zelowem i 
inne dalsze, w których Ewangelicy-Augsbur- 
scy do Kościoła w Zelowie uczęszczają, do 
tegoż Kościoła przy wcieleni zostają i że dla 
nich, jako niemieckiego języka będących Na
bożeństwo co szósta Niedziela w niemieckim  
ięzyku odprawione być winno”, — pisze Ks. 
Mozes.
Jednocześnie dzięki objęciu nad zborami za 

pośrednictwem  superin tendentur, Konsystorz 
Jeneralny, łagodzi w iele spraw.

Inne pismo S uperin tendentury  Kaliskiej -rzu
ca pewne światło na spraw y kościelne w  po
przednim  okresie, gdy podczas starań  duchow
nego referm owanego o uzyskanie dzwonów dla 
swego zboru, dowiaduje się on” że.

1. Kościół w mowie będący (w Woli Tłomakowej) z dzwonem 
itd. był własnością ś.p. zmarłego Pana Kosseckiego.

2. że tegoż sukcesorowie po iego śmierci, w formie prawem 
przepisanej, przez Dziennik dali ogłosić, jakie naczynia święte  
itd. po nieboszczyku Kosseckim pozostały, aby też stosownie do 
praw, Kościołom, o ile podobno, porozdawane zostały.

3. że wskutek tego obwieszczenia vas sacra Kościół Ewan
gelicki już w roku 1824, dzwon zaś w roku bieżącym Kościół 
Ewangelicki w Prażuchach zakupił. Z czego Wiel. X. Pastor prze
konać się raczy, że gdy w mowie będące rzeczy własnością 
prywatną JPana Kosseckiego były i przy ich SDrzedawaniu sto
sownie do przepisanej formalności postępowano, Superintenren- 
tura żadnego teraz kroku uczynić nie może.

Są i odgłosy powstania 1830 roku. W dniu 26 
stycznia 1832 r. Superin tendentura Kaliska po
daje wypis z protokółu posiedzenia Rządu Tym 
czasowego Królestwa Polskiego z d. 3.XII.1831 
r. z zarządzeniem, że od żołnierzy w racających 
do demu nie należy żądać żadnych zaśw iad
czeń przy zawieraniu małżeństw, „gdyż Woy- 
sko Polskie nie istnieje”. —

Tymczasem d. 3. lipca 1832 r. w związku z 
nowymi wydarzeniam i Superin tendentura K a
liska oznajmia postanowienie Rządu Tymczaso
wego w stosunku do b. wojskowych arm ii Pol
skiej z dnia 1 m aja 1832 r.:

......woyskowi niższych stopni zostający w tymże Woysku do
dnia 29 ListoDada r. 1830, niemniej ci, którzy w ciągu rokoszu 
przez Rz^d buntow nicy do służbv woyskowei powołani byli, 
zostaią stosownie do Naywyższej Woli, objawionej w wydanem 
wraz z ninieiszem rozporządzeniem w osobnem postanowieniu, 
przeznaczeni do pułku Armii Nayiaśnieiszego Pana” . — Superin
tendentura dodaje: ,,Czy rozporządzenie więc poprzednie Rządu 
Tymczasowego zostało zawieszone lub nie — dalszą rezolucią 
Superintendentura udzielić nie omieszka” .

Takim też przypom nieniem  o nowym k ierun 
ku rządów popowstaniowych jest pismo Super- 
intemd. Kaliskiej z dnia 4 m aja 1837 r. w  k tó 
rym  zawiadam ia o tym, że nazwę „Wojewódz
two” zamienio — od teraz na „Gubernię” i tak 
należy adresować.

Niezmiernie wielki nacisk położył Konsytorz 
Jeneralny od r. 1831 na stworzenie i uporząd
kowanie archiwów i kancelarii zborowych.
Stąd też liczne pisma Superin tendentury  do d u 
chownych, nakazujące wprowadzenie jednostaj
nego form atu papieru do podań i allegatów, o 
wysyłaniu wykazów, ponum erowaniu, podato- 
w aniu wszystkich postanowień, dekretów  i res
kryptów  rządowych i Konsystorskich, o w pro
wadzeniu dziennika do zapisywania rozporzą
dzeń konsystorskich i rządowych, w  spraw ie 
urządzenia archiwów, o przysłanie spisu w szyst
kich dokumentów i aktów tyczących się ich 
parafii. Zapowiedziana pism em  z d. 18.3.1838 
rew izja archiwów przez Superintendenta. Że 
akta m ają być: 1. szyte 2. na pliki rozdzielone 
3. w  afisze opatrzone. O podanie dat, num erów 
i ilości kurrend  otrzym anych z S uperin tenden
tury, i t. d. i t, d. Te zarządzenia pow tarzają 
sie stale aż do roku 1848. Były one często p rze
szkodą w  pracy duszpasterskiej i dlatego 14 
listopada 1842 r. Ks. Mozes pisze do Superin 
tendentury  K aliskiej:

. , ...niech mi będzie wolno uczynić i to pytanie, czy nie poDadnie 
iakiemu ukaraniu kto nie potrafi tego dziennika korespondencyj
nego prowadzić iak Prześw. Konsystorz J-lny Ewangel. prowadzo
nym mieć go chce? Co się tyczy Dziennika reprodukcyjnego, teao 
zgoła nie rozumiem iak ma być prowadzonym i do czego ma służyć.

W końcu z ciężkim bólem serca wynurzyć muszę, że przv tak 
rozaałezionych czynnościach świeckich, iakie na duchownych Ewan- 
oelickich ciaża, przy tvlu ciaale pomnażaiących sie formalnościach, 
których przy każdym przedmiocie ściśle Drzestrzeaać potrzeba, nie 
tylko, że iedno dla drugiecio, co, iak i kiedy ma bvć wypracowane 
z pamięci wvnada, ale też nawet do chwały Bożej i zbawienia 
duszy nie służy. Dałhy Bóg, któremu świat cały w szczerości 
i prawdzie wedle woli iego służyć powinien, dałby Bóg, żeby 
Duchowieństwo Ewancrelickie w oranice powołania sweno cofniete 
zostało a uwolnione bedzie choć w części nieiakiei od wikłania 
sie w świeckich czynnościach, które z nrawa i słuszności świeckim  
osobom przynależą, czas miało pozostawiony do snokoineoo zgłębia
nia prawdy Słowa Bożeno ludowi p o d a w a ć  sie maiącego ku nauce, 
ku strofowaniu, ku ćwiczeniu się w pobożności...”

c.d.n.
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C H R Y S T IA N IZ M  O  PRACY
STEFAN WOJAK

Mniej więcej rok tem u ukazała się na półkach 
księgarskich św ietna książka w 3-ch tom ach 
pod tytułem : „Droga przez m ękę“ Aleksego 

Tołstoja w tłum aczeniu W ładysław a Broniew skiego  
— W ydawnictwo Czytelnik — 1957, zalecana obecnie 
jako lek tura obowiązkowa w  wyższych klasach l i 
cealnych.

Fabuła powieści rozpoczyna się w roku 1913-ym 
w  Rosji i następnie snuje się poprzez w ypadki W iel
kiej Rewolucji Październikowej. P rzedstaw ia czytel
nikowi bardzo plastycznie w alki Arm ii Czerwonej 
z białogw ardzistam i na południu Rosji, uw ypuklając 
specjalnie mocno próżnię duchową, w jakiej znalazły 
się po wybuchu rewolucji elem enty inteligencji ro 
syjskiej. Powieść jest św ietnie napisana, rzutując 
poszczególne w ypadki obrazkam i, w iążącymi się 
w jedną całość i w jedną m yśl przewodnią. Należy 
podkreślić, iż powieść „Droga przez m ękę“ cechuje 
duża doza obiektywizm u.

Wiemy o tym, że w  początkach rew olucji 1917 r. 
przebywały jeszcze w  Rosji oddziały arm ii niem iec
kiej, sprzyjające białym  lub czerwonym.

W tomie 2-im „Drogi przez m ękę“ na stronicy 
199-ej — ustęp ostatni od dołu — czytamy:

— „K atia patrzyła w  okno zgarbiwszy się jak  
staruszka. Widocznie tw arz  jej była tak  sm utna 
i piękna, że jak iś żołnierz niemiecki, siedzący n a 
przeciwko, długo patrzy ł na tę obcą Rosjankę. Chudą 
i zmęczoną jego tw arz z niklowymi okularam i na 
nosie jak  gdyby także przejął smutek.

— W inni odpowiedzą za wszystko, m adam e, na
dejdą te czasy — powiedział półgłosem po niemiecku. 
— Tak będzie i u nas w  Niemczech, tak  będzie na 
całym świecie: w ielki sąd... Sędzia będzie się nazy
wał. — Sozialismus...

K atia początkowo nie zdała sobie sprawy, że zw ró
cono się w łaśnie do niej — podniosła oczy n a  duże, 
czyste niklow e okulary. Niemiec przyjaźnie k iw nął 
jej głową:

— M adam e mówi po niemiecku?

— Tak.
— Kiedy człowiek wiele cierpi, jego pociechą jest 

celowość tego, za co cierpi — powiedział Niemiec 
w suw ając nogi pod ław kę i opuszczając czoło tak, 
że oczy jego patrzyły  teraz na K atię sponad oku
larów . — Długo Studiowałem historię ludzkości. Po 
długim  okresie spokoju znowu w kraczam y w  epokę 
katastrof. Oto m oje założenie. Obserwujem y początek 
końca w ielkiej cywilizacji. Świat aryjski już p rze
żył raz coś podobnego. Było to w czw artym  wieku, 
kiedy barbarzyńcy burzyli Rzym. Niejeden gotów by 
przeprow adzić paralelę z naszym wiekiem. Ale to 
nieścisłe. Rzym uległ rozkładowi pod działaniem  idei 
chrześcijaństw a. Barbarzyńcy rozdarli już tru p a  Rzy
mu. Cywilizacja współczesna zostanie przeorganizow a
n a  przez socjalizm. Tam  było burzenie, tu  będzie

tworzenie. N ajbardziej niszczącymi ideami chrześci
jaństw a były: równość, internacjonalizm  i m oralna 
wyższość ubóstw a nad bogactwem. Były to idee b a r
barzyńców, żywiących potwornego pasorzyta — Rzym 
tonący w  zbytku. Oto dlaczego Rzymianie tak  się 
obawiali i ta k  prześladow ali chrześcijan. Ale w  chrześ
cijaństw ie nie było idei twórczej, ono n ie organizo
wało pracy. Na ziemi poprzestawało na 'burzeniu, 
a resztę obiecywało w  niebie. Chrześcijaństwo — to 
był tylko miecz burzący i karzący. I naw et w  niebie, 
w życiu idealnym , nie mogło obiecać nic prócz h ie 
rarchicznego, klasowego i urzędniczego ustro ju  Im pe
rium  Rzymskiego, tylko odwróconego. Takie były 
jego podstaw owe błędy. Rzym, przeciw staw iając m u 
się, w ysuw ał ideę ładu. Ale w tedy sam  nieporządek 
— powszechny chaos — był w łaśnie tajonym  m arze
niem barbarzyńców  oczekujących godziny, w  której 
ruszą do szturm u n a  m ury  Rzymu. Godzina ta  n a 
deszła. Na m iejscach m iast zadymiły gruzy.“

Tenże sam  Niemiec mówi dalej na stronicy 203-ej:

— „Sic tran sit — powiedział Niemiec zam ykając 
notes. — I ludzie ci poszli na tułaczkę w  poszuki
w aniu jedzenia po drogach i zburzonych miastach. 
A fale barbarzyńców  w  dalszym ciągu toczyły się 
od wschodu, pustosząc i rabując. W ciągu jakichś 
pięćdziesięciu la t n ie  zostało śladu po Im perium  
Rzymskim. W ielki Rzym porasta ł traw ą, pośród 
opuszczonych pałaców  pasły się kozy. P raw ie na sie
dem  stuleci zapadła noc nad Europą. Stało się to 
dlatego, że chrześcijaństw o mogło burzyć, ale nie 
znało idei organizacji pracy. W przykazaniach nie 
m a mowy o pracy. Ich p raw a m oralne stosują się 
do człowieka, k tóry  nie sieje i nie żnie, ale za k tó 
rego sieją i żną niewolnicy. Chrześcijaństwo stało 
się religią cesarzy i zdobywców. P raca pozostała 
nie zorganizowana i poza m oralnością. Religię pracy 
przyniosą .św iatu drudzy barbarzyńcy, którzy burzą 
drugi Rzym. Czytała pani Spenglera? To Rzym ianin 
od stóp do głów. Ma słuszność jedynie w  tym , że 
dla jego Europy słońce zachodzi. Ale d la  nas ono 
wschodzi. Jem u nie uda się pociągnąć za sobą do 
grobu światowego proletariatu . Łabędzie śpiew ają 
przed śmiercią. Otóż burżuazja kazała Spenglerowi 
śpiewać jak  łabędź.... To jej ostatn i a tu t idealistycz
ny. C hrześcijaństw u spróchniały zęby. Nasze są z że
laza.... Przeciw staw iam y mu organizację pracy....“

Koniec cytatu!

Zrozumiałe, iż nad przytoczonymi wyżej wywodami 
można by szeroko się rozwodzić, gdyż poruszają one 
kilka bardzo poważnych zagadnień: równość, in te r
nacjonalizm  i m oralną wyższość ubóstw a nad bogac
twem  jako ideą chrześcijaństw a; rzekomy b rak  idei 
twórczych w chrześcijaństw ie oraz lekceważący ja 
koby stosunek chrześcijaństw a do pracy. Nie sposób 
zająć się w ram ach 'krótkiej no ta tk i wym ienionym i 
wyżej tak  poważnymi i w ym agającym i obszernych 
rozważań problem am i. Pozostawiając więc pierwsze 
dw a zagadnienia do roztrząsania teologom, zajm ie
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my się tu ta j jedynie trzecim, stosunkiem  chrześci
jaństw a do pracy.

Można się zgodzić z tw ierdzeniem , że chrześcijań
stw o nie znało idei organizacji pracy. S praw a o rgan i
zacji pracy jest bowiem zagadnieniem  leżącym  typo
wo w zakresie nauk ekonomicznych. Chrześcijaństw o 
jednakże nigdy nie lekceważyło pracy i znało dobrze 
m oralną w artość pracy. W przykazaniach rzeczywiście 
nie m a mowy o pracy. Są one bowiem zasadniczymi 
nakazam i d la człowieka z dziedziny etyki i m oral
ności, każą tak  postępować, aby być w  zgodzie z su 
mieniem. O tym nie mówi nam  znowuż — zrozu
m iałe — ani ekonomia, ani socjalizm.

Podkreślić przy tym należy, iż przykazania są częś
cią składow ą P ism a św. — patrz  II księga M ojże
sza, rozdział 20 i V księga Mojżesza, rozdział 5. Poza 
tym  Jezus w kazaniu  na  górze {Mat. V, od w iersza 
20-go) mówi o przykazaniach i d a je  kom entarz, jak  
rozumieć zakon. Dr M arcin L uter dał nam  — ew an
gelikom — objaśnienia do przykazań. O bjaśnienia 
te są bardzo wymowne i oddają pełną treść przy
kazań.

Trzecie przykazanie mówi: „Pam iętaj, abyś dzień  
św ięty  św ięcił“. Ucząc przykazań, w yjaśniam y, iż 
zgodnie z trzecim  przykazaniem  każdy człowiek w i
nien w dni św iąteczne pow strzym ać się od pracy, 
wypocząć po całotygodniowym trudzie i dni te 
poświęcić Bogu. Ustalone praw a ekonomiczne, które 
zastrzegają pracującym  jeden dzień w  tygodniu dla 
odpoczynku, wywodzą się stąd , iż od czasów najdaw 
niejszych jeden dzień poświęcano odpoczynkowi. Żydzi 
św iętowali w  sobotę zgodnie z tym, co napisane 
w I Mojż. rozdział II, w. 2: „I dokończył Bóg dnia 
siódm ego dzieła sw ego, które uczynił; i  odpoczął 
w  dzień siódm y od w szelk iego dzielą sw ego, które 
uczynił. I b łogosław ił Bóg dniow i siódm em u i po
św ięcił go.“

Chrześcijanie św iętu ją również jeden dzień w ty 
godniu: w  niedzielę — na pam iątkę Z m artw ychw sta
nia C hrystusa Pana.

Dlaczegóż by praw a m oralne przykazań m iały się 
stosować jedynie do człowieka, k tóry  nie sieje i nie 
żnie, a za którego sieją i żną niewolnicy?

Dlaczegóż by chrześcijaństw o miało być religią 
cesarzy i zdobywców? Cesarze rzymscy tęp ili chrześci
jaństw o ogniem i mieczem. Dopiero K onstantyn 
W ielki w początkach IV w ieku przy ją ł chrzest św. 
na łożu śmierci, a w  czasie swego panow ania był 
tolerancyjny d la chrześcijan. Zwrócić trzeba też u w a
gę i na to, że chrześcijaństw o w  .początkowej swej 
fazie miało raczej zwolenników w śród niewolników 
i w  ogóle plebejuszów. A kim  otaczał się Jezus? 
Uczniowie Jego to przeważnie ludzie niskiej kon
dycji: rybacy, celnicy i ludzie z ludu, ludzie ciężkiej 
pracy.

Pom ijając wypowiedzi ojców Kościoła z IV i V 
w ieku oraz takich postaci jak  Chryzostom i Bene
dykt z N ursji (wiek VI), stw ierdzić trzeba z całą 
stanowczością, że przede w szystkim  Pismo św. w  
w ielu m iejscach w spom ina o pracy i godnie pracę 
ocenia.

Jezus, wysyłając uczniów Swoich celem kazania 
o królestw ie niebieskim , powiedział do nich: „Nie

bierzcie z sobą złota ani srebra, ani m iedzi w  trzo
sy w asze; ani taistry na drogę, ani dwóch sukien, 
ani butów, ani laski; albow iem  godzien jest robot
nik żyw ności sw ojej“. (Mat. X, 9—10). W idać z tego, 
jak  Jezus nie zw racał uwagi na codzienne potrzeby 
służące wygodzie, a staw iał na pierw szym  m iejscu 
właściwe wykonanie pracy: robotnik w inien tak  p ra 
cować, aby był godzien zapracow ania na swe utrzy
manie. Uczniowie m ieli służyć przykładem  i w spół
czesnym i nam .

Jeżeli uprzytom nim y sobie treść podobieństw, k tóre 
opowiadał i w ykładał Jezus, to m usim y tu ta j zw ró
cić uwagę na to, że wszystkie podobieństw a dotyka
ją bardzo mocno spraw y pracy i m ówią o p racu ją
cych. Podobieństwo o siewcy (Mat. X III, 3—8) roz
trząsa spraw ę pracy człowieka n a  roli i p raca jego 
jest przenośnią nauki m oralnej. To sam o m ożna po
wiedzieć o pszenicy i kąikolu (Mat. X III, 24—30), 
czy o podobieństw ie o ziarnku gorczycznym (Mat. 
X III, 31—32), czy wreszcie o niewieście zaczynia
jącej kw as (Mait. X III, 33). Również w  podobień
stw ach o skarbie ukrytym  w  roli, o kupcu  szuka
jącym  pięknych pereł, o niewodzie zapuszczonym 
w morze przedm iotem  podobieństw  jest człowiek 
pracy, a czynność, k tóra się odbywa, polega n a  p ra
cy: połów ryb, handlowanie, obsiew anie roli, praca 
kobiety przy gospodarstwie.

Najm ocniej zaakcentow ana jest w  Piśm ie św . ocena  
pracy w  II liście apostoła P aw ła do Tesalończyków , 
rozdział 3-ci, w iersz 7—12, gdzie czytamy: „A lbow iem  
sam i w iecie, jako nas potrzeba naśladow ać, pon ie-  
w ażeśm y nie żyli m iędzy w am i nie porządnie; A niś- 
m y darmo chleba jedli, ale z pracą i z kłopotem  w e  
dnie i w  nocy robiąc, abyśm y nikom u z  w as ciężkim i 
nie byli; N ie iżbyśm y tej m ocy nie m ieli, a le żebyś
m y w am  sam i sieb ie za przykład podali, abyście 
nas naśladow ali. A lbow iem  gdyśtmy byli u w as, toś
m y w am  rozkazali, że jeżeli kto nie chce robić, n ie- 
chajże też nie je. Bo słyszym y, iż n iektórzy m iędzy  
w am i nieporządnie chodzą, nic n ie  robiąc, ale się  
niepotrzebnym i rzeczam i bawiąc. Przetoż takow ym  
rozkazujem y i napom inam y ich przez P ana naszego  
Jezusa Chrystusa, aby w  pokoju robiąc, sw ój w łasny  
chleb jed li“.

K om entarze do tej wypowiedzi apostoła P aw ła są 
zbyteczne. Spraw a jest jasno postawiona. N ieróbstw o  
zostaje potępione, a praca postaw iona już w tedy  — 
w  tak odległych od nas czasach — na bardzo w y 
sokim  piedestale.

Nie m ożna więc zgodzić się z autorem  „Drogi 
przez m ękę“, że chrześcijaństwo negliżuje ideę pracy. 
Przeciw nie — jak  o tym  świadczą przytoczone w y
ją tk i z P ism a św. — chrześcijaństw o nie tylko na
kazuje szanować pracę, lecz naw et idzie dalej, gdyż 
grozi temu, który  nie pracuje, iż nie będzie również 
jadł. Stąd też starochrześcijańskie przysłowie: „Ora 
et labora“.

Czyżby chrześcijaństw u spróchniały zęby? Chyba 
nie! W Kościele, gdzie Ew angelia jest praw dziw ie 
opow iadana — zgodnie z Pism em  św. — zęby chrześ
cijaństw a są zdrowe, a trw alsze od sztucznych, choćby 
te były w ykonane naw et z żelaza, k tóre szybko się 
ściera....

17



JOSEK RAKOWER M Ó W I D O  B O G A
ZVI KOLITZ

J a Josek, syn Joska Rakowera z Tarnopola,
wielbiciel rabbiego G erara i potomek 
w ielkich cadyków z rodziny Rakowerów 

i Meiselsów, piszę te słowa, podczas gdy getto 
w arszaw skie stoi w płomieniach; dom, w k tó
rym  się znajduję, jest jednym  z ostatnich, 
k tóry  się jeszcze nie pali. Już od kilku go
dzin jesteśmy ostrzeliwani przez potężny 
ogień arty leryjski, a wokoło walą się m ury, 
w kró tk im  czasie i nasz dom, podobnie jak 
wszystkie domy getta, stanie się grobem dla 
ich mieszkańców i obrońców. Czerwone 
prom ienie słoneczne — k tóre  przez m ałe na 
wpół zam urow ane okno mego pokoju w pada
ją  — tego pokoju, z którego dniem  i nocą 
ostrzeliw ałem  wroga — w skazują mi, że w ie
czór nadchodzi. Słońce nie może wiedzieć 
o tym, jak  mało żałuję, iż więcej razy jego 
wschodu oglądać nie będę. — Z nam i stało 
się coś znamiennego: wszystkie nasze pojęcia 
i uczucia zm ieniły się. Nagła śmierć, zaskaku
jąca nas, wydaje się nam wybawicielką, wy- 
zwolicielką, rozrywającą łańcuchy; bardzo ko
cham zw ierzęta leśne i dlatego srodze mnie to 
boli, gdy się z nimi porównuje tych złoczyń
ców, cw ałujących dziś przez Europę.

N iepraw dą jest, że Hitler m a w sobie coś 
zwierzęcego: według mego najgłębszego p rze
konania jest on typowym dzieckiem nowo
czesnej ludzkości. Ta ludzkość go zrodziła 
i ukształtow ała, a on jes t najoczywistszym  w y
razem  jej głęboko ukry tych  życzeń.

U kryw ając się w lesie, napotkałem  w  nocy 
psa, chorego, zgłodniałego psa — może był 
naw et wściekły — ogon m iał w kładany między 
nogami. Z m iejsca odczuliśmy wspólnotę na
szego położenia, bo psom też nie wiele lepiej 
powodziło się, niż nam. Przycisnął się do mnie, 
głowę złożył na m ym  łonie i lizał mi ręce. Są
dzę, iż nigdy przedtem  nie płakałem  tak, jak 
owej nocy. Rzuciłem m u się na szyję i p łaka
łem jak  dziecko. Nikogo nie zdziwi, gdy po
wiem, że w tedy zazdrościłem zwierzętom. Ale 
odczuwałem w tedy jeszcze coś więcej, niż zaz
drość: to był wstyd; wstydziłem się przed psem, 
że nie jestem psem, lecz człowiekiem, i że po
padliśmy w  stan  psychiczny, kiedy to życie 
w ydaje się nieszczęściem, śmierć w ybaw ie
niem, człowiek utrapieniem , zwierzę dobrym 
przykładem , dzień postrachem, a noc ukoje
niem.

Miliony ludzi na dalekim i wielkim świecie, 
zakochanych w  dniu, w słońcu i świetle, nie 
m a pojęcia o tym, ile ciemności i nieszczęść 
przyniosło nam  słońce, ono stało się narzę
dziem w rękach złoczyńców, używali go w po
staci reflektorów , aby oświetlić ślady tych, 
którzy się przed nim i uratow ać chcieli. U kry

wając się z żoną i dziećmi swoimi — a było 
ich sześcioro — w lasach, noc ukryw ała nas 
w  swym  łonie, dzień natom iast w ydał nas 
tym, którzy szukali duszy naszej. Nigdy nie 
zapomnę gradu kul, spadających jak  deszcz 
na nas na drodze z Grodna do W arszawy. 
Wraz ze słońcem podniosły się także samoloty, 
m ordując nas nieustannie. W czasie tej rzezi 
zginęła m oja żona z siedmiomiesięcznym dziec
kiem  na ręku, dwoje dalszych z moich pię
ciorga pozostałych dzieci zniknęło tego samego 
dnia. Nazywały się Dawid i Jehuda, jeden 
m iał cztery, drugi sześć lat.

Gdy słońce zachodziło, tych niewielu pozo
stałych przy życiu, szło dalej swoją drogą w 
kierunku W arszawy, ja  zaś, wraz z trojgiem  
pozostałych mi dzieci, błądziłem  przez lasy 
i pola tego placu bitw y i szukałem  zgubio
nych dzieci. Nawoływania nasze przez całą 
noc przecinały jak  ostry nóż śm iertelną ciszę: 
„Dawid! Jehuda!” Ale odpowiadało na nasze 
wołania tylko bezbronne, serce rozdzierające 
echo, jakby m odlitw a um arłych. Nigdy ich 
więcej nie widziałem, a we śnie nakazały mi, 
abym ich więcej nie szukał, gdyż znajdują się 
w rękach Boga. Moje pozostałe dzieci zginęły 
w w arszaw skim  getcie. Rachela, dziesięcio
letnia córeczka słyszała, że po drugiej stro 
nie murów, okalających getto, można nieraz 
znalaźć w koszach do śmieci resztki chleba. 
W tedy panował już w getcie głód, um arli z gło
du leżeli na ulicach. Ludzie w  getcie gotowi 
byli na każdą śm ierć — za w yjątkiem  śmierci 
głodowej, prawdopodobnie, gdy wszystkie inne 
pragnienia pom ału zam ierają, pozostaje czło
wiekowi jako ostatni instynkt głód, choćby 
tak bardzo pragnął śmierci. Opowiadano mi o 
nawpół zagłodzonym Żydzie, który  do drugiego 
powiedział: „cóżby to była za piękna śmierć, 
gdyby można przed tym  jeszcze raz zjeść jak  
człowiek”.

Rachela opowiadała mi o swoim planie w y j
ścia z getta — (zbrodnia karana śmiercią). 
Razem ze swą przyjaciółką, jedenastoletnią 
dziewczynką, udała się w tę niebezpieczną 
drogę. W m roku nocy wyszły z domu, a o 
wschodzie słońca odkryto je poza m uram i get
ta. I w tedy to niemieccy wachm ani razem  ze 
swymi pomocnikami -rozpoczęli pogoń za ży
dowskimi dziećmi, k tóre  się odważyły prze
szukiwać kosze od śmieci, aby nie um rzeć z 
głodu. Ludzie, patrzący na to polowanie, nie 
wierzyli w łasnym  oczom, było to bowiem -no
wością naw et dla getta. Tuziny łobuzów polo
wało na dwie dziesięcioletnie zgłodniałe dziew 
czynki, nie mogły one tak szybko biegać i jed 
na z nich, m oja córka, wyczerpana, padła na 
ziemię. Naziści przekłuli jej głowę bagnetami.
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(Przyjaciółce udało się uratow ać z ich rąk, ale 
po dwóch tygodniach zm arła w obłąkaniu).

P iąte dziecko, Jakub, chłopiec trzynasto let
ni, zmarło w  dniu swego poświęcenia Bar- 
m izwah na gruźlicę. Śmierć była dla niego 
wybawieniem. Ostatnie dziecko, 15 — letn ia  
córka Chawa zginęła podczas „akcji dziecię
ce j”, rozpoczętej dnia Roszhaszannu — Nowe
go Roku — a zakończonej o zachodzie słoń
ca. — Onego dnia setki rodzin żydowskich 
utraciło swoje dzieci.

Teraz przyszła moja godzina. Jak  Hiob m o
gę o sobie powiedzieć — i nie tylko ja  —

Nago się narodziłem , nago w racam  do zie
mi. Mam teraz 43 lata  i gdy spoglądam wstecz 
na m inione lata, to mogę stw ierdzić, o ile 
człowiek w ogóle coś z całą pewnością s tw ier
dzić może: m iałem  wspaniałe życie. Życie m o
je było opromienione szczęściem, lecz nig
dy nie byłem  zarozumiały. Dom mój był o t
w arty  dla każdego potrzebującego i  byłem  
szczęśliwy, gdy mogłem dla człowieka być ży
czliwym. Służyłem  Bogu z żarliw ym  odda
niem  i jedyną m oją prośbą było, abym  mu 
mógł służyć „z całego serca, z całej duszy i z 
całej siły”.

Po tym  wszystkim, co przeżyłem , n ie  mogę 
twierdzić, że to nastaw ienie pozostało nie 
zmienione. Z całą pewnością jednakże mogę 
twierdzić, że m oja w iara w  Niego nie zm ieni
ła się ani o włos. Dawniej, gdy mi się dobrze 
powodziło, stosunek mój do Niego był jak  do 
kogoś, kto mi zawsze łaskę wyświadczał i w 
stosunku do którego zawsze byłem  dłużni
kiem. Lecz teraz jest to stosunek do kogoś, 
który  m nie też jest coś winien. I dlatego, są 
dzę, m am  praw o Go upomnieć: lecz nie żą
dam  jak  Hiob, aby Bóg wskazał palcem  na 
mój grzech, bym  wiedział, czym na karę za
służyłem. Więksi i lepsi ode m nie są zdania, że 
w tym, co teraz się dzieje, nie chodzi już o k a 
rę za grzechy. Dzieje się coś niezwykłego na 
świecie — oto jest czas, kiedy wszechmocny 
odwraca Swe oblicze od modlących się.

Bóg zakrył oblicze swe przed światem . I 
dlatego ludzie pozostawieni są swoim w łas

nym  dzikim  instynktom . W ten sposób, sądzę, 
jest rzeczą zupełnie naturalną, że gdy te  in 
stynk ty  św iat opanują, pierwszymi ich ofiara
mi muszą być ci, w których żyje Boskość i 
Czystość. To może nie jest pocieszeniem, ale 
tak, jak  los naszego narodu nie jes t określony 
ziemskimi lecz transcendentnym i praw am i, d u 
chowymi i boskimi, tak musi w ierzący w i
dzieć w  tych w ydarzeniach część wielkiego 
Bożego rachunku, w stosunku do którego ludz
kie tragedie się nie liczą. Nie znaczy to, że 
pobożny Żyd w yrok ten  pcprostu przyjm uje, 
takim  jakim  on jest, i mówi: „Bóg ma rację 
i Jego wyrok jest spraw iedliw y”. Powiedzieć, 
że my zasłużyliśmy na te uderzenia, które 
otrzym ujem y, znaczy: samych siebie postpo
nować, a imię Boże profanować.

A ponieważ tak jest, naturaln ie nie ocze
kuję cudu i nie modlę się do mego Boga, aby 
m iał litość ze mną. Może okazywać mi tę sa 
mą obojętność, jaką okazywał m ilionom in 
nych ze Swego narodu. Nie jestem  żadnym  
w yjątkiem  z reguły i wcale nie oczekuję, że 
stosunek Jego do mnie będzie szczególnego 
rcdzaju. Nie będę usiłował się uratować i nie 
ucieknę stąd. Dzieło ognia wesprę tym, że ubra
nie moje poleję benzyną. Pozostały mi trzy 
butelki benzyny z tuzinów butelek, k tóre w y
lałem  na głowy morderców. (To była w ielka 
chwila w moim życiu i głęboko w sercu się 
radowałem). Nigdy sobie przed tym  nie w y
obrażałem, że m ógłbym się cieszyć z powodu 
śmierci ludzi — choćby to naw et byli w rogo
wie. Mogą głupi hum aniści mówić, co chcą — 
zemsta była i pozostanie na zawsze moim os
tatn im  wrażeniem  bojowym i moim ducho
wym zaspokojeniem. Dotąd nigdy nie pojąłem  
wyroku, że zemsta jest rzeczą świętą, albo
wiem zrozumieć tego nie mogłem, jak  można 
wypowiedzieć jednym  tchem  słowo Bóg i zem
sta.—

Teraz czuję i teraz wiem, że serce moje 
skacze z radości na samą myśl, że już od ty 
sięcy lat Bóg nasz jes t Bogiem zemsty.

Ks. R. Frenkler

M I G A W K I  H I S T O R Y C Z N E

N IE O P A N O W A N I E N T U Z J A Ś C I
KS. R. TRENKLER

Na ogół przyjęło się m niemanie, że Refor
macja miała swych głównych wrogów 
w papiestw ie i cesarstwie. Że to byli 

przeciwnicy nie byle jacy, nie ulega kwestii. 
Ale był jeszcze inny wróg, nie mniej groźny, 
a może jeszcze groźniejszy. Każdy ruch ogar
nia swym  wpływem  i porywa także ludz;, 
którzy uważają dany m oment za w spaniałą 
oKazję go realizowania idei, nie m ających mc

lub bardzo mało wspóinego z tym  ruchem . 
Do tego lodzaju wrogów Reform acji należe1! 
przede wszystkim  t. zw. prorocy cwikawscy 
(od m iasta Zwickau). Do głosu zaczęli do
chodzić ludz'e, którzy m ieli dzieło Reform a
cji unicestwić, zanim ono jeszcze nabrało 
pełnych rumieńców życia.

Jednym  z tych był Andrzej Bodenstein 
z K arlstadtu. zwany popularnie K a r 1-
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s t a d  t  e m  (t 1540 r.). Zrazu w ystąpił on 
jako profesor uniw ersytetu  w W ittenberdze 
jaw nie po stronie Lutra, z k tórym  współpra
cował niem al od tego dnia gdy ten przybijał 
swe tezy na drzwiach kościoła zamkowego. 
Razem z Lutrem  bronił słuszności idei refor- 
m acyjnych w  dyspucie z dr. Eckiem w Lip
sku (1519 r.). K arlstad t doszedł jednak
do wniosku, że Luter zbyt powoli i za mało 
radykalnie wprowadza nowy porządek koś
cielny. Nie mógł zrozumieć, że naw et w sa
mej W ittenberdze nadal jeszcze jest czytana 
msza w języku łacińskim, że Komunia św. 
odbywa się pod jedną postacią, że w kościo
łach i domach wiszą obrazy świętych, d o .k tó 
rych wielu się jeszcze modli. Z tym  trzeba 
skończyć radykalnie. Precz ze ślubam i zakon
nymi, precz z postami. Precz z urojeniem , 
jakoby sakram enty m iały jakąś tajem ną moc. 
Kto łaskę posiadł, ten ma w ew nętrzne oświe
cenie, przepojony jest boskością. W in terp re
tacji Pism a św. niczym nie jest skrępowany, 
on zna jego najgłębszy sens. Nawet Wieczerza 
Pańska jest m u niepotrzebna dla odpuszcze
nia grzechów; jeżeli do niej przystępuje, to 
tylko po to, by z wdzięcznością wspominać 
śmierć Chrystusa Pana. W wielu sprawach 
różnił się od Lutra tylko metodą, w innych 
stanowiska były całkiem rozbieżne. Karlastadt 
nie umiał utrzymać powagi i umiaru.

Dopóki L uter był na miejscu, K arlstad t nie 
odważył się' jawnie przeprowadzić swoich za
miarów. N adarzyła się wspaniała okazja. Re
form ator, jak  wiemy, został uprowadzony przez 
swoich przyjaciół na W artburg, aby go uchro
nić przed niebezpieczeństwem. Tymczasem w 
W ittenberdze królow ał niepodzielnie K arlstadt. 
Studenci go popierali. Byli skłonni dać mu 
wiarę, gdy ten zaczął głosić, że ...wiedza jest 
niepotrzebna i stanow i tylko przeszkodę do 
zbawienia. Łaska Boża objawia się najprędzej 
i najskuteczniej dzieciom i prostaczkom. Po co 
więc studiować? W pierwsze Święto Bożego 
Narodzenia, wśród ogólnego aplauzu K arlstadt 
urządził po raz pierwszy Komunię św. pod 
dwiema postaciam i, bez uprzedniej spowiedzi 
i bez dotychczas przestrzeganego podniesienia 
hostii. Przed ołtarzem  stanął w zwykłym ubra
niu. W niedługim  czasie spowiedź uszna zosta
ła zniesiona, m ajątki bractw  i klasztorów za 
radą K arlstad ta skonfiskowane. Obrazy święte 
zostały usunięte. Boczne ołtarze w kościołach 
rozebrane. Z nielicznymi oponentam i rozpra
wiono się surowo. Obrazoburcy w targnęli n a 
w et do domów pryw atnych, usuwając obrazy. 
K arlstad t prowadził dotąd szkołę w W itten
berdze. Obecnie doradził rodzicom, aby zabrali 
dzieci swe do domu, jeżeli nie chcą wziąć na 
swoje sum ienie odpowiedzialności za zbawie
nie swych dzieci. Studentom  doradzał, aby się 
raczej imali rzemiosła.

O tych „chwalebnych czynach“ dowiedzieli 
się t. zw. prorocy cwikawscy, którym  się zu
pełnie w głowach pomieszało. Pałali gwałtow

ną nienawiścią do wszystkiego, co się Kościo
łem lub domem Bożym nazywa. Każdy urząd 
duchowny pochodzi od diabła. Sąd Boży nad 
duchowieństwem  i bezbożnymi jest tuż. Go
dny pogardy każdy, kto się trzym a litery  P is
ma św., lecz błogosławiony człowiek, którem u 
Duch bezpośrednio w objawieniach i widze
niach daje w ew nętrzne poznanie. Cóż, kiedy 
ich w ew nętrzne poznanie tak często nie po
chodziło od Ducha św?

My znam y takie nieposkromione duchy, 
które w  dziejach Kościoła nieraz już w ystępo
wały. Ukazują się zawsze i wszędzie ze swą 
destrukcyjną robotą, gdy Królestwo Boże robi 
postępy. Oni wszystko lepiej wiedzą, oni jedy
nie potrafią bezbłędnie interpretow ać Pismo 
św., bo oni mają... Ducha św., a inni nie. To 
są m aruderzy, którzy nie znoszą żadnego po
rządku kościelnego, jakgdyby Bóg był Bogiem 
nieporządku. Potrafią , jak  n ikt inny, otum a
nić nieraz najbardziej religijnych ludzi, w y
prowadzając ich na manowce.

Takich doradców potrzeba było jeszcze K arl- 
stadtowi. Powstało niesam owite zamieszanie. 
Spokojny, uczony M elanchton załam ywał rę 
ce. Jego hum anistyczne serce ściskało się z bó
lu. M yślał już opuścić W ittenbergę, bo do 
podjęcia w alki z tym i niebezpiecznymi fanta- 
stam i nie czuł się na siłach. Łatwo się domy
śleć, na jakie drogi zeszłaby Reform acja, gdy- 
by...

Na szczęście był jeszcze człowiek, k tóry  ani 
na chwilę nie wątpił, że może im stawić czoła. 
Z W artburgu pisze Luter do elektora: „W W it
tenberdze w  czasie mojej nieobecności zakradł 
mi się szatan do mojej owczarni... To jest prze
cież m oja owczarnia, k tórą mi Bóg powierzył, 
to są m oje dzieci w Chrystusie; nie ma się nad 
czym zastanaw iać, czy mam  tam  pojechać czy 
nie. Jestem  gotów śmierć dla nich ponieść 
i chcę to chętnie i z radością uczynić.”

6 m arca 1521 r. nagle zjawia się Luter 
w W ittenberdze. W yklęty przez papieża staje  
na kazalnicy. Przez tydzień po kilka razy 
dziennie wygłasza kazania po różnych kościo
łach. To w ystarczyło, aby odnieść całkowite 
zwycięstwo. Prorocy cwikawscy, zgrzytając zę
bami, wynoszą się z m iasta. „B rat A ndrzej” 
ukryw a się u  krew nych i pewnego dnia ucie
ka. Po pew nym  czasie pojawia się w Orla- 
m unde ,ale bez skutku. K arlstad t opuszcza 
k raj. W ojna chłopska znowu go sprowadza, 
ale z jej upadkiem  znów staje się bezdomnym. 
Ostatecznie ląduje w  Bazylei i tu  zaraza k ła
dzie kres jego burzliwem u życiu.

Oto typowa nieokiełznana dusza, o najle
pszych intencjach, a tyle szkody mogąca przy
nieść sprawie, k tórej, jak  m u się wydawało, 
służyć pragnął całym sercem. Był przekona
ny, że posiada w ew nętrzne oświecenie, a w 
grucie rzeczy stawiał siebie i swoje urojenia 
ponad Objawienie Boże.
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„ Po k ó j  d a j ę  w a m"
Pokój, który Jezus daje, jest zupełny, trwały, nie

zniszczalny i dogłębny; nie jest on jednym  z tych 
darów, jakie może nam ofiarować świat, olśniewa
jących nas na początku sw ym  wyglądem zew nętrz
nym, które z czasem tracą blask, więdną i niszcze
ją. Pokój, który Jezus daje, jest pokojem Bożym, 
jest prawdziwy i wieczny. Znaczy to, że daje On 
nam, ludziom dzisiejszym, tę samą pełnię co i ucz
niom z okresu działalności Jezusa.

„Duch Sw. nauczy was wszystkiego i przypomni  
wam wszystko, co wam  powiedziałem”: pokój 
Chrystusowy zostanie odnowiony przez Ducha Sw.

i ty lko dzięki Duchowi Sw. staje się prawdziwą rze
czywistością. Te słowa Jezusa uwalniają nas od tę 
sknoty, jaka towarzyszyła czasom uczniów: teraz, 
kiedy „te czasy” (w.29) dokonały się, m am y odwagę 
wierzyć.

W.30—31. Jezus mógłby łatwo uniknąć ciosów ze 
strony Judasza, Żydów i Rzymian. Nie czyni tego. 
Idzie na spotkanie Getsemane i Golgoty z dwóch  
przyczyn: aby zadość uczynić posłuszeństwu i aby 
pokazać światu, że miłuje swego Ojca w niebie-  
siech. W tym  właśnie wyraża się istota osobowości 
Chrystusa. W ten sam sposób i m y  m ożem y dać 
świadectwo, że jesteśmy chrześcijanami.

„ W s z y s t k o  d o k o n a ł o  s i ę ”
„Umiłowałem was. Zachowałem przykazania Ojca 

Mego. Powiedziałem wam o tych rzeczach. Nazwa
łem was przyjaciółmi. Dałem wam poznać wszystko. 
Wybrałem was. Ustanowiłem was.“

Czy zdajecie 'sobie sprawę ze słów zawartych w tym 
ustępie? Jezus może powiedzieć: moje posłannictwo 
zostało wypełnione.

Jak  się to dzieje, że bardzo często widzi się w sło
wach Chrystusa same tylko nakazy? I tutaj są one 
zawarte: „trwajcie w miłości mojej, kochajcie jedni 
drugich“. Wszystkie te przykazania nie są zawieszo
ne w przestrzeni. Nie stanowią one treści moralnej,  
oderwanej od pewnych wydarzeń i odnoszącej się do

treści niewiadomego. Są one logiczną konsekwencją 
otrzymanego i przyjętego z uległością posłannic
twa, które, przeobrażając uczniów, uczyniło ich ze 
sług przyjaciółmi Pana.

Trwajmy jako latorośle w krzewie winnym, odna
wiajmy nasz szczep („czyż Jezus nie wskazał nam 
drogi, ustanawiając sakrament Wieczerzy Sw.“) i wów
czas przykazania i obietnice Pana staną się dla nas 
rzeczywistością.

Nie zwódźmy świata, starając się dać mu istotę 
idei chrześcijańskiej, oderwanej od swego źródła, 
wg „La Bibie expliquae jour apres jour“. Lousanne

Tł. W. Michałowska

P R E D E S T Y N A C J A
KS. DR EMIL JELINEK

P oglądy na starą, tradycyjną, klasyczną, 
kalw ińską predestynację były i są różne. 
Kalwin i jego zwolennicy widzieli w tej 

trudnej nauce „najsłodszy owoca (suavissimum 
fructum , CR 30,679. Inst. III, 21, 1), zaś lu 
teranie XVI i XVII. wieku — niebezpieczną 
naukę heretycką, która przypom inała im stoi- 
cyzm i starą herezję m anichejską, a w prak
tycznym  życiu wieściła im niebezpieczeństwo 
moralnego kwietyzm u czy też zdecydowanego 
libertynizm u (por. Heinz O tten: Calvins the- 
ol. Anschauung von der Prädestination, M ün
chen 1938, 53). Jej bądź co bądź bliskie po-

krawieństwo z m ahom etańskim  kism etem  w y
woływało na przestrzeni wieków wiele sprze
ciwu i teologicznych sporów. Dziś o niej sto
sunkowo cicho i tylko niewielu znajduje 
w niej upodobanie, podczas gdy większość 
jest skłonna uważać ją za tajem niczą naukę 
swego rodzaju orientalnego satanizmu. Nie 
znaczy to wszakże, że jest ona zagadnieniem 
przebrzm iałym . Że tak istotnie nie jest, 
o tym  najlepiej świadczy Karol Barth, 
wielki teolog doby współczesnej, który 
w swej wielotomowej Dogmatyce poświęca jej 
wiele miejsca. Nie od rzeczy więc będzie, je 
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śli się z tym  zagadnieniem  zapoznamy przy
najm niej na tyle, na ile ram y popularnego 
artykułu  pozwolą.

Starzy dogm atycy reform owani upraw nie
nie tej nauki w systemacie teologicznym i w 
praktycznym  życiu religijnym  upatryw ali 
w codziennym doświadczeniu, które wykazu
je, że chrześcijanie dzielą się na dwie grupy: 
wierzących i niewierzących. Jakaż może być 
tego przyczyna? — pytali się oni.

Dlaczego jedni Ewangelii wierzą i w ser
decznej skrusze żałują swych grzechów, pod
czas gdy inni — a tych bodaj jest więcej — 
Słowu Bożemu nie wierzą, a Ewangelia jest 
dla nich raczej kam ieniem  obrazy, niż „dobrą 
now iną“. Zwolennicy starej predestynacji m ie
li na to pytanie odpowiedź na poczekaniu: 
Bóg pierwszych w ybrał, tych drugich zaś za
tracił! „Non enim pari corditione creantur 
omnes, sed aliis vita aeterna, allis dam natio 
aeterna p raeo rd inatu r“ — Nie wszyscy ludzie 
zostali stworzeni jednako, jedni są przezna
czeni do życia wiecznego, inni na wieczne za
tracenie. Tak przynajm niej sądził sam Kalwin 
(Inst. III, 21, 5). Ba, wielki Genewczyk był 
przekonany, że naw et zna przybliżoną liczbę 
jednych i drugich. W edług niego, tych którzy 
chętnie przyjm ują Słowo Boże dla swego 
zbawienia jest około 20%. H. O tten (str. 29) 
słusznie zauważył, że Kalwin zanim otworzył 
Biblię, swoją nauką o predystynacji niezależ
nie od Pism a św. odpowiadał na pytanie, które 
nastręcza doświadczenie codzienne.

Największą trudność starym  dogmatykom 
nastręczało pojęcie wszechmocy Bożej. Poję
cie Boga jako czystej, absolutnej woli, jedynej 
energii i źródła wszelkiego czynu, musiało 
oczyw iśce prowadzić w dalszej konsekwen
cji do okazjonalizmu, albo co gorsza jeszcze 
i do zdecydowanego determ inizm u, w  którym  
już nie masz miejsca dla wolnej woli człowieka, 
a więc i m oralnej odpowiedzialności za swe 
czyny. Jako ostateczny, straszny wniosek gro
ziła starym  supralapsarystom , którzy tw ierdzi
li, że Bóg w swym odwiecznym planie zagar
nął i upadek Adama, — groziła już zgoła 
niechrześcijańska myśl, że twórcą zła i grze
chu m usi być Bóg!

Również nierozwiązalną wydaw ała się sta
rym  dogmatykom kalw ińskim  antynom ia m rę- 
dzy uniwersalizm em  Bożego objawienia, a rze
czywistym, praktycznym  jego partykularyz
mem. A z tej antynom ii płynęła antynom ia dal
sza: uniw ersalne, dziejowe znaczenie zbaw
czego czynu Chrystusa i jego partykularne 
ograniczenie jedynie dla wybranych. A cóż 
dopiero mówić o praktycznych następstw ach 
tej nauki! Zasadniczą m yślą starej p redesty
nacji było: kto jest w ybrany, ten na pewno 
będzie zbawiony i gdyby stało się z nim  co
kolwiek, ponieważ taka jest absolutna, suwe
renna i niezm ienna wola Boża, powzięta jesz
cze przed stw orzeniem  świata.

S tara predestynacja mówiła o tzw. gratia 
irresistibilis, o łasce Bożej, której człowiek

sprzeciwić się nie może. Stąd mógł płynąć 
wniosek, że życie i postępowanie człowieka 
są zgoła obojętne. Rób, co chcesz, będziesz 
zbawiony, ponieważ cię Bóg w ybrał — rób, 
co chcesz i tak  będziesz zatracony, ponieważ 
taki jest już twój los! Czyż jest tu  jeszcze m iej
sce dla m oralnej odpowiedz:alności człowieka 
za czyny i postępowanie? Nie prowadzi taka 
nauka w praktycznym  życiu do libertynizm u 
z jednej, albo też do przesadnej ascezy z d ru 
giej strony? W dziejach Kościoła w samei rze
czy pojaw iły się takie przypadki. Współcześ
ni Augustyna, właściwego tw órcy prede
stynacji, m nisi z H adrum etum , pod wpływem 
predestynacyjnej nauki biskupa z Hippo Re- 
gius oddali się życiu rozwiązłemu, podczas 
gdy ich koledzy z południowej Galii, m nisi 
z M arsylii, oddawali się krańcowej ascezie. 
A cóż cały rozwój i postęp ducha ludzkiego, 
postęp kulturalny , m oralny i religijny? Czy 
to wszystko ma jeszcze jaki sens, skoro Bóg 
już naprzód wszystko predestynował?

Jeszcze przed 25 laty  Loraine Boettner pod
jął się niewdzięcznego zadania obrony starej 
reform ow anej nauki o predestynacji w kate
goriach tak niezwykłych, że w arto (a może 
i nie warto) przyjrzeć się tem u nieco bliżej, 
W swym  obszernym  dziele (The reform ed 
doctrine of Predestination, M ichigan 1932) 
powiada, że Bóg, stw arzając świat m iał już 
gotowy plan, podobnie jak „rational and in- 
telligent m an“ Napoleon, kiedy z milionową 
arm ią ciągnął przeciwko Rosji. Uznać i przy
jąć ten plan Boży, to podług B oettnera uznać 
i przyjąć naukę o predestynacji, czyli innymi 
słowy predestynacja i plan Boży to jedno 
i to samo. Ale cóż to jest według B oettnera 
plan Boży? Bóg wszystko, ale to wszyściutko 
zagarnął do owego planu. W arto przeczytać 
choćby stronę 37 książki Boettnera. Bóg się 
nas nie pytał, czy chcemy być na świeeie, 
czy nie, czy chcemy żyć w Ameryce, czy 
w Chinach, w XX wieku, czy przed potopem 
świata, jako biali czy jako m urzyni. Kiedy 
uznajem y tę (chciałoby się rzec „am erykańs
k ą“) praw dę, to według Boettnera uznajem y 
„kalw ińską“ i „reform ow aną“ naukę o pre
destynacji. Ten absolutny determ inizm  ma być 
według autora najw iększą radością d poc;echą 
chrześcijańskiej duszy (str. 25). Bóg zapłać, 
ale ja  znam inne chrześcijańsk e radości! 
Przypom inam  sobie ,jak przed 23 laty  jako 
m łody teolog czytałem  książkę B oettnera bez
krytycznie, z świętą grozą. Dziś wszakże py
tam  się za Barthem , co ten chrześcijański te
olog powiedział nowego i chrześc;jańsk:ego, 
czego by za nim  nie mógł powtórzyć ortodo
ksyjny Żyd, praw ow ierny M uzułm anin albo 
starożytny Stoik. Nie dziwi mnie przeto iro
nia Karola Bartka z jaką powiada, że Boet
tner używa w swych wywodach starej refor
mowanej m etody, której w XVII wieku uży
wał praw ow erny  kalw iński teolog Franciszek 
Gomarus i że tym  samym przywrócił dawną 
cześć metodzie św. Tomasza z Akwinu (Die
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christliche Dogmatik, Zollikon-Zürich 1942, 
IF2, str. 50). Budować predestynację na przy- 
rodniczyms determ iniźm ie, tak  jak  to robi Bo- 
ettner, nie znaczy przecież nic innego, jak 
dojść koniec końców do takiego pojęcia Bo
ga, k tóry  jest ziemskim Napoleonem tylko 
w trochę większej skali. Nie dziw, że potem  
taki summus im perator jednych według swego 
hum oru w ybiera do życia wiecznego, a d ru 
gich b ezape lacy jn i nie wiadomo po co i na 
co skazuje na wieczne zatracenie! I potem  
dziwić się m am y, że Jan Zlotousty wolałby 
tysiąc razy dać się przewiercić, a John M ilton 
autor prześlicznego „Raju utraconego“} w olał
by smarzyć się w piekle ,niż wierzyć w ta 
kiego Boga. Max Weber (Gesammelte Auf
sätze zur Religionssociologie 1922, I, 93) słu
sznie powiada, że tak  pojęta predestynacja to 
,pathetische Unmenschl chkeit“. Idźm y za 
Boettnerem , a będziemy m usieli i dziś powie
dzieć za Kalwinem : ,,Est enim  praedestinatio  
Dei vere labyrinthus, unde hominis ingenium  
nullo modo se explicare gueat“ — Predesty 
nacja to praw dziw y la trry n t ,z którego ro
zum ludzki żadnym  sposobem się nie w ydosta
nie (Komentarz listu do Rzym .an 9, 14. CR 
49, 180).

W tej starej nauce dopraw dy wypow iedzia
no już tyle strasznych rzeczy, że wielu, nie 
rozum iejąc jej, ani nie pojm ując in tencji re 
form atorów, w yraża się o niej z pogardą i od
w raca się od niej, jak  od zimnej, niechrze
ścijańskiej spekulacji. P redestynacja wszakże 
nie jest ani kism etem , ani fatalizm em , ani spe
kulacją. Powiada ona tylko jedno i więcej po
wiedzieć nie chce: sola fide, sola gratia, sola 
Dei electione (tylko z wiary, tylko z łaski, ty l
ko z Bożego wybrania) będziesz zbawiony, 
a nie z uczynków Zakonu (Rzym 3, 20). Dla

tego słusznie nazywa ją wielki Luter teologią 
w właściwym tego słowa znaczeniu (1 Kor 
2, 6) i zbyt silnym  winem  na słabe ludzkie 
głowy (Der Römerbrief, W.A.I, 340). Karol 
Barth nazywa ją „Summą ewangelii“, pod
stawowym jądrem  bibilijnej wieści. ,,Tak Bóg 
um iłował świat, że Syna swojego jednorodzo- 
nego dał, aby każdy, kto wierzy w niego, nie 
zginął, ale m iał żywot w ieczny” (Jan 3, 16). 
Ten jedyny wiersz biblijny, to cała p redesty 
nacja. Bóg tak świat umiłował, że jeszcze 
przed jego stworzen:‘em „w ybrał” samego s ie 
bie w Synu swym Jezusie Chrystusie, przed
wiecznym Słowie (LOGOS), aby się stał cia
łem, człowiekiem, sługą, niewolnikiem. In- 
karnacja Syna Bożego, Golgota i „głupstw o” 
krzyża, to Jego „zatracenie“ (reprobatio), a- 
byśmy my żywot wieczny mieli. Bóg, stw ór
ca świata, jego pan i sędzia, jest Ojcem łas
kawym. W ybrał nas jeszcze przed założeniem 
gruntów  świata w Chrystusie (EN CHRISTO), 
abyśmy byli Jego synami, Jego dziećmi (Efez 
1, 4). W Piśmie św. nie ma żadnego deere- 
tum  absolutum , żadnej gratia irresistibilis ani 
donum  per^everantiae, o jakim  mówiła stara 
predestynacja. To nie są pojęcia b ibT jne! Są 
to najwyżej aksiom aty filozoficzne! Reform a
torom  wszakże nie chodziło o aksiom aty, ty l
ko o sola gratia. Jeśli jest sola fide (a to jest 
naczelna zasada Reformacji), musi być i sola 
gratia i sola Dei electione! „Pod pojęciem sola 
fide i pojęciem predestynacji reform atorow ie 
rozum ieją jedno i to samo — powiada Emil 
Brunner (Das Gebot und die Ordnungen, Zü
rich 1939, 45) —a mianowicie, że dobro jest
tylko i wyłącznie po stronie Boga, a nie czło
w ieka”. To jest oczywiście bibilijna predesty
nacja, a nie „refom\owana“ albo „kalwińska“ . 
Mówić wszakże dziś o „kalwińskiej“ prede
stynacji, to anachronizm!

Z k r a j u
|  W niedzielę, dn. 7. w rześnia p a 
rafia  ew ang.-reform ow ana w W ar
szawie gościła u siebie ks. E. A rm 
stronga z Princeton — U.S.A., który 
wziął udział w  nabożeństw ie n ie
dzielnym i współuczestniczył w 
udzielaniu sakram entu  Wieczerzy 
Pańskiej. Tego samego dnia o godz. 
17,30 odbył się pierwszy pow aka
cyjny Wieczór Zborowy przy obec
ności ok. 60 osób. Następny W ie
czór Zborowy odbędzie Się również 
w  pierw szą niedzielę października. 
■  W niedzielę dn. 7. w rześnia odby
ło się w ew.-augsb. kościele św. 
Trójcy w W arszawie ekum eniczne 
nabożeństwo kom unijne. W przed

dzień zaś odbyło się zebranie P le
num  Polskiej Rady Ekum enicznej, 
na którym  Prezes Polskiej Rady 
Ekum enicznej ks. bp. Zygm unt Mi- 
chelis poinform ował zebranych o 
działalności Rady w ostatnim  okre
sie, o zatw ierdzeniu przez Władze 
Państw ow e S tatu tu  Polskiej Rady 
Ekum enicznej, o uzyskaniu przez 
Radę własnego lokalu i księgarni 
przy ul. K redytow ej 2/4 oraz o przy
gotowaniach do jubileuszowego ob
chodu istnienia polskiej Ekumenii. 
■  K onsystorz Kościoła E w ang.-R e- 
form owanego wespół z Kolegium 
Kościelnym P arafii Ew ang.-R efor- 
m ow anej w  W arszawie powołał do 
życia K om itet Odbudowy obiektów  
kościelnych, na czele którego stanął 
p. inż. Blaszkow ski. Do K om itetu

wchodzi z urzędu prezes Konsysto- 
rza p. St. Baum proboszcz parafii 
ks. J. N iew ieczerza! i prezes Ko
legium Kościelnego p. R. Lamprycht. 
Ponadto w  skład K om itetu w cho
dzą: m gr inż. Z ieleniew ska, m gr 
inż. St. Poznański, m gr inż. O. Prze
włocki, p. E. Baum, p. J. Jeleń, p. 
J. Burm ajster i p. B. Stal.

Kom itet m a za zadanie doprow a
dzić do końca rem ont kościoła w 
W arszawie, zrealizować adaptację 
odzyskanego domu parafialnego, 
oraz przygotować odbudowę i roz
budowę obiektów  na terenie przy 
ul. Żytniej. Obecnie Konsystorz p ro 
wadzi rem ont zabytkowego kościoła 
w  Żychlinie, k. Konina, i rem ont 
plebanii w  Zelowie. W najbliższym 
czasie rozpoczną się prace przy za
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bezpieczeniu obiektów kościelnych 
w Kucowie i w Łodzi. W toku są 
prace wykończeniowe przy organach 
w kościele w arszaw skim .

B W dniach 1 i 2 listopada br. od
będzie się doroczny Synod K ościo
ła Ew angel.-R eform ow anego w  
P.R.L.

Uroczyste nabożeństwo inaugura
cyjne rozpocznie się w dn. 1. li- 
stop. o godz. 8,30 w kościele przy 
ul. Gen. K. Świerczewskiego 74.

Porządek obrad przew iduje oprócz 
części sprawozdawczej również w y 
bory Konsystorza, re fera t p.t. „Ro
la w yznaw ców  w  życiu i budowa
niu K ościoła“ oraz przyjęcie regula
minów Synodalnego i- K onsystor
skiego.

B W dniu 1. października br. w
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Chylicach odbyła się u ro 
czysta inauguracja nowego roku 
akademickiego.

Program  uroczystości przedstaw iał 
się następująco:

1. Zagajenie — przemówienie Ks. 
Rektora.

2. Przem ówienie przedstaw iciela 
młodzieży studującej.

Z e  ś w i a t a
|  GENEWA. Podjęto tu już przy
gotowania do jubileuszow ego roku 
poświęconego K alw inow i. Obchód 
czterystolecia założenia U niw ersy
tetu Genewskiego, który rozwinął 
się z założonej przez K alw ina szko
ły, wyznaczono na 31 m aja 1559 r. 
Do uroczystości uniw ersyteckich n a 
wiążą obchody kościelne, zsynchro
nizowane z tygodniem jubileuszo
wym, organizowanym  przez francus
ki Kościół reform owany. Ukażą się 
też publikacje, m. in. „Historia koś
cioła genewskiego“ i „Historia koś
cioła w ostatnich pięćdziesięciu la 
tach“. Powołano już komisję, która 
ma kierow ać przygotow aniam i do 
roku jubileuszowego.
B  GENEWA. Rada Ekumeniczna,
której biura mieściły się dotych
czas w w ynajętej willi i paru  ba
rakach, przystępuje do budowy 
własnego gmachu. Kosztorys budo
wy w ynosi 2 i pól m iliona dolarów. 
Budowa, k tóra się rozpocznie w je 
sieni 1959 r. ma być ukończona w 
roku 1961.
■  LONDYN. 17 sierpnia 1958 r.
odbyło się pierwsze, po dłuższej 
przerwie, nabożeństwo w „City 
Tem pie“ w Londynie. Oficjalne po
święcenie tego budynku kościelnego 
nastąpi 30 października br. Kościół 
ten, k tóry  służył ugrupowaniom  nie- 
anglikańskim  (nonkonformistycz- 
nym), został zbom bardowany w 
1941 r. Odbudowany wspólnym w y
siłkiem tych społeczności, mieści

3. Wykład inauguracyjny Ks. prof. 
d ra J. Szerudy p.t. „Odkrycia i do
kum enty z przed Morza Martwego 
a początki chrześcijaństw a“.

4. Im atrykulacja nowoprzyjętych 
studentów.

5. Zakończenie.

6. Hymn młodzieży i hymn ak a
demicki.

W uroczystości wzięli również 
udział przedstawiciele władz posz
czególnych Kościołów, których m ło
dzież teologiczna kształci się na 
Akademii.

B  Św iatow a Federacja K ościołów
Luterańskich wespół z W ładzami 
Kościoła Ewang.-Augsb. w Polsce 
zorganizowała w dniach 15 — 19. 
września br. w Gdyni Europejską 
K onferencję Luterańskich K ościołów  
m niejszościow ych. Posiedzenia od
byw ały się w kaplicy i sali Domu 
Szwedzkiego M arynarza. K onferen
cja m iała charak ter teologiczny 
a głównym jej tem atem  było za
gadnienie: „Boży porządek w dziele 
stw orzenia“. Ogólna liczba uczest
ników wynosiła ok. 50 osób, w tym  
ponad 30 delegatów  ze wszystkich 
praw ie krajów  Europy. W p ie rw 

w sobie 1340 miejsc, a w podzie
miu salę na 756 miejsc.

B ZURYCH. Jedna z tutejszych  
firm dysponuje nowym film em  
o Albercie Schweitzerze. Jest to film 
kolorowy, w 2 w ersjach językowych 
(francuskiej i niemieckiej), ukazu
jący pracę m isyjną i lekarską tego 
zasłużonego męża, który przed laty 
osiadł w  Afryce podzwrotnikowej. 
Komentarz czytany jest przez sa 
mego A lberta Schw eitzera i wespół 
z obrazem stanow i jakby autobio
graficzny film, zbliżający do widza 
tę urzekającą postać.

■  DOUALA (AFRYKA). Na konfe
rencji pastorów z Europy i Afryki 
postanowiono utw orzyć W ydział T e
ologiczny dla kościołów  afrykań
skich. Wydział ten będzie m iędzy
wyznaniowy i ma służyć idei jed 
ności kościołów czarnego lądu. Sie
dzibą W ydziału będzie Yaounde, 
a koszt budowy ma być pokryty 
z fundacji Rockefellera. Językiem  
wykładowym będzie język fra n 
cuski. Na utrzym anie zakładu m ają 
łożyć środki ew angelickie kościoły 
Afryki.

B  NIMWEGEN. Odbył się tu k a
tolicki kongres m aryjny. Ponieważ 
M aria Panina, w  m niem aniu rzym s
ko-katolickich mariologów jest p a 
tronką broni lotniczej, przeto uro
czystościom  asystow ał oddział w ojsk  
lotniczych holenderskich, za specjal
nym zezwoleniem m inistra, który, 
nb. jest ewangelikiem  reform ow a- 
nym(!)

szej tego rodzaju konferencji na 
terenie Polski (pierwsza Europejska 
K onferencja odbyła się w ub. r. 
w Sem m eringu w Austrii) wziął 
również udział zaproszony w cha
rak terze gościa Superintendent Koś
cioła Ew.-Reformowanego ks. Jan  
Niewieczerzał.

B  O Kursie Ew angelizacyjnym  w
Dzięgielowie donosi czytelnik „Jed- 
noty“ p. E. Górski. Od dn. 6—13 
lipca br. odbywał się w Dzięgielo
wie kurs ewangelizacyjny. Wzięło 
w  nim udział ok. 200 osób. W ykła
dy koncentrow ały się w  okół tem a
tu: „Zbawienie w  Jezusie Chrystu
sie“ i m iały za zadanie przygotować 
nowe kadry nauczycieli Szkółek 
Niedzielnych. W ykładowcami byli: 
ks. A. Jagucki ze Szczytna, S. Jad
w iga, ks. Brüll z Bielska oraz ks. 
prof. dr A. W antula, który zaznajo
mił zebranych z organizacją i dzia
łalnością Światowego Związku Lu- 
terańskiego. K ulm inacyjnym  p u n k 
tem K ursu było kazanie przybyłego 
na zakończenie zjazdu ks. biskupa 
Kościoła Ew.-Aug'sb. K. Kotuli i 
ew angelizacja pod gołym niebiem, 
w  której wzięło udział ponad 300 
osób. C harak ter i nastrój kursu  po
zostawił na uczestnikach n ieza tar
te wrażenie.

Protestancka prasa holenderska 
ostro skrytykow ała m inistra za ten 
krok, wskazując na rażącą niew łaś
ciwość m ieszania takich spraw , jak 
sakram ent i broń lotnicza, świętość 
i wojsko, oraz angażowania powagi 
państw a do tego rodzaju obchodu. 
B ODENSE. W sierpniu br. odbyła 
się tu konferencja zorganizowana 
przez Radę Ekumeniczną. Tem a
tem konferencji była spraw a odpo
wiedzialności europejczyków wztglę- 
dem narodów  Azji i Afryki. Pod
kreślono tu, że Europie nie wolno 
ignorować niezwykle potężnych no
w ych sił, reprezentow anych przez 
narody Azji i Afryki. Chrześcijanie 
europejscy muszą rozumieć dążenia 
młodych narodów i mieć poczucie 
odpowiedzialności wobec związanych 
z tym zagadnień natury  religijnej, 
gospodarczej i poi i tycznej. P racow 
nicy m isyjni i kościelni m uszą być 
przygotowywani do swych zadań w 
ten sposób, aby mogli służyć lepiej 
rozwojowi tych narodów.

ZGON PAPIEŻA PIU SA  X II

w dn. 9 października r.b. zmarł 
papież Pius XII.

Papież Pius X II, którego im ię 
i nazwisko brzmiało Eugenio Pa- 
celli, urodził się w  Rzymie 2 m ar
ca 1876.

W 1939 roku kardynał Facelii 
zostaje wybrany papieżem  i przy
biera im ię Piusa X II. Pius X II był 
autorem szeregu prac naukowych.
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