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ROK II (XVI) NR 11

WARSZAWA 1958 r. LISTOPAD
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NAJTRW ALSZY FUNDAM ENT
KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

A przeto już nie jesteście ob
cymi i przychodniami, cle 
współobywatelami świętych i 
domownikami Boga. Zbudo
wani na fundamencie Apo
stołów i Proroków, którego 
kamieniem węgielnym jest 
sam Jezus Chrystus. Na któ
rym cała budowa spojona zgo
dnie rośnie w przybytek świę
ty w Panu. Na którym i wy 
się wespół budujecie, abyście 
byłi mieszkaniem Bożym w 
Duchu.

Efez. 2,19—22

Umiłowani w  Panu!*

Nadszedł dzień, kiedy schodzimy się znowu 
zwyczajem przyjętym w naszym Kościele, na 
doroczny Synod.

Z różnych stron kraju przybyli delegaci, 
bracia i siostry, by wspólnie w duchu Chrys
tusowym radzić o sprawach nam wszystkim  
bliskich, drogich i świętych, o sprawach ży
cia i pracy Kościoła. Już to samo, że możemy 
się spotkać i utwierdzić naszą duchową więź, 
przywitać się słowem pokoju, wywołuje ra
dosne uczucie, w którym za psalmistą woła
my: ,,chwal duszo moja Pana, a nie zapo
minaj wszystkich dobrodziejstw Jego!"

Obrady nasze dotyczyć mają wszystkich 
spraw naszej społeczności-Kościoła, którego 
głową i Panem jest sam Zbawiciel Jezus 
Chrystus. Fakt ten winien nam uświadamiać, 
że zbieramy się nie jako przypadkowi uczest
nicy zwykłej konferencji, lecz jako reprezen
tanci ludu, wyznającego, iż sam Jezus jest Pa
nem naszych serc, Panem nas wszystkich. 
Zbieramy się jako wyznawcy Jezusa, którego 
Bóg w pełni czasu zesłał na ten świat, byśmy 
przezeń dostąpić mogli społeczności z Ojcem. 
"Albowiem przezeń mamy jedni i drudzy w 
jednym Duchu przystęp do Ojca" (Ef. 2,18).

• Kazanie wygłoszone w dniu 1 listop. 1958 r. na Synodzie 
Kościoła Ewang. — Reform, w Warszawie.

Synod nasz rozpoczynamy modlitwą o bło
gosławieństwo dla pracy, jaką mamy wykonać,
0 pożądane skutki dla dalszego budowania 
naszego duchowego domu.

Apostoł święty Paweł, ów gorliwy sługa 
Pana, który wyznaje, że dlań Chrystus to ży
cie, w słowach dzisiejszego tekstu zwraca na
szą uwagę na nieodzowne warunki wszelkie
go naszego budowania, na jedyny bezpieczny 
fundament osobistego i społecznego życia lu
dzi wiary.

Jakże bliskie, a zarazem potrzebne są te 
słowa! Na drogach ludzkiego życia, na dro
gach tak często trudnych i złudnych, nie brak 
miejsc ciemnych i pełnych zwątpienia. Na 
pustyniach ziemskich nie łatwo znaleźć bez
pieczny namiot duszy, gdzie możnaby zaznać 
wytchnienia i spokoju. Apostoł zna owe wzlo
ty i upadki człowiecze, niepokój serca i złu
dę pragnień, zna strach, ból i osamotnienie. 
Zna też potrzebę poszukiwania Boga i wszel
kie z tym związane pomyłki. Słowa Augusty
na: „dusza moja nie zazna spokoju, dopóki nie 
spocznie w Bogu", są również prawdą autora 
naszego tekstu, jak zresztą i wszystkich tych, 
co pragną znaleźć bezpieczny port swego piel
grzymowania ziemskiego.

Zastanawiamy się często i rozważamy przy
czynę wielkiej atrakcyjności chrześcijaństwa 
w początkowym okresie jego istnienia. Zasta
nawiamy się nad istotnymi powodami, dla 
których Ewangelia czyniła tak wielkie postępy 
wśród ludu i z niezwiązanej niczym masy 
tworzyła zwarte, świadome swego celu zbory. 
Społeczność wyznawców Chrystusa wyrastała 
nie tylko w wielkich, zwartych ośrodkach 
ludzkich, lecz zdobywała sobie członków na 
najdalszych, oddalonych od siebie o tysiące 
mil placówkach. Światło Ewangelii rozpłomie
niało się w Jerozolimie i Aleksandrii, Rzymie
1 Kartaginie, w borach galijskich i na w ys
pach północy. Niespotykana dotąd radość 
z Chrystusowego przyjścia napełniała serca 
zbieraczy oliwek i biednych pasterzy, dawała 
nadzieję niewolnikom ga}er i żołnierzom, 
strzegącym rzymskiego imperium, towarzyszy
ła karawanom kupieckim na handlowych szła-



kach, przenikała do komnat cesarskich i mę
stwem wzmacniała na śmierć prowadzonych.

Tak jak dziś, w tej ogromnej Judzkiej ma
sie ziemskiego globu, pomimo nadzwyczajnych 
środków zbliżających do siebie ludzi różnych 
kontynentów, człowiek w istocie rzeczy pozo
staje sam ze swoją dolą, jak w większości 
swej człowiek sam zdobywać musi ów najin
tymniejszy dom swej wewnętrznej istoty, tak 
i wówczas i na przyszłość człowiek poszuki
wać będzie domu swej duszy. Bo jest sam, 
bo i w gwarze świata odczuwać będzie swo
ją samotność, której żadne namiastki rado
ści, ani żadne atrakcje nie wypełnią.

Z tej samotności i obcości w świecie w y
prowadza nas Jezus Chrystus. Swoją miłoś
cią i boskim Słowem oswobadza nas do nę
dzy życia, uwalnia od strachu i beznadziej
ności, a zagubionym na bezdrożach i w ciem
nościach podaje pomocną dłoń Przewodnika 
i Zbawcy.

Chrystusowa prawda, moc i łaska, wskazu
jące na otwarte dla wszystkich pielgrzymów 
bramy niebieskie były, są i będą potężnym  
ładunkiem optymizmu i nadziei. One też, opro
mienione świętą, ofiarną miłością, jednoczyć 
będą na wspólnej drodze dalekich i bliskich, 
wielkich i małych, prostych i uczonych. Świa
dectwem tego może być i czas dzisiejszy, 
kiedy w równym oddaniu korzy się przed Pa
nem nasz czarny brat z Afryki i Eskimos z 
Laponii, przeciągłymi tonami psalm śpiewa 
Hindus z Kalkuty i modli się za nas Chińczyk 
z Kantonu. Na rozkaz Chrystusa swą wiedzę 
i talent oddaje czarnym na równiku uczony 
doktor Schweitzer, Boga wyznaje Plank, przed 
koncertem do Pana wznosi swe serce słynny 
laureat konkursu w Moskwie Cliburn.

Nie wstydzę się za ewangelię Chrystusową, 
albowiem jest ona mocą Bożą każdemu wie
rzącemu, mówią wszyscy ci, co w świecie szu
kają promieni Bożego światła. Oni też według 
słów apostoła Pawła nie czują się w świecie 
„obcymi i przychodniami". Nie traktują oni 
świata jako dopustu Bożego, lecz raczej za 
pole, na którym z polecenia Chrystusa budo
wać mają ,,mieszkanie Boże w duchu". Dla 
wiary swojej są bowiem już teraz i „współ
obywatelami świętych i domownikami Boga. 
Ich wiara, która często jest „głupstwem dla 
świata", zbudowana jest nie na czczych do
mysłach, fantazji i mrzonce. Rozkwitła ona na 
gruncie wypróbowanym ogniem doświadczeń 
proroków i apostołów, okupionym mękami 
walk wewnętrznych, zapłaconym potokami 
niewinnej krwi, przypieczętowanym ofiarną 
śmiercią Jezusa Chrystusa. On też jest i po
zostaje jedynym fundamentem i ,,węgielnym  
kamieniem" naszej wiary i życia. Ten, „który 
będąc w postaci Bożej nie poczytał sobie za 
łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył sa
mego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, 
stawszy się podobny ludziom, i z postawy zna
leziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc 
posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzy

żowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył, 
i darował mu imię, które jest nad wszelkie 
imię. Aby w imieniu Jezusa zginało się wszel
kie kolano tych, którzy są na niebiosach i 
na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język  
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku 
Chwale Boga Ojca" (Filip. 2,6— 11).

Jezus, największy Samotnik tego świata, 
Boże Słowo, które Ciałem się stało, a którym  
wzgardził tłum tej ziemi i przybił Go do krzy
ża, stał się równocześnie nadzieją świata i 
kamieniem węgielnym nowej, śwętej społecz
ności, Kościoła. Do Niego się uciekają w swej 
niedoli biedni, skrzywdzeni i cierpiący prze
śladowanie, ku Niemu zwraca swe oczy czło
wiek szukający pomocy, ukojenia i siły.

Lecz nie tylko to. Na nim bowiem, jak na 
niezwruszonej opoce wyrasta przybytek-świą- 
tynia, gromadząca w sobie jego wyznawców. 
Świątynia wieczna i doskonała, w której ty 
siącznymi językami i tonami sławiona jest 
dobroć Boża, pozwalająca nam, grzesznym lu
dziom doznawać wzruszeń zetknięcia się z 
Objawionym Słowem Bożym, przeżywania ra
dości poznawania braci i sióstr w tej samej 
wierze, dzielenia się smutkami i radościami, 
wzmacniania się wzajemnie w służbie Zbawi
ciela.

Radości tej nie jest w stanie nic zastąpić. 
Tutaj bowiem panują prawa, jakie świat uznał 
za utopię, a których najwyższą normą jest 
prawo miłości. „Bóg jest miłością, a kto miesz
ka w miłości, w Bogu mieszka a Bóg w nim". 
Jest to zarazem największe przykazanie 
chrześcijanina. To prawo stale i znowu napeł
nia Kościół wyznawcami, to prawo daje moż
liwość odradzania się winnych latorośli, zbli
ża do siebie obcych i dalekich, czyni z roz
proszonej gromady jedną, zwartą i gotową do 
walki o doskonalsze życie braterską społecz
ność.

Dziś, kiedy zjednoczeni w wierze stoimy 
przed naszym Panem, uświadamiamy sobie na 
nowo prawdę tych słów. Uświadamiamy sobie, 
że we wszelkich naszych poczynaniach, pra
cach i dążeniach nie może zabraknąć Jego 
przyzwolenia i błogosławieństwa. Winniśmy 
sobie zdać sprawę z tego, że On jest celem, 
ku któremu wraz z pielgrzymami tej ziemi 
podążamy, że On jest drogą, prawdą i żywo
tem.

Ta wiara pozwala nam wspólnie budować 
Kościół. Apostoł św. Paweł mówi w liście do 
Efez. r. 5 w. 27, abyśmy się starali o Kościół 
„któryby nie miał skazy ani zmarszczki, ani 
czegoś podobnego, ale żeby był święty i nie
pokalany". Chodzi o to, byśmy budując Ko
ściół, budowali go na odpowiednim gruncie 
i z odpowiedniego materiału. Materiałem je
steśmy my wszyscy, stanowiący o jego pięknie 
i czystości. Stanowiący o tym, czy będzie on 
przybytkiem Bożym, czy też miejscem obłudy 
i zakłamania, gdzie zarówno prawda Boża jak 
i miłość Chrystusowa będą w poniewierce.
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Pan i Zbawiciel nasz zlecił Apostołom , a dziś 
zleca i nam budowanie Kościoła na ziemi. 
W posłuszeństwie Jego świętej woli pragnie
my to czynić. Prosimy Go o to, by tak, jak 
w onczas ,,przydawał zborowi na każdy dzień 
tych, którzy mieli być zbawieni", prosimy o 
łaskę umiejętności głoszenia Ewangelii i słu

żenia bliźnim, byśmy byli wprawdzie ,,miesz
kaniem Bożym w Duchu".

A Bóg pokoju niechaj was w zupełności 
poświęci, a duch wasz i dusza i ciało niech 
będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa zachowane (ITess. 5,23).

Amen

SZCZĘŚCIE W  PRACY
MGR W ACŁAW  IWASZKIEWICZ

S tosunek człowieka do pracy kształtu je  w 
poważnym stopniu jego losy życiowe: za
leżnie od powagi, z jaką trak tu je  się swo

ją pracę, swoje zadanie życiowe w ykonyw ane 
poprzez pracę, osiąga się lepsze lub gorsze w y
niki, sukcesy lub porażki. Oczywiście, nie na
leży sądzić, aby stosunek do pracy przesądzał 
o powodzeniu, o karierze, na  każdym  kroku 
można spotkać przykłady świadczące o w pły
wie innych jeszcze czynników, takich jak 
charakter człowieka, jego um iejętność w spół
życia z innym i ludźmi, jego zdolność w yko
rzystywania nadarzających się szans życio
wych — ale nie zmniejsza to słuszności tw ier
dzenia postawionego na wstępie — zwłaszcza, 
jeśli na spraw ę tę patrzy się z punktu  w idze
nia etyki chrześcijańskiej.

W ram ach u tartych  poglądów trak tu je  się 
naw et w  obrębie chrześcijaństw a pracę jako 
przekleństwo, jako następstw o grzechu p ie r
worodnego: „w pocie czoła swego chleb swój 
będziecie pożywać”. P raca na gruncie tego m y
ślenia traktow ana jest jako kara  za grzech, a 
człowiek w olny od grzechu jest, konsekw ent
nie, wolny od obowiązku pracy. Je s t on, jak 
bezgrzeszne ptaki, co n ie sieją  ani orzą, co ży
ją beztrosko. Pojęcia tego rodzaju, jakkolwiek 
ugruntow ane w  słowach Pism a Sw„ są w 
istocie swej niechrześcijańskie, na co zwraca 
uwagę w swej Etyce Emil Brunner (Das Gebot 
und die Ordnungen). Są to pojęcia przejęte  z 
filozofii greckiej, filozofii idealistycznej, uzna
jącej niewolnictwo, odczłowieczające człowieka 
(Arystoteles).

Praca jest istotnie następstwem grzechu 
pierworodnego, ale mimo tego ma inne, głęb
sze znaczenie: jest ona nie tylko karą, ale zara
zem i nagrodą, jest sposobem wykonywania 
Woli Bożej, jest więc sposobem chodzenia 
przed Panem. Praca jest sposobem afirmacji 
własnego znaczenia, usprawiedliwia człowieka 
we własnych oczach z faktu istnienia, które, 
chociaż grzeszne, nie jest przecież bezużytecz
ne. Praca jest wreszcie, jak to dobitnie stwier
dza Luter, zarazem zawodem i powołaniem. 
N auka o działaniu w urzędzie, którą głosi ten 
Reform ator, nauka o zawodzie-powołaniu (Be- 
ruf), jest jednocześnie nauką o rzetelnej pracy, 
o pracy, w ykonyw anej z najgłębszym  poczu
ciem obowiązku, o pracy, może tw ierdzić Or-

tega y Gasset w swym ostatnim  dziele („Czło
wiek i ludzie”, 1957, wyd. pośmiertne), że 
istotną cechą człowieka jest m. in. to, że 
jest, jako jedyne ze stworzeń, istotą p racu ją
cą — nie w sensie fizycznym, oczywiście, gdyż 
w takim  sensie pracują m rówki i pszczoły, 
p racują p taki i inne zwierzęta — lecz w sen 
sie społecznym i duchowym, w tym  m iano
wicie ,że praca ludzka służy nie tylko zacho
waniu gatunku i osobnika, nie w ynika jedynie 
z instynktu nakazującego stałe, choć nieraz 
genialne, pow tarzanie tych samych czynności 
przez wszystkie osobniki tego samego gatunku, 
lecz jest narzędziem  stw arzania nowych w ar
tości m aterialnych i duchowych, że jes t w y
wołana i celami niem aterialnej natu ry .

I tu m iał rację Norwid, który  głosił w  „Pro- 
methidionie”, w  momencie pow staw ania m aso
wej produkcji przem ysłowej, w ytw arzanej w 
zatrudniających coraz większe rzesze robotni
ków fabrykach, idee pracy — sztuki, to jest 
pracy dającej pracownikowi pełne zadowole
nie twórcze, pracy, w  której można się w yży
wać i odnajdyw ać siebie samego, w  której 
„użyteczne nie jest samo” , w której człowiek 
jest zarazem  pracow nikiem  i twórcą. Tw ier
dzenia Norwida, to nie apologia dawnych rze
miosł, to nie uwielbianie minionych epok, to, 
wręcz przeciwnie, genialne przeczucie proble
mów nadchodzącego czasu, których narodziny 
dostrzegał nasz największy m yśliciel narodo
wy.

Norwid nie m yślał wcale o cofaniu koła po
stępu, tak, jak  n ie m yślą o tym  współcześni 
teolodzy i filozofowie, badający ten problem. 
Ostrzegał on jedynie przed nadaw aniem  pracy 
charak teru  towaru, przed sprow adzaniem  
człowieka do roli siły roboczej, przed tą  wol
nością od Zachodu, „gdzie jest pono wolne 
d r z e w o  ale c z ł e k  mrze z głodu”, 
gdzie „zbyt hałaśliw ym  plakatów  językiem  ga
da się z każdym, a nie mówi z n ikiem ” . Ta
kiemu bowiem, towarow em u stosunkowi do 
pracy ludzkiej, musi nieodzownie tow a
rzyszyć nadużywanie własności przez w łaś
cicieli — zapoznawanie istoty własności, k tóra 
wym aga społecznego używania (w przeciw 
staw ieniu do nieograniczonego używania, u sta
nowionego w niechrześcijańskim  praw ie rzym 
skim): gdy to nadużywanie własności spostrze-
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gną „ludzie pochyli” , to „zerwawszy z oby
czajem wpadną na m ajętność i gw ałt taki się 
podniesie, jakiego nie było, tak, że- drzewo 
drzew u w lesie będzie zazdrościło” — ostrzegał 
Norwid jszcze w  1848 r.

Dziś, w 110 lat po napisaniu tych słów, 
współczesny nam teolog szwajcarski, A rthu r 
Rich, rozpatru je  socjalizm jako pytanie pod 
adresem  w iary chrześcijańskiej i w iarę chrześ
cijańską, jako pytan ie pod adresem  socjalizmu 
(Christliche Existenz in der industriellen Welt, 
1957). Prof. Rich stwierdza, że, jakkolwiek 
chrześcijaństwo nie może wiązać się z okreś
lonymi poglądam i politycznym i czy gospodar
czymi, gdyż jest ponad nimi, to nie może być 
obojętne wobec zjaw isk zachodzących we 
współczesnym życiu gospodarczym i społecz
nym, musi zajmować stanowisko uprzytam nia
jąc praw dy w iary i broniąc je  przed zapom 
nieniem  i niepraktykow aniem .

I stota problem u społecznego polega na od- 
człowieczeniu pracy w wielkich zakładach 
przem ysłowych, stanowiących na zacho

dzie dom inujący społecznie typ zakładu pracy. 
Postaw y społeczne powstające w  takich za
kładach rzu tu ją  bowiem na postawy pow sta
jące w  zakładach m niejszych, a zmasowanie 
ludzi w jednych m iejscach pracy sprzyja jed 
noliceniu poglądów, przekazywanych następ
nie dalszemu otoczeniu. W nowoczesnej fab ry 
ce człowiek jest oderw any od wyniku pracy, 
nie zna go, nie jest nim  nieraz naw et za in tere
sowany. Nie ma on też osobistego stosunku 
do swoich współpracowników i przełożonych 
i naw zajem  nie jest przez nich traktow any 
jako człowiek, jako osoba, lecz jako cząstka 
m echanizm u produkcyjnego. Takiem u stosun
kowi przeciw staw ia prof. Rich bardziej ludz
ki stosunek rzemieślniczego m istrza do cze
ladnika, gorzej może płatnego, ale czują
cego się lepiej. Jednakże w arsztat rzem ieślni
czy nie jest typowy dla współczesnych sto
sunków produkcyjnych i wzdychanie do m i
nionej, jako zjawisko dominujące, przeszłości 
nie pomoże. Prof. Rich omawia przeto kon
kretne środki, jakie można w obecnych w arun
kach technicznych stosować, aby nadać pracy 
w najw iększych naw et zakładach przem ysło
wych bardziej ludzki charakter, aby przeciw 
działać m echanizacji człowieka.

Szczegółowe w daw anie się w  tok m yśli prof. 
Richa nie jest tu  na  miejscu; daje  on szczegó
łową analizę postaw społecznych współczes
nego robotnika, k ry tykuje  postawę Kościoła 
w stosunku do omawianego problem u, an a li
zu je  poglądy głównych myślicieli. Dla nas, Po
laków, in teresująca jest zbieżność wniosków, 
do jakich ostatecznie dochodzi, z naszą w łasną

praktyką, z dążeniam i przejaw iającym i się w  
naszem obecnem prawodawstwie.

7 I1U? K1 re Dowiem sprow adzają się do przv- 
wrocenia bezpośredniego zainteresowania ro
botników wynikami pracy, powodzeniem lub 
niepowodzeniem przedsiębiorstwa, a można to 
osiągnąć przez wciąganie robotników do współ
decydowania o szeregu spraw, w  których 
współudział ich może być pożyteczny, a nie 
sprzeciwia się zasadom dobrego gospodarowa
nia Są to, z na tu ry  rzeczy, wnioski ogólne, 
konkretne wnioski bowiem można stawiać na 
podstaw ie badań określonych gałęzi przem y
słu. M otywacja jak  i punkt wyjścia są u 
szwajcarskiego teologa chrześcijańskie, pobud
ką jest ucisk człowieka przez nowoczesny sys
tem organizacji pracy w  wielkich fabrykach 
przez sprow adzenie człowieka do sprzecznej 
z jego istotą roli półautom atu w produkcji 
(przykładem  jest parodia Chaplina, który gra 
rolę robotnika przy taśm ie produkcyjnej).
Oczywiste są tez wnioski odnoszące się do 
roli Kościoła w tym  przedmiocie, wnioski za
sługujące i u nas na uwagę, gdyż jest to nasza, 
jako polskich protestantów  rola: głoszenia
błowa Bożego tam, gdzie jest potrzebne — 
a gdziez jest potrzebniejsze, jak  nie u nas.

Ostatecznie jednak chodzi o człowieka —
i tu spotyka się prak tyka państw a dążącego do 
socja izmu z radam i teologa patrzącego z sym 
patią  na socjalizm w  dążeniu do nadania pracy 
charakteru  m niej rzeczowego, bardziej osobis
tego wysiłku.

jest przez ekonomistów

s 2 o nym7 ° ? a ? i0  t0mie Przekładów Z angiel- ^ le§°) „Zatrudnienie i rozwój gosnorłarp™” 
Fundacja Kościuszkowska, NowySJork  1953 ' 
dwaj w ybitni uczeni, Max F. M illikan i Paul A

- uelf Cn’ ° baj z M assachusets Institu te  of 
Technology w Bostonie, zw racają uw agę na 
pom ijane w nauce ekonomii (szkół przedkev-
rcbotnlkń^ .z; gadnie” i? w ™  spSecznyJh
, w ' .lck poszukiwanie pracy takiej

Z  możliwie stopniu zaspi'-
dzv ,Zen‘a praC0'™ lka do szacunku, w ładzy, zdrowia, sympatii, wartości mora nych

nHabyWania 1 “ - » « » „ i .  um lh:
D r° s i do osiągnięcia tak postawio- 

go celu m e są łatw e do znalezienia nie sa 
jednak  nie do znalezienia -  i jedną z nich 
jes np. syngnalizowane ostatnio w prow adza

li110^ 0 system u produkcji w  niektórych 
wielkich zakładach am erykańskich, polegają- 
cego na stw arzaniu samodzielnych brygad ro-
£ e W h °dP°w iedzialnych za w ykonyw anie 
pełnego cyklu produkcyjnego.

1
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SPOJRZENIE W  PRZESZŁOŚĆ
(Ciqg dalszy)

KS. JAROSŁAW

Dnia 20 kwietnia 1836 r. Ks Mozes pisze do Grafa 
von Grabowskiego w sprawie proponowanego mu 
przeniesienia do Serej, adresując to pismo:

„Jaśnie Wielmożny Hrabio
Prezesie i Dobrodzieju" — z czego w y

nikałoby, że prawdopodobnie po ś. p. Ks. Diehlu p re
zesem Jeneralnego Konsystorza był hr. Grabowski.

W związku z tworzeniem się nowych parafii, w sku
tek napływu nowych osadników dla których tworzy 
się też nowe Dozory cmentarne, w ynikają też pewne 
trudności a nawet nieporozum iena między parafiami 
o granice ich zasięgu. Aby temu zapobiec Superinten- 
dentura Kaliska zwraca się z następującą prośbą do 
duchownych w dniu 7 września 1840 r.:

„Gdy Superin tendentura celem obezna
nia się lepiej z topografią Dyecezji swo
jej zam ierza wygotować M appę topogra
ficzną Dyecezji Kaliskiej, a m apy geo
graficzne istniejące potrzebnych w  tej 
m ierze wiadomości dostatecznie nie do
starczają, zaufając przeto w łaskaw ą przy
chylność i chlubną gorliwość WWXX. P a 
storów  w spieraniu użytecznych zamiarów', 
ma zaszczyt Ich upraszać, aby m appy to 
pograficzne swych parafii, w  których nie 
tylko główne m iejsce parafii, w szystkie 
do parafii należące Gminy, w  obrębie 
parafii znajdujące się pustynie, bory, lasy 
rzeki, strum yki itd. ale także granice są
siednich parafii były wymienione, stosow
nie do praw ideł w  tej m ierze iestnieią- 
■cych wygotowali i takowe Superin tenden- 
turze do dalszego użytku łaskaw ie prze
słali.. ”

W dniu 30 m arca 1838 r. Konsystorz J-ony  
znosi „zwyczaj zbierania dobrowolnych ofiar w  
Kościele w  czasie nabożeństwa w  woreczku 
kościelnym... z dzwonkiem”. Konsystorz mówi, 
że ten zwyczaj „mniej iest przyzwoitym”.

Zbory złączone wspólnym  Konsystorzem  Je- 
neralnym  włączane są też w różne wspólne 
akcje i ponoszą wspólnie ciężary. I tak  w r. 
1836 zbory otrzym ują zarządzenie zbierania 
składek na wznoszenie Kościoła Ewang. w 
Kielcach. W d. 18.1.1838 r. zbory zbierają ofia
ry  na now ourzadzającą się Parafię  Ew. Ref. w  
Rewlu w Ces. Rosyjskim. 23.XII.1839 — o zbie
ranie ofiar na Insty tu t G łuchoniem ych w  W ar
szawie i na przytułek  dla ślepych. 17.X .1839 r. 
ofiary na dom w Koźminku. 8.VI.1838 —
w sparcie dla wdowy i 3 dzieci po ś. p. X. Ha- 
berfeld  z M ichałek k. Płocka. 23.11.1843 na po
gorzelców m. Kazania, „gdzie pożar zniszczył 
najpiękniejszą część miasta, 9 kościołów. 441 
domów i sklepów z towaram i, 858 domów i 
sklepów drew nianych i jeden most d rew nia
ny” . — 11.X I.1850 składki na pogorzelców m. 
U jazdu k. W arszawy, itd. itd.

Dnia 25 lutego 1840 r. Superin tenden tura  
przesyła rozporządzenie Wys. Komisji Rządo-

NIEWIECZERZAŁ

wej „wedle którego Członkowie Kollegiów  
Kościelnych, dopóki są w  urzędowaniu, od 
składek parafialnych maią być wolni, lecz ie- 
dynie pod warunkiem, leżeli sami tego w y
magać będą”.

Jenera lny  Konsystorz w  dniu 14.6.1839 r. 
w ydaje zarządzenia, by stworzyć Dozory 
Cmentarne wszędzie tam, gdzie ewangelicy 
nie m ają kościoła, a tylko dom m odlitw y lub 
dom szkolny i cmentarz, „aby tak budowle jak 
i cm entarze, jak  niem niej służba około onych, 
m iała zapewniony odpowiedni nadzór”...

„Skład Dozoru Centralnego stanowi:
1) miejscowy Dziedzic
2) miejscowy Burmistrz lub Woyt Gminy
3) Sołtysi wyznania Ewangelickiego tych 

wsi i Kolonii, które do stowarzyszenia szkol
nego należą

4) Jeśliby do stowarzyszenia jedna tylko 
osada należała, wówczas prócz Sołtysa jeszcze 
należeć będzie dwóch gospodarzy.... Bezpo
średni nadzór nad Dozorem Cmentarnym ma 
właściwy X. Pastor.... Najdalej w  ciągu trzech 
miesięcy pomienione Dozory winny być uor- 
ganizowane i przedstawione do potwierdzenia 
Centralnemu Konsystorzowi Wyznań Ewange
lickich”....

Z dalszego wynika, że Dozory Cm entarne 
wraz z Ks. Pastorem  w ydają wokacje i in struk 
cje dla kantorów, czyli nauczycieli religijnych. 
W ypadki, kiedy w obrębie jednom ilow ym  pa
rafii kantor pochowa zmarłego za zezwoleniem 
pastora, muszą być za pośrednictw em  Superin- 
tenden tu ry  meldowane Jener. Konsystorzowi.

Dnia 29.9.1839 r. Superin tendentura  ponagla 
wybór kantorów, „aby także tem u zapobieżono, 
żeby pomiędzy katechum enam i nadal nie tacy 
znajdow ali się, którzy czytać nie um ie ją”.... 
Dnia 10.9.1834 r. Superin tendentura  rozkazuje 
Ks. Pastorom  pisać kazania niedzielne i w  rę
kopisach zachować dla wizytacji, inaczej w y
nikną nieprzyjemności.

Dnia 15.4.V III.1838 r. Superin tendentura  roz
kazuje duchownym, „aby bez zezwolenia Je - 
neraln. Konsystorza dzieci 14 lat jeszcze nie 
mających, nie bierzmowali”.

Dnia 1.11.1839 r. Konsystorz Jener. też o kon
firm acji:

”...1) nie dopuszczać tego, kto nie udowodni, 
że przynajmniej umie czytać druki, poznał za
sady wiary i moralności podług katechizmu.... 
i że ukończył 14 rok życia swego 2) religii w i
nien uczyć X. Pastor.... 3) 2 razy w tygodniu 
najm niej przez 4 miesiące.... 4) jeśli uczą kan 
torzy nauka trw ać winna 8 miesiący... i exam in 
musi być przeprowadzony przez X. Pastora.
5) X. Pastorow ie w ydają konfirm andom  św ia
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dectwa na piśmie i zapisują ich do oddzielnych 
książek....

Dnia 7.II.1842 r. Superin tendentura odpowia
da parafianom , pragnącym  plebanię pokryć gon
tami, „...na to Superin tendentura już z tego po
wodu zezwolić nie może, że plebania przez to 
na niebezpieczeństwo gdyby ogień m iałby gdzie 
w bliskości jej wybuchnąć, będzie w ystaw io
ną.. . / ’

S uperin tendentura  żąda też 9.10.1840 r. „Wy
kazu osób w  konkubinacie żyjących i małżeń
stw mieszanych w  parafiach ewangelickich/’

W dniu 18.6.1844 r. Konsystorz przekazuje 
treść pism a Komisji Rząd. WR i OP, że

»gdy osoby cywilne miewają częstokroć 
mowy przy obrzędach pogrzebowych wyz
nawców ewangelickich i... podobne mowy 
tak w kościele jako i za obrębem kościoła 
nie są właściwemi.... to bowiem wyłącznie 
do kapłanów należy.../’

Z odpowiedzi na to pismo dowiadujem y się 
z listu Ks. Mozesa, że przed dwudziestu laty, 
w W arszawie, przy rozprawie rozwodowej p. 
z Gruszczyńskich Ruj nowej, mec. Bieńkowski 
„w sądzie publicznie wygłosił, że Pastorzy 
Ewangeliccy tyle znaczą co dziad przy kościele, 
skoro Duchownego Ewangelickiego nieduchow- 
ne prostactw o zastąpić m oże.../’ I dodaje Ks. 
Mozes: „Ochydza to i poniża XX Pastorów 
Ew aneglickich.”

W związku z tworzeniem  się Dozorów Cmen
tarnych  oraz powoływania przez nie kantorów- 
nauezycieli religijnych ciekawą jest treść de
k laracji podpisyw anych przez kantorów :

„W dopełnieniu Naywyższej woli Jego 
Cesarsko-Królewskiej Mości z obowiązku 
przysięgi, którą na wierność Nayjaśniejsze- 
mu Cesarzowi Królowi J. Mci wykonałem  
z obowiązku honoru i sumienia moiego, Ja 
niżej podpisany oświadczam niniejszemu iż 
przez cale życie moje do żadnych tajnych 
Towarzystw w Królestwie, Państwie Ro- 
ssyjskim jako też w  zagranicznych nie na
leżałem i odtąd do żadnych podobnych To
warzystw gdziekolwiek i pod jakimkolwiek 
nazwiskiem istnieć mających należeć i z 
niemi stosunków ani na piśmie, ani ustnie, 
ani też wogólności jakimbędżkolwiek spo
sobem ani sam przez się, ani przez inne 
osoby mieć nie będę. Wreszcie zaś gdyby 
się okazało iż dotąd do jakiegokolwiek To
warzystwa tajnego należałem ,a teraz to 
zataiłem padaię się najsurowszej karze ja
ko zbrodzień stanu.

Data ........ Podpis......
Szkoły ewangelickie religijne staw ały się 

często szkołami i dla dzieci katolickich, czego 
ślady znajdują się w protokółach, np. w r . 1847, 
we wsi Faustynowie, gdzie w dopisku podano: 

„Przed podpisaniem niniejszego proto
kółu zamieszkali na tej kolonii katolicy 
oświadczyli, że w ten czas opłacać będą po 
zip. 10, oraz należyć w  stosunku do opłace
nia mieszkania dla nauczyciela skoro tenże 
dzieci ich uczyć będzie w  ięzyku polskim”.

Podobnie spraw a przedstaw iała się w kolonii 
Erywangrod, gdzie też w  protokóle z d. 8.1.1848 
r. zaznaczono:

„Gdy zaś nie znalazło się tylu Ewange
lików aby zakupili wszystkie do sprzeda
nia wymierzone włoki, tedy przystąpili Ka
tolicy Rzymscy polskiego ięzyka do kupna 
razem z Ewangalikami, wziąwszy na sie
bie obowiązek przykładania się we wszyst- 
kiem do utrzymania Szkoły religijjnej i 
Nauczyciela religijnego.... nawet pomagali
postawić nowy dom szkolny.........domagaią
się aby Nauczyciel religijny czyli Kantor 
powiadomy był ięzyka polskiego, żeby ich 
dzieci również z nauki czytania, pisania i 
rachowania korzystać m ogli.../’

W szystkie te dobre stosunki tak  w szkole, jak 
i we współżyciu obala następujące zawiadom ie
nie od K urato ra  Okręgu Naukowego W arszaw 
skiego z d. 28 sierpnia 1847 r. o treści nastę
pującej:

„J. O. Xiąże Namiestnik Królestwa w  
zamiarze wzmocnienia ięzyka niemieckie- 
kiego iak również religijnego ducha pomię
dzy osiadłymi w kraiu tutejszym Niemca
mi wyznania Protestanckiego, Reskryptem  
z dnia 16/28 lipca r. b. Nr. 4278 przepisać 
raczył:

1. Aby przy zaprowadzaniu Elementar
nych Ewangelickich Szkół tak stałych eta
towych iako i niestałych przyjmować za 
zasadę nie wnioski Rządu Gubernialnego 
dążących do połączenia Niemców z Pola
kami, ale raczej przedstawienia Konsysto- 
rza Ewangelickiego, chociażby przez zapro
wadzenie oddzielnych niemieckich szkół 
zmniejszył się dochód polskich szkółek z 
powodu odłączonej składki szkolnej przez 
Ewangelików dotąd uiszczanej

2. Aby również na zasadzie wniosków 
Konsystorza Ewangel. nie zaś Rządów Gu- 
bernialnych odłączeni byli Ewangelicy na
leżący obecnie do Stowarzyszenia Szkół 
polskich i przyłączeni do istniejących iuż 
szkół niemieckich.”.... i t.d.

Jakieś nowe prądy powiały w  Konsystorzu 
Jeneralnym . Ciekawą jest rola członków Koś
cioła Reformowanego w tej nowej akcji. Oczy
wiście, że .w  archiw um  Zboru Zelowskiego 1) 
nie m a nic godnego uwagi, zresztą cóż było 
można mówić o decyzjach samego J. O. Xięcia 
Namiestnika?

Zapewne dlatego też nic nie powiedziano o 
przyczynie rozpadu Jeneralnego Konsystorza 
Ewangelickiego w roku 1849. Oto pismo Ks. 
Mozesa z dnia 1 czerwca 1850 roku do Konsy
storza Ew angelicko-Reform owanego w  K róle
stwie Polskim:

„Wysokiemu Konsystorzowi mam honor 
zarapportować, iż w  tych dniach Przewie
lebny JX. Superintendent z Kalisza wszyst
kie kolonie do Parafii Zelowskiej należące 
obieżdżał i wskazywał do której parafii 
Ewang.-Augsburskiej odtąd należyć będąr 
a w  dniu dzisiejszym JX. Pastor z Zduń-

i) W yciągi sporządzono z 55 skoroszytów .
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skiej Woli ziechał do tych koloniow, z po
leceniami mnie niewiadomemi, które do 
filiału Łask przywcielone zostaną. Obieca
no im, że nie będą większej składki na 
rzecz Kościoła Augsburskiego, do którego 
należyć będą, uiszczać, oprócz iaką opła
cali na rzecz Kościoła Ewang-Reformowa- 
nego w  Zelowie.
Podobnież słyszałem z ust wiarogodnych, że 
Ewangelicy-Reformowani w  Nowo Solnej 
przez X. Pastora Kiintzel zawiadomieni zo
stali, iż ieżeli chcą przy parafii Nowo Sol
nej pozostać, winni przyiąć wyznanie 
Augsburskie wskutek czego większa poło
wa Ewangelików Reformowanych miała 
się zdeklarować, że przejdą do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

Z tego wszystkiego pokazuie się, iżby 
wypadało podobneż kroki przedsięwiąć, 
iakie Konsystorz Ewangelicko-Augsburski 
uczynił, i zawiadomić Ewangelików-Refor- 
mowanych w Nowo Solnej, Kleszczowie i 
Łobudzicach pod miastem Szadkiem że od 
roku 1850 do żadnej składki na korzyść 
Kościołów Ewangelicko-Augsburskich nie 
mogą być pociągnięci, tudzież wskazać im, 
w iaki sposób posługa religijna dla nich 
zarządzoną będzie.

Niemniej wypadałoby zapobieżyć, żeby 
Ewangelicy Reformowani w  Pożdzenicach, 
tudzież koloniach Pożdzeńskich i Buczkow
skich zamieszkali, których Przewielebny 
JX. Superintendent z Kalisza do szkoły w  
Pożdzenicach przyłączył, wyłączeni byli z 
szkoły Ewang.-Augsburskiej w  Pożdzeni
cach, a pozostali przy szkole Ewang.-Refor-

mowanej w Zelowie, zwłaszcza, że kantor 
w  Pożdzenicach wzbrania się uczyć dzieci 
Ewang.-Reformowane katechizmu reformo
wanego w języku czeskim w  parafii Ze- 
lowskiej istniejącego, dlaczego też te dzie
ci do Zelowa uczęszczać muszą, celem  po
bierania nauki religijnej.”

Tym sm utnym  listem  kończą się notatki o 
współpracy obu Kościołów Ewangelickich w
owych czasach. Możemy sądzić, że przyczyny 
rozdziału Jeneralnego Konsystorza Ew angelic
kiego, w roku 1849, były takie same, jak  jego 
utworzenie: wola carskich czynników państw o
wych.

Każdy przyznać musi, że działalność i praca 
Konsystorza Jeneralnego Ewangelickiego wnio
sła wiele pozytyw nych momentów do życia 
obydwu Kościołów, stw arzając ciało dobrze i 
nowocześnie zorganizowane, zasięgiem swym 
ogarniające naw et najm niejsze grupy Ew ange
lików w najdalszych zakątkach i „H aulan- 
dach”. Wszędzie tam docierał wpływ  Kościoła 
przez głoszenie Słowa Bożego i naukę szkolną. 
Siady pracy i myśli tego Jeneralnego K onsy
storza nie zginęły po dziś dzień, niezależnie od 
tego, co było przyczyną jego powstania i likw i
dacji, niezależnie od głosów, jakie powstawały 
przy rozryw aniu zrośniętego już organizmu.

Od tego czasu minęło przeszło sto lat. I znów 
w tym  okresie dał nam Bóg bogate doświad
czenia i znów historia ubiegłego życia nasze - 
go kraju, a w  nim i naszych Kościołów, pi
sała swoje karty .

i
Czy nauczyliśm y się z nich czegoś?

M IĘ D Z Y N A R O D O W A  KONFERENCJA  

K O Ś C IO ŁÓ W  LUTERAŃSKICH
KS. GUSTAW MEYER

Jak  już podawała nasza prasa kościelna 
w Gdyni w  dniach od 15 do 19 września br. 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja lute- 
rańskich Kościołów mniejszościowych.

K onferencję zwołała św iatow a Federacja 
Kościołów luterańskich. Pierw sza podobna 
K onferencja odbyła się w  roku 1956 w Austrii, 

w miejscowości Semmering. Na tegorocznej 
K onferencji reprezentow anych było dziesięć 
Kościołów luterańskich z różnych państw  
w Europie oraz obecny był także przedstaw i
ciel Kościoła luterańskiego w Indonezji. Obok 
przedstaw icieli Kościołów mniejszościowych, 
byli także przedstaw iciele Kościołów w ięk
szościowych, a więc z państw  skandynaw skich 
i obydwóch repubik niemieckich.

Nasz Kościół reprezentowany był przez 14 
delegatów i licznych obserw atorów  spośród

grona naszych księży. Na czele delegacji pol
skiej stał NPW. Ks. bp. K. Kotula. O brady to
czyły się w Gdyni w Kościele m arynarza 
szwedzkiego. Gospodarz kościoła Ks. Turę 
W esterstróm  dołożył wszystkich starań, aby 
uczestnicy Konferencji czuli się jak najlepiej 
i obrady toczyły się w  jak  najprzyjem niejszej 
atmosferze, co też niezwykle gościnnemu gos
podarzowi w zupełności się udało. Bardzo w ie
le trudów  poniósł także proboszcz sopocki Ks.
E. Dietz, w którego rękach spoczywała s tro 
na techniczna i gospodarcza Konferencji. 
I w tej m aterii nasz Kolega był mistrzem. 
A praca nie należała do łatwych, uw zględnia
jąc wielką liczbę gości, trudności hotelowe 
w sezonie oraz należyte przygotowanie odpo
wiednich środków lokomocji i należytą apro
wizację. Wszyscy goście niew ątpliw ie byli 
pełni podziwu dla obu naszych gospodarzy.
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Organizacja samej konferencji spoczywała 
w rękach specjalnego sztabu z ram ienia Św ia
towej Federacji Kościołów luterańskich, na 
czele którego stali tacy specjaliści od tego ro 
dzaju konferencji jak  dr C arl E . Lund-Q uist, 
generalny sekretarz Federacji oraz dusza po
czynań i przygotow ań trw ających przez szereg 
m iesięcy K s. Mogens V ilh . Zeuthen. Kościół 
Ewangelicko-Reform owany reprezentow ał Su- 
perindent tegoż Kościoła K s. Ja n  Niewiecze- 
rzał, zaś Kościół M etodystów reprezentow ał 
pastor D r. Bendyktow icz. Uczestnicy Konfe
rencji w yrazili praw dziw ą wdzięczność W ła
dzom Państw ow ym  za umożliwienie F edera
cji urządzenia konferencji w  Polsce.

Dla naszego Kościoła fak t zorganizowania 
K onferencji był wyrazem  uznania ze strony 
organizatorów  dla naszej niezm iernie trudnej 
i ciężkiej pracy wśród przeważającej masy 
ludności katolickiej i w  typowych dla nas w a
runkach pracy w diasporze, to znaczy wśród 
w iernych żyjących w drobnych rozproszonych 
grupkach.

N iestety nad K onferencją zaciążyła bolesna 
żałoba. Kościół nasz poniósł w ielką s tra tę  
przez śm ierć K s. E . Friszkego. Kościół 
w Niemczech stracił jednego ze swoich b a r
dzo dzielnych i czynnych pracowników. S.p. 
K s. Bp. V . H erntricha, który  w  drodze na 
K onferencję zginął śm iercią tragiczną w w y
padku samochodowym pod Nauen koło B er
lina.

Tem atem  zasadniczym Konferencji było 
dzieło Stworzenia w różnych aspektach.

K s. prof. D r. Gerhard Gloge mówił o nau 
kowym obrazie św iata i biblijnym  dziele 
stworzenia. Pastor B oenderm aker z Holandii, 
mówił o stw orzeniu i o Porządku, który  po
trzebny jest Bogu w utrzym aniu człowieka. 
Porządek według L utra  powiada prelegent to 
stosunki ekonomiczne, polityczne oraz Koś
ciół, innymi słowy: gospodarka, władza i Koś
ciół, do tego porządku zaliczyć należy według 
autora także rodzinę.

Trzeci re fe ra t m iał znany teolog szwedzki 
prof. W ingren z Lund, który mówił o Stwo
rzeniu i przykazaniach. Bóg, który  stworzył 
człowieka utrzym uje go i nadal, przykazania 
strzegą człowieka i są gw arantem  jego u trzy 
mania, ale jednocześnie ukazują człowiekowi 
jego winę i grzech. U zupełniające uwagi do 
tego refe ra tu  dodał dr. teol. z B ratislavy K s. 
K atlo vski. Niezwykle pięknym  był re fe ra t 
prof. teologii ks. dr. Voigta z NRD na tem at 
,,S tw orzenia i Zbaw ienia” . Świat jest dzie
łem Boga, ale jednocześnie znajduje się we 
władzy szatana i m usi być zbawionym. 
W oczekiwaniu przyszłego zbawienia można 
jedynie u trzym ać w iarę w  Boga — Stwórcę.

Ostatni re fe ra t wygłosił K s. Sitom pul z J a 
wy na tem at: Stw orzenie i M isja — autor 
podkreśla, że wszelki człowiek został stw o
rzony przez Boga i jako taki zasługuje na 
zbaw ienie ,stąd dzieło misji, k tóra głosi Ew an
gelię o Jezusie Chrystusie. Po każdym  refe
racie odbyw ała się bardzo ożywiona dysku
sja, która św iadczyła o wielkiej potrzebie po
ruszenia takich właśnie tematów, tym  b a r
dziej o ile chodzi o uczestników naszego Koś
cioła re fe ra ty  o podobnym  tem acie wygło-
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szone zostały na tegorocznej konferencji 
w Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej 
i w  ten sposób nasi księża stanow ili n a jb a r
dziej aktyw nych dyskutantów.

W drugim  dniu K onferencji uczestnicy 
zwiedzili Gdynię, port i przystań  ,po czym 
wyjechali do Oliwy ,gdzie zwiedzili katedrę 
i przysłuchiw ali się grze na jednych z n a j
większych w świecie organach. O statnim  e ta 
pem był Gdańsk, szczególnym zainteresow a
niem gości cieszyło się S tare  Miasto, pełne u ro 
ku dawnych kam ieniczek tak  troskliw ie od
budowywanych.

Po powrocie z wycieczki zorganizowano 
wieczór polski, Ks. Westerstrum osobiście 
przygotował i urządził salę, w kładając w to 
wiele trudu  ,ale i szczerej gorącej sym patii 
do swoich polskich braci w urzędzie. Na n a 
krytych białym i obrusami stołach ustaw ił 
świeczniki, a po bokach owoce i talerze z c iast
kami, przed każdym uczestnikiem  sta ła  fili
żanka czarnej kawy.

Wieczór zainaugurow ał Zeuthen, przy czym 
nie obeszło się bez wesołego śpiewu i tra d y 
cyjnego Gaudeamus, a ks. Cederberg, który  od 
wielu la t przebyw ał w Polsce jako delegat 
Federacji dla spraw  pomocy pokazał szereg 
pięknych kolorowych przezroczy ze swoich 
wycieczek po Polsce,

Należy dodać, że ks. Cederberg był p ierw 
szym pastorem  szwedzkim w Gdyni dla m a
rynarzy skandynaw skich przybyw ających do 
Gdyni jeszcze w okresie przed wojną.

Na zakończenie Ks. Prezes dr W. Gastpary 
przedstaw ił obecną historię Kościoła ew ange
lickiego w Polsce jego osiągnięcia i trudy.

Spośród w ielu gości zagranicznych w ym ie
nić należy najstarszego wiekiem  arcybiskupa 
Rygi Ks. Gustavsa Tursa.

Konferencja w Gdyni pozostawi trw ały  ślad 
w pamięci jej uczestników, doprowadziła do 
głębokiej wzajem nej w ym iany myśli, um ożli
wiła poznanie w zajem ne jej uczestników, 
mieliśmy wszyscy możność dobrze się poznać, 
zrozumieć i co najważniejsze ocenić. Pozna
liśmy pracę i trudy innych i poznano także 
nasze wysiłki, pracę i trud  d la  dobra potęż
nego w skali światowej Kościoła lu terańskie- 
go, liczącego miliony wyznawców w całym 
świecie, zjednoczonych wspólną w iarą  i wspól
ną Ewangelią, głoszącą Dobrą Wieść wszyst
kim ludziom dobrej woli.

Podczas tego wieczoru obchodzono także 50 
urodziny gen. sekretarza Federacji Ks. Dr. 
Karola E. Lund-Quista. Gościom zagranicz
nym szczególnie podobał się nasz urodzino
wy śpiew: Sto lat, niektórzy uczestnicy p ro
sili o słowa i melodię.

W  DZIESIĄTĄ R O C ZN IC Ę  IZRAELA
KS. DR EMIL JELINEK

Są rocznice, k tó 
re nas ew angeli
ków w gruncie 
rzeczy ni grzeją, 
ni ziębią. Do tych 
wszakże stanow 
czo nie należy 
dziesiąta rocznica 
państw a Izrael. 
Ewangelicy, jak  
zresztą wszyscy 
chrześcijanie, bez 
różnicy przynależ

ności wyznaniowej, są związani sym patią z lu 
dem i z ziem ią Izraela. „Erec Israel” — ziemia 
Izraelska, to Ziemia św ięta w szystkich chrześ
cijan. „Am Israe l” — lud Izraela ,to lud, któ
rego członkiem z krw i i kości był Zbawca św ia
ta i wszyscy wielcy prorocy hebrajscy, a S tary 
Testam ent, w ielka Księga ksiąg tego ludu, to 
fundam entalna część naszego Pism a świętego, 
bez którego jest nie do pom yślenia księga nam  
najbliższa i najdroższa, Nowy Testam ent nasze
go Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. 
Dlatego też rocznicy tej poświęcamy kilka słów, 
a zarazem  najlepsze życzenia dalszego pom y
ślnego rozwoju M edinat Israel. A bstrahujem y

tu od jakiejkolw iek polityki. Jesteśm y jednak 
głęboko przekonani, że powstanie państw a Iz
rael po 2000 la t politycznego niebytu  i rozpro
szenia ludu, to nie tylko rew elacyjne w ydarze
nie historyczne, ale i spełnienie snów starych 
proroków, oraz urzeczywistnienie prastarych 
obietnic Bożych w naszych czasach.

Dnia 29 listopada 1947 r. plenum  Organizacji 
Narodów Zjednoczonych uchwaliło rezolucję o 
utworzeniu samodzielnego i niezależnego pań
stwa Izrael. Światowa opinia publiczna w yrazi
ła tym  aktem  uznanie historycznych p raw  na
rodu żydowskiego do samodzielności państw o
wej. W historycznej chwili, w  której skończył 
się angielski m andat w Palestynie, w niezapom 
niany przedwieczór sobotni dnia 14. m aja  
1948 r., Tymczasowa Rada Państw ow a wygło
siła niezależność i niepodległość M edinat 
Israel — państw a Izrael. Orędzie zostało pod
pisane przez wszystkie partie polityczne. 
W jasnych słowach zapowiadało polityczny 
program  nowopowstającego państwa: „Propo
nujem y dobre, przyjazne stosunki wszystkim  
naszym sąsiadom państwom  i ich narodom, 
ofiarowując im wzajem ną pomoc i w spółpra
cę z narodem  żydowskim, niepodległym  
w swej ojczyźnie”.

1948 -  1958
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Bezinteresowna przyjaźń, zgoda i pokój m ię
dzy narodam i były zawsze ideałem, k tóry jak 
złota nić w inie się w twórczości proroków heb
rajskich. Myśl pokojowego współżycia, współ
pracy i budowania zapuściła głębokie korzenie 
w duchowym  życiu Izraela. Nie dziw, że w  de
bacie parlam entarnej prem ier rządu izraelskie
go Fen Gurtion oświadczył niedawno: „Pań
stwo Izrael będzie w  dalszym ciągu rozwijać 
przyjazne stosunki ze wszystkimi narodam i 
pragnącym i pokoju, i to niezależnie cd ich poli
tyki w ew nętrznej, o ile ta tylko niie zagraża in 
nym  narodom... Szczególnie usiłować będzie o 
nawiązanie przyjaznych stosunków z narodam i 
Azji i Afryki.... Izrael pragnie pokoju ze 
wszystkim i arabskim i sąsiadami i jest przeko
nany, że nadejdzie dzień, w którym  narody 
arabskie poznają i uznają te wysiłki tych 
wszystkich, którzy reprezentują nasze państwo, 
nie szczędząc sił, by chwila ta jak  najprędzej 
nadeszła”. Izrael, istotnie pragnie w spółpracy 
i koegzystencji z innym i narododam i świata. 
My ze swej strony  chętnie przypom inam y w i
zytę polskiej delegacji M inisterstw a Zdrowia 
oraz w izytę polskiej delegacji ku lturalnej w  
Izraelu. Stosunki między Izraelem, a Polską są 
napraw dę przyjazne i pogłębiają się coraz b a r
dziej. Naukowcy, artyści, dziennikarze i liczni 
turyści obu państw  i narodów odwiedzają się 
nawzajem . Wiosną r.b. na wystawie izraelskich 
odkryć archeologicznych w W arszawie prof. 
M ahler z un iw ersy tetu  Bar lian  w Tel Awiw, 
wygłcśił szereg bardzo ciekawych odczytów, 
a na M iędzynarodowych Targach w Poznaniu 
Izrael posiada swoje stoisko. W tych w łaśnie 
dniach wydaw nictwo Dvir wydało dwutom o
wy słow nik hebrajsko-polski w  opracowaniu 
M iriam  i Dawida Shirów. Tych kilka pozycji 
dla przykładu niech wystarczy na świadectwo 
przyjaznej i pokojowej współpracy obu p ań 
stw  i narodów.

Przy tej sposobności nie od rzeczy będzie 
wspomnieć wydaw nictw a izraelskie, które nas 
tu  szczególnie interesują. W pierwszym  rzędzie 
jest to pierwszy tom „Poglądu do świata b ib lij
nego”, w ydany staran iem  In ternational Publi- 
cation Co w Jerozolimie. Publikacja ta, będąca 
rezultatem  rzetelnej pracy, jest próbą zilustro
w ania dziejów biblijnych m ateriałam i osta t
nich odkryć archeologicznych, które potw ier
dzają w całej rozciągłości tekst Starego Testa
m entu. Są to przeważnie kolorowe fotografie, 
mapy, rysunki i wykresy. Dzieło przygotowali 
najpowołańsi specjaliści tej m iary  jak prof. B. 
Mazar, p rezydent U niw ersytetu Hebrajskiego, 
prof. M. Avijon, Dr A. Malamad., Dr Y. Yadina, 
prcf. Bodonheim er, prof. E. Urbach i prof. M. 
Zohari. Znane miejscowości dziejów biblijnych, 
budynki, ubiór i cały sposób życia są doskonale 
ilustrow ane autentycznym i m ateriałam i. Dzie
ło zakrojone jest na wielką skalę: tom pierwszy 
jest poświęcany Pięcioksięgowi Mojżeszowemu, 
w tomie drugim  będzie mowa o Przednich pro

rokach, w  tomie trzecim  — o Późnych proro
kach, a w  tomie czw artym  o hagiografii. Każ
dy tom będzie m iał około 300 stron. Oprócz 
wydania hebrajskiego zostaną przygotowane 
dalsze wydania w różnych językach.

Dalszym wydaw nictwem  izraelskim, które 
zasługuje na szczególną uwagę jest 3. tom  w iel
kiej Encyklopedii biblijnej. Prace przygoto
wawcze trw ały  cztery lata. Obecnym w ydaw 
cą jest profesor N. H. Tur-Sinai, prezes A kade
mii języka hebrajskiego i profesor filozofii Un,i- 
w erystetu H ebrajskiego oraz prof. Benjam in 
Mazar, doskonały znawca dziejów Izraela. En
cyklopedia b iblijna została zainicjowana przed 
kilku laty  przez Insty tu t Bialika, założony 
przez profesorów  U.M.D. Cassuto i E. L. Su- 
kienika. Uczeni izraelscy pragną zebrać w  tym  
dziele wszelkie wiadomości o S tarym  Testa
m encie w  zakresie językoznawstwa, archeolo
gii, historii, geografii, ekonomii, sociologii i 
etyki. W Encyklopedii znalazły w iele miejsca 
dzieje i religia narodów starożytnego bliskiego 
Wschodu. Będzie to napraw dę dzieło klasyczne.

Bardzo ciekawe jest również sprawozdanie 
o odkryciach archeologicznych w M asadzie w 
latach 1955-56, w ydane w objętości 60 stron 
(w tym  16 rycin i 22 wykresy) przez U niw ersy
te t H ebrajski wraz z Izraelskim  Towarzystwem  
Archeologicznym. A utoram i sprawozdania są
M. Avi Yona, N. Avigad, Y. Aharcni, I. D u
najew ski i S. G uttm an.

Dalszą bardzo poważną pozycją ku ltu ra lną  i 
naukową jest ostatni num er kw artaln ika Izra 
elskiego Towarzystwa Filozoficznego IYUN. 
Jest on całkowicie poświęcony osobie i dziełu 
znakomitego semitologa prof. M. B ubera z przy
czynkam i H. S. Bergmana (M. Buber a gnosty- 
cyzm), prof. E. Simona (M. Buber a judaisty- 
ka), prof. N. Rotenstreicha (Problem y filozofii),
N. K aufm ana i Dr J. Fleischm ana (Problem 
obiektywizm u w historiografii). A rtykuły  są p i
sane w języku hebrajskim , a le  są zaopatrzone 
w obszerne wyciągi w języku angielskim.

Z inicjatyw y prem iera rządu Ben Guriona 
dojdzie niebaw em  w Izraelu  do w ydania w  ję 
zyku hebrajskim  klasycznych dzieł lite ra tu ry  
światowej. Tomiki będą w  ładnej szacie graficz
nej i ozdobnej oprawie. Mimo to będą bardzo 
tanie, aby młoda generacja państw a Izrael m ia
ła możność zapoznać się z twórczością wszech- 
ludzkiego geniuszu.

Powieść młodego i utalentow anego pisarza 
izraelskiego Mosze Szamira p.t. Melech basar 
vadam, k tórej tem atem  jest konflikt między 
władzą świecką i duchowną w czasach panowa
nia hasm onejczyka króla Aleksandra, została 
niedawno przełożona na język angielski (East 
and West L ibrary, London) i na język H iszpań
ski (Editorial Candelabro, Buenos Aires). P rze
kłady francuski i włoski są w druku.
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M A X  PLANCK -  CZŁO W IEK W IARY
KS. O. KRENZ

P rzed stu  laty, dnia 23 kw ietnia 1858 roku, 
urodził się w Niemczech jeden z najw ięk
szych uczonych dwudziestego wieku, fizyk 

i przyrodnik, Maks Planck. Jego najw iększym  
odkryciem  było stw ierdzenie, że klasyczna teo
ria o ciągłości przebiegu energii nie jest ścisła 
i prawdziwa, lecz w  odstępach i skokach, zwa 
nych kwantami. Swoją teorią kwantów, dzisiaj 
powszechnie uznaną, stw orzył P lanck — obok 
Einsteina — podwaliny współczesnego obrazu 
św iata fizyki. Dlatego przede wszystkim  zali
czamy go do ojców nowoczesnej fizyki, nie 
zaś dla patriarchalnego wieku, k tóry  osiągnął 
(um arł w  90 roku życia). W roku 1918 odzna
czony został nagrodą Nobla za fizykę.

Naszym zadaniem  nie jest w ym ieniać zasługi 
znakomitego uczonego światowej sławy, jakim  
jest niew ątpliw ie Planck. Chcę raczej scharak
teryzować go jako człowieka wiary, będącego 
dowodem, że poznanie przyrodnicze i wiara re
ligijna nie są w sprzeczności ze sobą.

Już jako chłopiec śpiew ał Planck w chórze 
oratoria; jako artysta w ykonyw ał po m istrzow 
sku na domowych organach utw ory Ja n a  Se
bastiana Bacha, Schum anna i Brahmsa; jako 
chrześcijanin gryw ał na organach w nabożeń
stw ach akademickich. W czasach, kiedy słyn 
ni filozofowie zaprzeczali religii, P lanck św ia
dom ie ją wyznawał, ściągając na siebie szy
derstwo i kpiny. „Nauki przyrodnicze dają się 
uzgodnić z religią” — oto jego wyznanie, od 
którego nie odstępował. W ciągu 27-letniej 
współpracy, jako prezbiter kościelny parafii 
ewangelickiej w Grunewaldzie daw ał widomy 
w yraz tej swojej religijnej postawie.

W odczycie pt. „Prawo przyczynowości a 
wolna wola”, wygłoszonym w roku 1923, 
Planck mówi:

„Jeżeli przy spojrzeniu wstecz na niem iłe 
dla nas w ydarzenie uczciwie się staram y, 
aby wszelkie późniejsze skutki tego w yda
rzenia w  szczegółach stały się jasne i zro
zumiałe, to możemy z czasem dojść do 
odkrycia, że wydarzenie, nad którym  daw 
niej ubolewaliśmy jako nad nieszczęściem, 
w rzeczywistości w swoich skutkach obró
ciło się na naszą korzyść, na przykład 
przez to, że wyobraża ono ofiarę złożoną 
na wyższy cel. Pod tym  względem przysło
wie ludowe: „Kto wie, na co to jest do
b re” — ma swoje głębokie znaczenie. 
I nigdy nie możemy wiedzieć, czy takie 
pocieszające następstw a nie objaw ią nam  
się dopiero w  przyszłości. Takie, przez 
żadną naukę i przez żadną logikę nie da
jące się zaprzeczyć pojm owanie nie może 
być piękniej wyrażone jak słowami Paw 
ła: „Wiemy, iż tym, którzy m iłują Boga, 
wszystko dopomaga ku dobrem u”. Kto się

potrafi wznieść do takiego poglądu ży
ciowego, tego praw dziw ie szczęśliwym na
zwać m ożna”.

Do tych słów przyznaw ał się Planck w swo
im ciężkim życiu. W roku 1916 padł pod V er
dun jego syn Karol. Podczas drugiej wojny 
światowej spalił się od bomby jego dom miesz
kalny, przy czym stracił swoją cenną, przez 
wiele la t gromadzoną, bibliotekę. N ajboleśniej
szym ciosem, jaki spotkał sędziwego uczonego, 
była u tra ta  ostatniego syna Erwina, skazane
go na śmierć przez hitlerowców za „defetys
tyczne oświadczenia”, czyli za praw dę, na po
czątku roku 1945. Na pismo kondolencyjne, 
odebrane, w związku ze straceniem  syna, od 
zaprzyjaźnionego profesora Bertholeta odpo
wiedział zbolały ojciec:

„Za wiele mi pan ufa, jeżeli sądzi, że 
posiadam w sobie moc nieupadania pod 
ciężarem bólu... Staram się też poważnie 
o wykazanie tej mocy. Z pomocą przy
chodzi mi okoliczność, że uważam to za 
łaskę nieba, iż od dzieciństwa głęboko 
tkwi w  mojej duszy mocna, nie dająca się 
niczym w błąd wprowadzić wiara w  
Wszechmocnego i Wszechdobrego. Wpraw
dzie Jego drogi nie są naszymi drogami, 
ale ufność w Niego dopomaga nam w  
najcięższych doświadczeniach”.

Wiiara jego ogarniała przew ażnie treść 
pierwszego artykułu  w iary. W iarę tę w yzna
wał nieustraszenie w swoich odczytach i gło
sił ją publicznie. Swojej w ew nętrznej postawie 
dał klasyczny wyraz w odczycie pt. Religia i 
nauki przyrodnicze, który w latach 1937/38 
doczekał się aż siedmiu wydań. Mimo że w yzna
niem w iary nie można było pozyskać łaski u ów
czesnych możnowładców niemieckich, profesor 
powiedział w swoim odczycie, w yraźnie k ie
ru jąc  ostrze przeciwko ówczesnym poglądom: 
„Religia jest związaniem człowieka z Bogiem. 
Polega ona na pełnej pietyzm u bojaźni przed 
nadziem ską mocą, której życie ludzkie jest 
poddane i która ma w swojej władzy nasze 
szczęście i nieszczęście. Żyć w  zgodzie z tą 
mocą i zachować sobie jej przychylność — 
to ustawiczne dążenie i najwyższy cel czło
wieka religijnego. Tylko bowiem  w ten  spo
sób może się czuć bezpiecznym w życiu wobec 
grożących mu niebezpieczeństw, przew idyw a
nych i nieprzew idyw anych, i będzie m iał 
udział w praw dziw ym  szczęściu, w w ew nętrz
nym pokoju duszy, który może być zapew
niony tylko przez nierozerw alny związek z 
Bogiem i przez bezwarunkow e wierzące zau
fanie do Jego wszechmocy i Jego dobroci... 
Pomiędzy religią a naukami przyrodniczym i 
nie znajdujem y nigdzie sprzeczności, natom iast 
w rozstrzygających punktach całkow itą zgod
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ność. Religia i nauki przyrodnicze — nie w y
kluczają się wzajem nie, jak niektórzy dziś 
sądzą lub obawiają się, lecz uzupełniają i w a
runku ją  się wzajem nie... Lecz znaczenie re- 
ligii sięga poza poszczególnego człowieka. Nie 
jakoby każdy człowiek m iał swoją własną re- 
ligię. Natom iast żąda religia ważności i znacze
nia dla większej społeczności, d la narodu, dla 
rasy, naw et ostatecznie dla całej ludzkości. 
Bóg bowiem rządzi jednako we wszystkich 
k rajach  ziemi, Jem u poddany jest cały św iat 
ze swoimi skarbam i jak  i ze swoją grozą Nie 
m a w  państw ie przyrody jak  i w państw ie du
cha takiej dziedziny, której by On nie prze
n ikał sw oją wszechobecnością”. Znam ienny 
odczyt Plancka kończy się słowami: „Ta sta
le kontynuow ana, nie słabnąca w alka przeciw 

ko sceptycyzmowi i przeciwko dogmatyzmowi, 
przeciwko niew ierze i przeciwko zabobonowi, 
jaką religia i nauki przyrodnicze wspólnie 
prowadzą, i hasło w tej walce ,,Do Boga” — 
oto drogowskaz na przyszłość”.

Na pytanie, czy uw aża się za chrześcijani
na, Planck odpowiedział twierdząco: uznawał 
też Kościół za krzew iciela wzniosłych relig ij
nych i etycznych ideałów. Zdaniem  biografa 
H artm anna („Twórcy nowego obrazu św ia ta”) 
Planck wyobrażał sobie Boga jako „idealnego 
Ducha”, który  „wszystko, co się dzieje, n ie
skończenie wyżej, obszerniej i m ądrzej ogar
nia niż ludzie i wszystkim  k ieru je”.

M odlimy się z Planckiem  słowami p ierw 
szego artykułu  w iary: Wierzę w Boga Ojca, 
Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

JOSEK RAKOWER M Ó W I D O  B O G A
(Ciqg dalszy)

z v i  KOLITZ

Mam tylko jeszcze trzy butelki benzyny. 
Am unicji już więcej nie mam. Z tych trzech 
p ięter nade m ną mocno strzelają. Jednakże po
mocy udzielić mi nie mogą, gdyż według 
wszelkiego prawdopodobieństwa schody zostały 
przez ogień a rty lery jsk i zburzone, i wydaje się, 
że domowi grozi zawalenie. Leżę na ziemi pod
czas pisania tych słów. Wokoło leżą moi m artw i 
towarzysze. Patrzę w ich zastygłe oblicza i w y
daje się, że ironicznie się śmieją, jakoby chcieli 
powiedzieć: „Miej trochę cierpliwości, głupcze, 
jeszcze parę  m inut a wszystko i dla ciebie bę
dzie jasne”. Szczególnie drwiące i ironiczne w y
daje się oblicze tego małego chłopca, k tóry jak 
by śpiąc leży obok m ojej praw ej ręki. Jego m a
łe usteczka w ydają się uśmiechać. A mnie, k tó
ry  jeszcze żyję i czuję i m yślę jak żyjący, m nie 
w ydaje się, że on ze m nie się śmieje. W yśmie
wa m nie owym spokojnym, a wiele mówiącym 
uśm ieszkiem  człowieka, k tóry  wiele wie i któ
ry  rozm awia z człowiekiem, co nic nie wie, ale 
w  siebie wmawia, że wszystko wie... On, ten  
chłopiec wie już wszystko, dla niego wszystko 
jest jasne... On wie, dlaczego się urodził i dlacze
go tak  wcześnie m usiał umrzeć, boć przecie 
m iał dopiero pięć lat. A gdy tego nie wiedział, 
to wie przynajm niej, że wiedzieć o tym  lub 
nie wiedzieć, jest absolutnie nie ważne i bez 
znaczenia w  obliczu Bożej chwały w  owym 
lepszym świecie, w którym  obecnie się znaj
du je  (może w ram ionach swych zam ordowa
nych rodziców, do których powrócił). W dwie 
lub trzy  godziny też będę wiedział. (Jeżeli 
ogień nie pożre m ojego oblicza, to może i na 
nim  po śm ierci spocznie podobny uśmiech). 
Tymczasem żyję jeszcze i przed m oją śm ier
cią chcę mówić do mojego Boga jako żyjący

jak  zwykły żywy człowiek, k tóry  m iał ów 
wielki i nieszczęsny przyw ilej być Żydem.

Jestem  dum ny z tego, żem Żyd. I to nie m i
mo lecz w łaśnie z powodu takiego ustosunko
wania się świata do nas. W styd by mi było 
należeć do jednego z tych narodów, które u ro 
dziły i w ychow ały tych złoczyńców, a na k tó 
rych spoczywa odpowiedzialność za czyny, do
konane na nas.

Jestem dumny z tego żem Żyd, bo ciężko jest 
być Żydem, bardzo ciężko. Łatw ą jest rzeczą 
być Anglikiem, A m erykaninem  lub Francuzem, 
jest łatw iej i wygodniej być jednym  z nich — 
ale w żadnym  wypadku nie jest bardziej zasz
czytne. Tak, być Żydem — to zaszczyt.

Sądzę, iż być Żydem to znaczy być wojow
nikiem. Wiecznym pływakiem przeciw brud
nemu, zbrodniczemu prądowi ludzkiemu. Wy 
wrogowie mówicie, że jesteśmy nie dobrzy, ale 
chętnie chciałbym wiedzieć, jakimi wy byście 
się okazali, będąc na naszym miejscu.

Szczęśliw jestem, że należę do najnieszczęś
liwszego narodu na świecie — narodu, którego 
Tora uosabnia najwyższą moralność i najpięk
niejsze ze wszystkich praw. Ta Tora stała się 
jeszcze bardziej święta i jeszcze bardziej wiecz
na przez to, że ją wrogowie profanowali i spo
niewierali. Sądzę, że człowiek narodził się Ży
dem tak jak inny narodził się artystą. Uwolnić 
od tego się nie można. To jest Boży przywilej 
w nas, który nas uczynił wybranym narodem. 
Kto tego nie rozumie, ten nigdy nie zrozumie 
sensu naszej martyrologii. „Nie ma bardziej ca
łej rzeczy jak  złamane serce” — m awiał wielki 
rabbi. I nie ma bardziej wybranego narodu nad 
ten, k tóry  zawsze jest prześladowany. Gdybym 
dotąd nie wierzył, że Bóg nas w ybrał — nasze
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cierpienia, przekonały by m nie o tym  dzieje 
ostatnich dni męki Żydów. Wierzę w  Boga Iz
raelskiego, choć On wszystko uczynił, abym  w 
Niego nie wierzył. Wierzę w  Jego Zakon, choć 
czynom Jego odm awiam  upraw nienia. Mój sto
sunek do Niego to jest stosunek słu 
gi do swego pana, lecz ucznia do nauczyciela. 
Korzę się przed Jego wielkością, ale nie uca
łu ję  rózgi, k tórą m nie smaga. Miłuję Go, ale 
Torę Jego bardziej. I gdybym  się naw et na 
Nim zawiódł — Tory Jego bym  dalej przestrze
gał. Bóg to jest religia, ale Jego Tora jest ży
ciem. I im więcej z nas dla tego sposobu życia 
um iera, tym  bardziej staje  się ona nieśm iertel
na.

Ty mówisz, m yśm y zgrzeszyli. N aturalnie, że 
zgrzeszyliśmy. Że za to jesteśm y karani — i to 
chcę zrozumieć. Jednakże chcę, abyś mi pow ie
dział, czy jest na świecie tak i grzech, k tóry  by 
zasługiwał na taką karę?

Ty mówisz, że wrogom naszym  odpłacisz. — 
W ierzę w  to, że odpłacisz im bezlitośnie (w to 
nie wątpię). Chcę jednakże, żebyś mi powie
dział, czy istnieje na świecie kara, k tó ra  może 
zgładzić zbrodnie, dokonane na  nas?

Ty mówisz może, zagadnienie kary  i zadość
uczynienia teraz nie istnieje, Tyś tylko oblicze 
Swe odwrócił i pozostawił nas w łasnem u loso
wi. Chcę się Ciebie spytać Boże, a py tan ie  to 
spala m nie ogniem pożerającym : co m a się 
jeszcze stać, abyś oblicze Sw e znowu ku nam  
zwrócił?

Chcę Ci jasno i otw arcie powiedzieć, że m y 
teraz więcej niż w każdej innej epoce naszej 
nieskończonej drogi cierpień — m y m altre to 
wani, gwałceni, uduszeni, żywcem pogrzebani, 
żywcem spaleni, m y obrażani i poniżani, m y 
m ilionam i m ordowani — my m am y praw o w ie
dzieć, gdzie leżą granice Twojej cierpliwości.

I jeszcze coś chcę Ci powiedzieć: nie nacią
gaj zbytnio sznura, bo może — co nie daj Bo
że — pęknąć. Pokuszenie, przed którym  nas 
postawiłeś, je s t tak  ciężkie, że pow inieneś 
i musisz tym  z Twego narodu przebaczyć, k tó
rzy w nieszczęściu i zw ątpieniu od Ciebie się 
odwrócili.

Przebacz tym, którzy w  swym  nieszczęściu 
od Ciebie się odwrócili, ale też i tym  z Tw oje
go narodu, którzy w  swoim szczęściu od Cie
bie odeszli. Obdarzyłeś całe życie nasze tak 
nieskończoną i gorzką walką, że tchórzliwi 
wśród nas m usieli walki tej uniknąć i uciec tak 
szybko, jak  tylko nogi na to pozwalały. Nie 
karz ich za to—  tchórzy się nie bije, w stosun
ku do tchórzów trzeba mieć litość, a z nimi, 
Boże, miej więcej litości niż z nami!

Przebacz także tym, k tórzy bluźnili im ieniu 
Twemu, którzy zaczęli służyć innym  bogom, 
którzy byli obojętni w  stosunku do Ciebie! Tak 
mocno ich karałeś, iż więcej nie wierzą, że Ty 
jesteś ich ojcem, że w  ogóle ojca posiadają.

Mówię Ci to wszystko, bo wierzę w  Ciebie, 
bo wierzę w Ciebie więcej niż kiedykolwiek,

ponieważ teraz wiem, że Ty jesteś Bogiem m o
im, że Ty nie możesz być Bogiem tych, których 
czyny są strasznym  rezultatem  ich wojownicze
go bezbożnictwa. Jeżeli nie jesteś moim Bo
giem — czyimż Bogiem więc jesteś? Bogiem 
morderców?

Jeżeli ci, którzy m nie nienawidzą, którzy 
m nie m ordują, są tak żli, tak ciemni, kim  w te
dy jestem  ja, k tóry  w  sobie noszę coś z Twego 
światła, z Twojej dobroci?

Nie mogę Ciebie chwalić za czyny, które to
lerujesz. Błogosławię jednak i chwalę Ciebie 
za Twoją straszną wielkość, która m usi być 
przepotężna, skoro naw et to, co teraz się dzieje, 
nie robi na Tobie wrażenia.

I właśnie dlatego, że Ty w ielkim  jesteś, a ja 
tak  mały, proszę Cię: ostrzegam  Cię dla im ie
nia Twego. Przestań objawiać swoją wielkość 
przez karanie nieszczęsnych!

Nie proszę Ciebie o to, abyś w innych karał. 
W samej strasznej istocie w ydarzeń leży, że 
oni sami aż do końca bić się będą. Albowiem 
przez naszą śmierć zamordowane zostało su
m ienie św iata, św iat został zamordowany w 
śm ierci Izraela.

Św iat zginie we własnej złości. U tonie we 
własnej krwi.

M ordercy wydali na siebie sam ych w yrok 
i nie uciekną przed nim. Ale Ty musisz wydać 
Swój wyrok, podwójnie ciężki na tych, którzy 
ten m ord przem ilczają, na tych, którzy m ord 
ten  ustam i ganią, ale w sercu z tego się cieszą.

Na tych, którzy w swym ciemnym sercu m y
ślą: wypada, abyśmy powiedzieli, że m orderca 
jest zły, ale w ykonuje on robotę za nas, za co 
m u zawsze wdzięczni będziemy. —

A teraz, gdy widzę życie i św iat tak  n ie
wymownie w yraźnie, jak  widzieć je potrafią 
tylko niektórzy ludzie w obliczu śmierci, spo
strzegam, że istnieje zasadnicza różnica po
między naszym  Bogiem, a Bogiem innych na
rodów: naszem u Bogu wprawdzie także p rzy
pisuje się zemstę, a nasza Tora pełna jest 
gróźb śm iertelnych za najm niejszy grzech, to 
jednak  w ystarczył jeden wyrok śmierci, w y
daw any co 70 lat przez Sanchedryn, najw yż
szy sąd naszego narodu, ażeby lud sędziów 
tych nazwał m ordercam i. Podczas gdy Bóg in 
nych narodów wprawdzie nakazał Jego „ob
raz” miłować — to mimo to w  Jego imieniu 
przelew a się naszą kraw , dzień w dzień, od 
2000 już lat.

Mam jeszcze trzy butelk i benzyny. Są mi 
droższe niż dla pijaka wódka. Gdy zawartość 
ostatniej w ylana będzie na moje ubranie, k a r t
ki te  włożę do pustej butelki. Schowam ją 
między cegły na wpółzamurowanego okna. Gdy
by ktoś kartk i te znalazł i czytał, to może zro
zumie uczucie Żyda, jednego spośród milionów, 
k tóry  zm arł opuszczony przez Boga, w którego 
tak  mocno w ierzył (Pozostałe dwie butelk i za
palę na głowach złoczyńców, gdy ostatnia moja 
chwila nadejdzie).
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W tym  pokoju było nas 12 ludzi, gdy rozpo
częło się powstanie i dziewięć dni walczyliśmy 
przeciwko wrogowi. Jedenastu  moich tow arzy
szy poległo. Um arli cicho. N aw et ten mały 
chłopczyk zmarł cicho, podobnie jak  jego starsi 
druhowie. To stało się dziś rano. Chłopiec 
w drapał się na górę trupów , aby przez na wpół 
zam urow ane okno patrzeć. Tak stał obok mnie 
kilka m inut. Nagle przewrócił się w  tył, skul- 
nął się z trupiej góry i zatrzym ał się jak  k a 
mień. Pom iędzy dwoma czarnymi lokami na je 
go m ałym  bladym  czole widać było kroplę 
krw i — kula przeszła przez głowę. Wczoraj 
rano, gdy nieprzyjaciel otworzył ogień na na
szą tw ierdzę — jedną z ostatnich w  getcie — 
wszyscy jeszcze żyli. Pięciu zostało rannych 
i walczyło dalej. W ciągu tych dwóch dni pole
gli. Jeden  po drugim , i jeden na drugiego, tak 
jak oni, jeden za drugim  straż trzym ali, aż k u 
la ich trafiła.

Tora powiada, że złodziej musi surow iej być 
ukarany niż bandyta, aczkolwiek złodziej na 
ofiarę swą nie napada, lecz zbrodnię swą popeł
nia w ukryciu. Bandyta napada na swoją ofia
rę w  biały dzień i nie boi się ani ludzi, ani 
Boga. Złodziej natom iast boi się ludzi, a nie 
boi się Boga i za to musi być surow iej u k a ra 
ny niż bandyta. Nie będę się m artw ił, jeżeli 
m orderców potrak tu jesz  jak  bandytów, bo sto 
sunek ich do Ciebie i do nas jest ten  sam 
i z m orderstw a swego nie robią tajem nicy .

Lecz tych, którzy m orderstw o przem ilczają, 
tych, którzy się Ciebie n ie boją tylko gadania 
ludzkiego {głupcy, nie przeczuw ają wcale, że 
ludzie w  ogóle o nich mówić nie będą), tych 
którzy się litu ją  nad tonącym, ale go nie r a tu 
ją, tych wszystkich, zaklinam Ciebie Boże, ukaż 
jak  złodziei!

Śm ierć nie może na m nie czekać i muszę 
skończyć z pisaniem. Ogień na górnych piętrach 
z m inuty  na m inutę słabnie. Teraz giną ostatni 
obrońcy naszej tw ierdzy, a w raz z nimi ginie 
i um iera wielka, piękna i bogobojna żydowska 
W arszawa. Słońce zaczyna zachodzić i dziękuję 
Ci Boże, że wschodu jego już więcej oglądać 
nie będę. Czerwony 'blask wpada przez okno, 
a ten kaw ałek nieba, k tó ry  widzę, jest czerw o
ny i płynny jak kaskada krwi.

Najpóźniej za godzinę będę złączony z żoną 
i dziećmi i z milionam i ze swego narodu w 
lepszym świecie, gdzie nie ma już zwątpień 
i gdzie Bóg jest jedynym  władcą. Um ieram  
spokojnie, ale nie zaspokojony, pobity ale nie 
jak desperat, wierzący, ale nie modliciel, za
kochany w Bogu, ale nie ślepy potakiwacz.

Szedłem za Nim, naw et gdy m nie od Siebie 
odtrącił, wypełniłem  Jego przykazania, naw et 
gdy imnie za to karał, kochałem  Go i byłem 
i jestem  w Nim zakochany, choć m nie do ziemi 
poniża, choć m nie na śmierć zamęczył, choć 
mnie uczynił przedm iotem  hańby i drw iny.

Mój rabbi opowiadał mi często historię 
o pewnym  Żydzie, k tóry  na małej łódce uciekł 
z żoną i dzieckiem przez morze z rąk inkw izy

cji ku  kam ienistej wysepce. Piorun z nieba za
bił żonę. Przyszedł huragan i wrzucił dziecko 
do morza. Sam  jeden, nędzny jak kamień, nagi 
i bosy, pędzony w ichurą i niepokojony przez 
grzmot i błyskawicę, z rozczochranymi włosa
mi, ręce ku niebu wznosząc, szedł Żyd swoją 
drogą dalej na pustynnej wyspie i tak  mówił 
do Boga:

,,Boże Izraelski — uciekłem na tę wyspę, 
aby ci móc służyć, przykazanie Twoje pełnić 
i imię Twoje święcić: ale Ty wszystko uczyni
łeś, abym w Ciebie nie wierzył. Gdybyś sądził, 
że to Ci się uda, aby mnie z drogi mojej od
wieść, to powiadam  Tobie, Boże mój i Boże 
moich ojców: to Ci się nie uda! Możesz m nie 
smagać, możesz mi zabrać to, co m am  na świe
cie najlepszego i najdroższego. Możesz mnie 
torturow ać na śmierć — zawsze będę w  Ciebie 
wierzył. Zawsze będę Ciebie miłował — na 
przekór Tobie sam em u!”

Oto są moje ostatnie słowa do Ciebie, mój 
gniew ny Boże: to Ci się nie uda. Uczyniłeś 
wszystko, abym  w Ciebie nie wierzył, abym w 
Ciebie zwątpił. Lecz ja  umieram tak sarno, ja k  
żyłem : w mocnej, ja k  skała wierze w Ciebie.

Niech będzie pochwalony na w ieki Bóg 
Um arłych, Bóg Zem sty, Bóg Praw dy i Zako
nu, który niebawem znowu oblicze Swe ukaże 
światu i poruszy fundamenty jego wszechmoc
nym  Sw ym  Słowem!

Słuchaj Izraelu , Przedw ieczny jest naszym  
Bogiem , Przedw ieczny jest jeden!

Tłum . K s. R , Trenkler

Wnętrze kościoła ewang.-reformowanego 
w Warszawie.
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PO ŚMIERCI PAPIEŻA PIUSA XII
Po śmierci Papieża Piusa XII cała prasa 

przyniosła wspom nienia pośm iertne, oddające 
cześć jego zasługom.

Wśród artykułów  tych, w yróżnia się nekro
log konw ertyty  dra K arla Thiemego, zamiesz
czony w „Basler Nachrichten” tym, że trzeźwo 
uw ydatnia on to, co Pius XII chciał osiągnąć, 
a co osiągnął, specjalnie w dziedzinie zjedno
czenia Kościoła.

Thieme wspomina na wstępie słowa sędzi
wego Benedyktyna, wypowiedziane przy w y
borze kardynała-sekretarza stanu Pacellego na 
Papieża w  dn. 2.3.1939 r.:

„Spodziewam się, że jego pontyfikat dopro
wadzi do pokoju między wyznaniami” i zauwa
ża przy tym, „że Papież niczego nie pragnął 
goręcej, — ten, który najlepsze swe lata, 1917 
—1929, spędził w  ojczyźnie Lutra, w  Mona
chium i w  Berlinie, jest to pewne; równie 
jednak oczywiste, że spośród kwiatów, które 
wyczarował jego pontyfikat, o w iele mniej doj
rzało do wydania owoców, niż się niekiedy 
sądzi, conamniej do dnia dzisiejszego”.

W dalszym ciągu swoich wywodów pisze 
Thiem e m. in. co następuje.

„Jako osobistość Pius XII wyróżnił się przez 
proste, na ludziach z północnej strony Alp w y
w ierające silne wrażenie, połączenie głębokiej 
pobożności z rozległym i naukowym i, częściowo 
naw et krytycznym i zainteresowaniam i; przez 
praw ie niew yobrażalną jedność napięcia ducho
wego o uniw ersalnej rozległości (wyrażającej 
się np. w doskonałym opanowaniu 7 języków) 
z jednej, i praw ie rygorystycznej surowości 
z drugiej strony; w  niem niejszym  stopniu przez 
zatrw ażającą najbliższych współpracowników 
aktywność i produktywność, która go w końcu 
doprowadziła do wyczerpania i której należy 
zawdzięczać zajm owanie stanowiska w stosun
ku do praw ie wszystkich problem ów  dzisiej
szego życia, co było tak często głośno podzi
wiane, a niekiedy w ciszy krytykow ane. To 
— zwłaszcza w ostatnich latach, gdy wola do
konania przecież niewykonalnego, pozostawie
nia za sobą wszelkich norm alnych m iar ludz
kich, nie zdaw ała się być napraw dę uwieńczo
na powodzeniem.

Z jaką siłą starał się on dojść do granic eks
perym entu  zjednoczenia niezjednoczalnych rze
czy, okazało się w  potrójnym  kroku: w b ib lij
nej encyklice „Divino afflante Spiritu” (1943), 
k tóra częściowo słusznie chwalona była jako 
katolicki przełom w kierunku nowoczesnej 
krytyki biblijnej, a naw et późna legitym acja 
potępionego przez Piusa X „modernizmu”; w 
encyklice „Humani generis” (1950), w  której 
zdaje się nadtrw ożliw ie przestrzegać przed te n 
dencjami tego samego rodzaju; do tego — w 
niewiele późniejszej, w iarygodnie poświadczo
nej wypowiedzi Piusa XII, że bierze on za złe

niem ieckim  teologom, że nie odważają się oni 
podnosić nabrzm iałych problem ów aktualnych 
tak, jak  to robią teolodzy francuscy — nawet, 
jeśli m usiał ich nieco okiełznać przez „Hum ani 
generis”. (Jak bolesny m usiał być dla Papieża 
rozwój ruchu  księży-robotników w  latach 
1953/54, można sobie wyobrazić)...

Oglądany z punktu widzenia religijnego, 
cierpiał ten papież na bolesne rozdwojenie
pomiędzy swymi tendencjam i ekumenicznym i 
i m aryjnym i...

Szczytowy punkt tego konfliktu przyniosły 
dogmatyczna definicja Wniebowstąpienia Marii,
1950 r. Pius XII, w  przeciw ieństw ie do wcześ' 
niejszych papieży — Leona XII, Piusa X, Be
nedykta XV i Piusa XI, którzy bez w ahania 
mówili o M arii jako o „W spółwybawicielce” . 
uwzględniając zastrzeżenia niektórych teolo
gów, nie używał w ogóle tego pojęcia i sądził 
całkiem poważnie, że jeśli będzie kontynuow ał 
tradycję istniejącą od ponad tysiąca la t na 
wschodzie i zachodzie, oczywistą jeszcze dla 
L u tra  i dla dzisiejszych anglikanów, definiując 
ją  dogmatycznie, to uciszy on dalej idących 
m arianistów , unikając zarazem zgorszenia 
ewangelików.

Oba te  zamiary się nie udały. W ten dopie
ro sposób pobudzonym m arianistom  m usiało 
być już w  „Roku M aryjnym ” 1954 dodane no
we święto „Królowej Niebios” jako nowe 
ustępstwo, tak, że można się zapytać, jak  dłu
go rozw ażny zmysł pasterski będzie mógł 
powstrzym ać właściwą „katastrofę ekumenicz
ną” grożącą od strony m ariańskiej nadgorli
wości. Mocno zaś poważną katastrofą  było już 
w roku 1950 to, że — według niedw uznaczne
go świadectw a najbliższego otoczenia Piusa 
XII — był on gorzko rozczarowany zupełnie 
nieoczekiwaną reakcją protestancką w obozie 
ewangelickim.

Pomimo tego ,aż do końca zachował on linię 
wytyczoną w roku 1939 pozdrowieniem  do 
tych, „którzy nie należą wprawdzie do w idzial
nego ciała Kościoła katolickiego, którzy jednak 
w szlachetności i rzetelności swego serca nie 
chcą zrezygnować z tych uczuć, które łączą 
ich z papieżem w miłości do Chrystusa lub 
w w ierze w Boga” .

Tej linii, k tóra jeszcze w roku 1950 w yra
ziła się w  apelu „do wszystkich wyznawców 
M esjasza” , którym , „bez wyłączenia tych, k tó
rzy go czczą w rzetelnym  lecz zbytecznym  
oczekiwaniu jako w O bjaw ieniu zw iastow ane
go przez proroków, ale nie nadeszłego’ , Papież 
otw ierał swe ram iona i serce, można zawdzię
czać, że Pius XII znalazł sym patię daleko po
za granicam i chrześcijaństwa katolickiego w 
stopniu większym, niż — według naszej wiedzy 
— jakikolw iek inny papież od czasu rozdziału 
w iary (Reformacji). (Wg „Reform ierte Scheitz”)
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PziAłr B IB L11 NI LI
SZCZYT DOSKONAŁOŚCI

KS. Z. GRZYBEK

„A sam Bóg pokoju niech was w 
zupełności po więci; a duch wasz 
cały i dusza i ciało niech będą bez 
nagany przy przyjściu Pana nasze
go Jezusa Chrystusa zachowane. 
W ierny jest, który nas wezwał, on 
też tego dokona".

I Tess. 5,23—24.

K ońcowe słowa pierwszego listu apostoła 
Paw ła do Tessalończyków przekazują ży
czenia i pozdrowienia. Sam a form a przeka

zanych pozdrow ień i życzeń zdaje się wskazy
wać na to, że idzie tu  o coś zasadniczego, pod
stawowego. Idzie o naszą w ew nętrzną przem ia
nę, k tórą  powszechnie nazywa się o d r o- 
d z e  n i e m. Tekst, k tóry  przekład polski 
oddaje nam  przez: „Bóg pokoju niech was w  
zupełności poświęci” można — dla lepszego 
zrozum ienia — oddać słowami: „dopóki nie 
zostaniecie przemienieni”.

O przem ianie, w ew nętrznym  przeobrażeniu 
bądź o d r o d z e n i u ,  mówi nam  również 
druga część dwudziestego trzeciego w ersetu. 
Czytamy: „duch wasz cały i dusza i ciało niech 
będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa zachowane”.

G runtow na przem iana! O d r o d z e n i e !  
Ono jest przecież — a o ile nie, to powinno być 
— celem naszego duchowego życia. Bóg chce 
nas uczynić ludźmi doskonałymi. Każdy z nas 
m a rozwijać w  sobie podobieństwo i obraz Bo
ga, według którego zostaliśmy stworzeni. Bę
dąc zaś dziełem  Boga, nie jesteśm y jakim ś tw o
rem  połowicznym. Przeciwnie. Wszystko, co od 
Boga pochodzi m a na sobie piętno doskonałoś
ci, k tóra w  m iarę rozwoju życia duchowego 
zm ierza do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim  
jest szczyt doskonałości. Pąk kwiatow y posia
da też pew ną doskonałość; sam kw iat posia
da również swoistą doskonałość, ale nie m o
żemy mówić, że zarówno pąk kwiatow y jak  i 
sam kw iat jest szczytem doskonałości. Połą
czenie tych dwu jak  gdyby stopni, czy faz dos
konałości stanow i jej szczyt, jakim  jest owoc. 
Podobnie ma się rzecz z człowiekiem wiary, 
k tóry w  wierze wzrasta, rozwija się i doskona
li. Dowodzą tego słowa apostoła Pawła, który 
o sobie tak  pisał:
„...dążę do tego, co przede mną, zmierzam do 
celu ku nagrodzie powołania Bożego z wyso
kości w  Chrystusie Jezusie” (Filip. 3,14). Zaś 
o ostatecznym celu pisze: „Nie jakobym już

pochwycił, albo już był doskonałym” — a na 
innym miejscu: „Ilu tedy nas jest doskonałych, 
tak m yślim y” (Filip. 3, 13. 15).

Z zacytow anych słów w ynika jasno, że Apos
tołowi znane są różne stopnie doskonałości, k tó
re dopiero w  połączeniu prowadzą nas na w y
żyny ducha, których ukoronowaniem  jest — 
szczyt doskonałości. Przem iana ducha, duszy 
i ciała stanow i ów szczyt doskonałości, o której 
na innym  m iejscu czytamy: „Bądźcie wy tedy 
doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest 
w  niebiesiech, doskonały jest” (Mt. 5,48.). Albo: 
„Świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan 
Bóg wasz” (3 Mojż. 19,2).

O d r o d z e n i e ,  dążenie do o d r o 
d z e n i a ,  m a stać się celem każdego czło
wieka. Czy zatem  każdy może odczuwać prag
nienie osiągnięcia takiego celu? Celu, który 
określają słowa „bądźcie wy tedy doskonały
mi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, 
doskonały jest”? Czy także ci, którzy stoją z 
dala od kościoła i życia z Bogiem? Czy także 
ci, którzy uw ażają siebie za „wyzwolonych z 
przesądów relig ijnych” i nie m ających w ogóle 
nic wspólnego ze społecznością ludzi w iary? 
Pew nym  jest, że nie. Rozumiemy doskonale 
tych, którzy tak  sądzą. Nie pojm ują bowiem  
tego, że dla człowieka w iary jest coś, „czego 
oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do 
serca ludzkiego nie w stąpiło” — o d r o d z e 
n i e  w  Jezusie Chrystusie!

Przeżyw am y często chwile, w których w y
daje nam  się, że m yśląc o tym, sięgamy za 
daleko. Zapom inam y, że nasze życie duchowe 
podobne jest do wspomnianego pąka kw iato
wego, k tóry  przez następną fazę doskonałoś
ci zbliża się do szczytu, którym  jest owoc.

Są to chwile naszej słabości. Chwile, w  któ
rych troska o odrodzenie nacechowana jest 
chłodem, obojętnością, a zapał w dążeniu do 
osiągnięcia celu zastąpiony został lenistw em  
ducha. Jesteśm y często w  rozterce i popadamy 
w wątpliwość. Droga nasza staje  się mozolną 
i coraz bardziej uciążliwą. Życie nasze prze
kształca się w  w alkę i to walkę coraz bardziej 
zaciętą, w  której nie trudno o zmęczenie. Opa
dają nam  ręce i m dleją kolana. Każdy nasz 
wysiłek skazany jest na zagładę. Dochodzimy 
do m omentu, w  którym  pytam y, czy jest w ła
ściwie ratunek? Czy nadejdzie odsiecz, która 
ułatw i nam osiągnięcie zamierzonego celu?
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Upragnioną ulgę i ratunek  niosą nam  słowa 
apostoła Pawła. One chcą podnieść nasze rę
ce i wyprostować nasze kolana. Nie jesteśm y 
osamotnieni. Do nas k ieru je  św ięty Paw eł 
słowa: „A sam Bóg pokoju niech was w zupeł
ności poświęci”.

„Sam Bóg” — tymi słowy chce nas przeko
nać Ten, który staczał najw iększy bój w ia
ry, że sam i nie zdołamy nic uczynić. Tymi 
słowy chce nas przekonać, że do „zupełnego 
poświęcenia” doprowadzić nas może jedynie 
„sam Bóg”. To wszystko, czym my, jako lu 
dzie tak  często się chlubim y m usi stanąć na 
uboczu. Tak, jak  nie możemy dojść do w iary 
przy pomocy własnego wysiłku, tak  też nie 
dojdziemy do „zupełnego poświęcenia” . Spraw 
cą naszej w ew nętrznej przem iany, odrodzenia, 
„zupełnego poświęcenia” stać się m usi „sam 
Bóg”. Ten sam „Bóg pokoju”, który  zesłał na 
nasz padół ziem ski swojego jednorodzonego 
Syna, który  w  swej pierw szej fazie doskona
łości kroczył po ziemi, zwyciężył śm ierć i p ie
kło, a dopiero w  następnym  etapie, jako „zu
pełnie poświęcony” zasiadł po praw icy M ajes
tatu  n a  wysokościach.

Czy można by wyobrazić sobie ową pełnię 
poświęcenia, gdyby najp ierw  nie stała się ona 
własnością Boskiego M istrza z Nazaretu? Czy 
m ożna by z owej pełni korzystać, gdyby nie 
stała  się udziałem  Syna Człowieczego? „Sam 
Bóg” daje  nam  „zupełne poświęcenie”, które 
jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Ono 
jest w NIM gotowe, a nam  pozostaje z goto
wego korzystać. Aby korzystać zaś w całej 
pełni, daje nam  Apostoł jedną wskazówkę i 
to najw ażniejszą”, „a duch wasz cały i dusza 
i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu 
P ana naszego Jezusa Chrystusa zachow ane”.

Czy jesteśm y gotowi iść przez życie tak, by 
być bez nagany w  dniu przyjścia naszego 
Pana? Idzie o to, byśmy w całej pełni mogli 
zrozumieć, że w  walce o szczyt doskonałości 
należy oprzeć się na takim  orężu, jakim  jest 
duch, dusza i ciało, k tóre  m ają być „bez 
nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa 
C hrystusa”.

Czy podołamy tem u zadaniu? Przyznam  się, 
że zaczynam  powątpiewać, ale słowa: „wierny 
jest, który nas wezwał, on też tego dokonał” 
— dodają mi otuchy. Dokona z pewnością!

KOMENTARZE BIBLIJNE
Pasterz

Psalm  23 wiersz 1-6
Duszę moją pokrzepia — on mnie pokrzepia. 

Słowo „dusza” użyte jest w Biblii w  sensie, 
gdy jest m owa o wiosce liczącej 300 dusz. D u
sza — osoba.

Namaszczanie głowy pachnącym  olejkiem  
było oznaką radości i święta. Królowie, p roro
cy i kapłani przyjm ow ali nam aszczenie o lej
kiem  jako znak poświęcenia.

Wiersz 1-3. Obraz pasterza i owiec często 
powraca w Biblii (Ezechiel 34, Jan  10: 11-16, 
Łukasz 15: 4-7). Aby to zrozumieć trzeba w ie
dzieć, że w  owych czasach zawód pasterza był 
zawodem ciężkim i pełnym  ryzyka. Amos 
wspomina nam, że niekiedy m usiał walczyć z 
lwem, z którym  zmagał się, aż do w ydarcia mu 
szczątków owcy (Amos 3: 12). Tak samo i Jezus 
Chrystus walczył na ziemi jako dobry Pasterz.

Z drugiej strony trzeba sobie uświadomić, że 
określenie „owca” (które odnosi się do nas) po
siada znaczenie upakarzające. Cóż to jest ow
ca? Jest to zwierzę słabe, stw orzone do życia 
w  gromadzie, stracone bez pasterza... i o to 
czym jesteśm y.

Wiersz 4-6. Miłosierdzie pasterza nie zna g ra
nic i ujaw nia się bez względu na okoliczności. 
Pasterz schodzi do parow u, aby odszukać za
gubioną i zranioną owcę. Dobry Pasterz (Je
zus Chrystus) zeszedł do najgłębszego ze 
wszystkich padołów, do grobu, aby wziąć swo
je (owce) w opiekę, wyprowadzić je stam tąd, 
uzdrowić je, dać im zwycięstwo i napełnić je 
radością.

Wiersz 5 jest eschatologiczny: nak ry ty  stół 
przywodzi na m yśl ucztę królewską, gdzie wro
gowie nie będą m ieli dostępu, a  szczęście bę- 
dziie dane w  całej swej pełni.

Tekst kończy się zobowiązaniem psalm isty, 
że na długie dni zamieszka w  domu, do k tó re
go w zyw a nas Pasterz, gdzie przekonam y się, 
że jesteśm y Jego stadkiem , gdzie usłyszym y 
Jego głos i nauczym y się poznawać Go, oraz 
iść Jego śladem.

Radość żniwa

Ewang. św. Jana  4 w. 35-42 
Żniwo w języku biblijnym  oznacza na ogół 

Sąd Boży i czas końca. Jezus da je  tu ta j ucz
niom do zrozumienia, że żniwo jest bliskie, a 
sąd już się dokonywa. Jak  to rozumieć?

Sąd w Jezusie nie jest czymś odległym, lecz 
rzeczywistością, ponieważ obecność Jezusa poz
wala ujaw nić się plonom. Słowo zostało zasia
ne na przestrzeni wieków i obecność Jezusa 
ukaże teraz jego owoce. Uczniom nie pozostaje 
nic innego jak  je zebrać w akcie łaski.

Zaledwie Jezus wspomniał o nadchodzącym 
żniwie, Sam arytanie przybyli, aby Go zoba
czyć, ponieważ niew iasta sam arytańska powie
działa im o Nim (w. 30). Przyszli... i w ierzą.

W oczach Jezusa są oni jakby pierwszym  
snopem gotowym do zwiezienia. I ten  p ierw 
szy snop dojrzał nie na polu Izraela, lecz w 
Sam arji. M esjasz Izraela okazuje się tu ta j Zba
wicielem  świata, Panem  wszystkich ludzi 
(w. 42).
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Żniwo trwa. Radujm y się tym, że rozszerza 
się ono dzisiaj na cały świat, że Pan zbiera 
dojrzałe snopy spośród ludzi wszystkich ras, 
wszystkich kolorów skóry i języków.

ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE

Ewang. św. Jana — t. II w. 17— 27

Z godnie ze zwyczajem żydowskim, który 
nakazyw ał chować um arłych zaraz po 
śmierci, Łazarz spoczywał w grobie od 

czterech dni, kiedy to Jezus przybył do Betanii. 
Żałoba trw ała cały tydzień ii przyjaciele i zna- 
jomii składali rodzinie wizyty kondolencyjne.

Rozmowa między Jezusem  ,a M artą odsła
nia nam  rzeczy wielkiej wagi.

I. Jezus tw ierdzi że jest panem  śmierci. 
,,Jam  jest zm artw ychw stanie i żyw ot”. 
Jest to jedno z tych ,,Jam  jes t” charak
terystyczne dla Ewangelii Jana. To nie 
jest jakaś nieokreślona nadzieja: Jezus 
istotnie jest zm artw ychw staniem . Tę 
pewność daje nam  niezbicie dzień 
Zm artw ychw stania, cud pustego grobu i 
przezywciężenia śmierci.

II. Jezus nie zachow uje dla siebie tego 
zwycięstwa, ofiarow uje je, daje je  w szyst
kim zespolonym z Nim w  wierze. „Jam  
jest zm artw ychw stanie i żyw ot” i zaraz 
potem  dodaje: „kto wierzy we mnie, ch o  
ciażby um arł, żyć będzie.”
Jezus jes t przednią strażą armii, która 
idzie Jego śladam i od śmierci ku życiu, 
wyłam em  przezeń uczynionym (List I do 
K oryntów  r. 15 w. 20). Ponieważ jest On 
zm artw ychw staniem  i żywotem, ciało J e 
go (Kościół) przeszło od śmierci do życia.

III. Najważniejszą rzeczą obecnie dla 
M arty i Kościoła jest głoszenie swej w ia
ry. W ierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego, to znaczy wierzyć w  Jego zwycię
stwo, wierzyć ponad wszelką wątpliwość, 
wierzyć w zm artw ychw stanie um arłych, 
zachować pokój, k tóry przewyższa wszel
kie rozum owanie i radość, której nik t nie 
może nam  odebrać.

(„La Bible expliquee jour apres jou r”)
tłum . К. M ichałowska

ALKOHOLIZM
DR KAZIMIERZ CZAJKOWSKI

GRUŹLICA i choroby weneryczne, dwie plagi spo
łeczne w  obecnych czasach, w iążą się nierozer
w alnie z zagadnieniem  alkoholizmu i często ten 

ostatn i jest źródłem  wyżej wymienionych chorób.

C h orych  n a  g ru ź lic ę , d zieci w  w iek u  p rzed szk o ln y m  m am y  
28%, a w  w iek u  sz k o ln y m  n a w et 32% w  o g ó le  zaś m a m y  p rze
sz ło  m ilio n  g ru ź lik ó w , z czego  ok o ło  80,000 roczn i«  u m iera . 
S ta ty s ty k a  za stra sza ją ca ! Co s ię  ty c z y  ch o ró b  w e n ery c zn y ch , 
lic zb a  ch o ry ch  n ie  da się  u jąć  w  c y fr y  n a w et w  p rzy b liżen iu . 
A lk o h o l, o b n iża ją c  od p orn ość org a n izm u  oraz p o w o d u ją c  zu 
b ożen ie  lu d n o śc i (np. w  rok u  1957 w y p ito  ok oło  250.000.000 
l itr ó w  za o k o ło  27 m ilia rd ó w  z ło ty ch ), p ogarsza  m a ter ia ln e  
w a ru n k i b y to w a n ia , a w ię c  stw a rza  o k o liczn o śc i, sp rzy ja ją ce  
za k a żen iu  g ru źliczem u .

Jeśli chodzi o choroby weneryczne, to trzeba pod
kreślić, że ludzie zarażają się przeważnie w  stan ie  nie
trzeźwym, korzystając z przygodnych znajomości, co 
uniem ożliw ia w ykrycie źródła zakażenia, a w ięc i sku
teczność w alki.

P anu je  u nas dziwna i niezrozum iała w prost pobła
żliwość dla człowieka pijanego. Przyznam , że w  nie
wielu tylko w ypadkach dostrzegłem  właściwy sto
sunek do p ijaka. Jest to objaw  niezdrowy i szkod
liwy. Może ktoś stw ierdzić, że „jedyny kieliszek“ — 
nie zaszkodzi. Istotnie nie zaszkodzi, jeśli ktoś pije 
alkohol przy okazji (przyjęcia towarzyskie, uroczy

stości) parę razy do roku. Pam iętać przy tym  n a 
leży, aby nie wprowadzać się w stan  oszołomienia, 
lub upicia. P ijany  nigdy nie przedstaw ia w idoku 
estetycznego (tym bardziej kobieta). Nie chcę w  tym  
artykule propagować ścisłej abstynencji, aby się 
nie narazić na zarzut zajm ow ania stanow iska rygo
rystycznego, jednakże muszę stwierdzić, że ścisła 
abstynencja jest w skazana dla tych chronicznych 
alkoholików, którzy przeszli kurację w przychodni 
przeciwalkoholowej, gdyż praktyka w ykazała, że 
jeden kieliszek niebacznie wypity w towarzystwie, 
powoduje naw rót nałogu i to w  całej pełni.

Alkohol pity naw et w  ilościach um iarkowanych, ale 
stale, codziennie, niszczy konsekw entnie nie tylko na
sze zdrowie fizyczne, ale nieubłaganie i zdrowie psy
chiczne. N atu ra sam a wyznaczyła górną granicę kon
cen tracji alkoholu, gdyż przy 18% usta je  ferm entacja 
alkoholowa. Człowiek gwałci natu rę  i sporządza tru n 
k i o mocy wyższej. Kieliszek wódki zaw iera tyle alko
holu, co kufel piwa, a więc piwo, czy wino, w ypijane 
w ilościach dużych i stale, pow oduje te same skutki, 
co wódka, czy spirytus.

Zróbmy teraz krótki przegląd spustoszeń, jakie czyni 
alkohol w organiźmie z uwzględnieniem chorób we
w nętrznych, zm ian anatomopatologicznych, w pływu te 
goż na układ  nerwowy i na psychikę człowieka.
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ZMIANY ORGANICZNE WYNIKŁE WSKUTEK 
ALKOHOLIZMU

A lk o h o l ła tw o  sp a la  s ię  1 p rzy sw a ja  p rzez  org a n izm  (95%), 
a p rzez w y d e c h  w y d z ie la  się  ty lk o  5% sp o ży teg o  a lk oh o lu . 
Krążąc zaś we krwi, atakufe każdy organ, każdy narząd. U 
n a ło g o w y ch  a lk o h o lik ó w  s tw ierd za m y  p rzed e  w szy stk im  sta n  
za p a ln y , przerost ap aratu  ch ło n n eg o  oraz ży la k i ję z y k a  i ś lu 
zó w k i p rze ły k u . Ż y la k i p rze ły k u  p ęk a ją  n ie k ie d y , p row ad ząc  
n a w et do ze jśc ia  śm ier te ln eg o . D alszą  k o n se k w e n c ją  są  
zm ia n y  z w y ro d n ien io w e  k o m ó rek  ślu zó w k i, p rze ły k u , oraz je j  
zan ik . W żo łą d k u  n a stęp u ją  zm ia n y  p rzero sto w e  — za p a len ie  
p rzew lek łe  ś lu zó w k i oraz w  p ó źn ie jszy ch  ok resa ch  u p o ś le 
d zon e w y d z ie la n ie  k w a su  so ln eg o , co o d b ija  się  u je m n ie  na  
p rocesach  tra w ien ia . A lk o h o l u szk ad za  w ą tro b ę , p o w o d u je  
nacieczenia tłuszczowe, zwyradnianie komórek wątrobowych 
w y c h  i p row ad zi do za n ik o w ej m a rsk o śc i w ą tro b y . W ątroba  
je s t  bardzo w a żn y m  org a n em , bez k tó r eg o  c z ło w ie k  n ie  m oże  
ży ć , w y d z ie la  żó łć , k tó ra  o d g ry w a  w a żn ą  ro lę  w  p ro ces ie  
tra w ien ia  oraz m a g a zy n u je  cu k ier  zw ierz ęcy , tzw . g ly k o g e n , 
k tó ry  s ta n o w i p a liw o  d la u stro ju . N ik t n ie  za p rzeczy , że  
serce  je st m otorem  ży c ia . O tóż a lk o h o lizm  p o w o d u je  s t łu sz -  
czen ie  w łó k ie n  m ięśn ia  serco w eg o ; ob ok  w łó k ie n  dobrze  
za ch o w a n y ch  p rzeb ieg a ją  p asm a w łó k ie n , zm ien io n y c h  t łu s z 
czo w o . P rócz  teg o , a lk o h o lizm  u sp a sa b ia , do p o w sta n ia  w c z e s 
n y c h  zm ian  m ia żd ży co w y ch  n a czy ń  w ie ń c o w y c h  m ię śn ia  se r 
co w eg o . Z m ia n y  w  n erk a ch  u sp o sa b ia ją  d o p o w sta w a n ia  k a 
mieni nerkowych, głównie fosforanowych. Są to tzw. zmiany 
m arsk ie , n erk a  jest m ała , z ia rn ista , w y d z ie la n ie  p rzez n erk ę  
p ro d u k tó w  p rzem ia n y  m a ter ii a zo to w ej zn a czn ie  u p o śled zo 
n e . Z m ia n y  w  u k ła d z ie  n erw o w y m  p o leg a ją  n a  p ęczn ien iu  
k o m ó rek  n e r w o w y c h , o d k ła d a n iu  c ia ł t łu s z c z o w y c h  i t łu sz -  
c zo w a ty ch , n a stęp n ie  rozd zie lan iu  w łó k ie n  n e r w o w y c h  i p rze
ra sta n iu  ich przez tk a n k ę  łą czn ą . C h arak ter sc h o r zen ia  o g n is 
k o w y , lu b  rozsian y . Do c ięż szy ch  sch o rzeń  n a  t le  p rzew le 
k łeg o  a lk o h o lizm u  n a le ż y  w y b ro czy n o w e  za p a len ie  o p o n y  
tw a rd ej, p row ad zące  czę sto  do zro p ien ia  i do ze jśc ia  śm ier 
te ln eg o . Do teg o  dodam  ch o ro b y  p rzem ia n y  m a ter ii, g ru czo 
łó w  d o k rew n y ch  i u je m n y  w p ły w  n a o r g a n y  rozrod cze. P o 
za tym alkohol wvhinowuie z orcianizmu witaminę B-. Alko
h o l m a w p ły w  ró w n ież  n a  p o to m stw o , u d z iec i a lk o h o lik ó w  
sp o ty k a m y  s ię  c zęsto  z w o d o g ło w iem  i e p ilep sją , są  to  j e 
d n o stk i m a ło  w a r to śc io w e  pod w zg lęd em  u m y s ło w y m  i p s y 
ch iczn y m  i d la teg o  zw ła szcza , że  sk u tk i a lk o h o lizm u  p rze
w le k łe g o  są d z ied ziczn e , n a leży  b ezw zg lęd n ie  n a łó g  te n  tę o ić ,  
jak o  w y s o c e  szk o d liw y  ze s ta n o w isk a  sp o łec zn eg o . P a m ię ta ć  
n a leży , że zm ia n y , t e  są  zm ian am i n ie o d w ra ca ln y m i. W p a 
rze z d y sh arm on ią  fizy czn ą  id z ie  d y sh a rm o n ia  p sy ch iczn a .

ZMIANY W PSYCHICE

RZEJDŻMY teraz do najw ażniejszych zmian, 
a m ianowicie zm ian w  psychice, z k tórym i spo
tykam y się w życiu częściej, niż nam  się w yda

je. Rozwój psychiczny człowieka od urodzenia do w ie
ku dojrzałego jest pow tórzeniem  w skrócie rozwoju 
psychicznego ludzkości w ciągu tysiącleci. W tym  cza
sie, między 6, a 8-ym rokiem życia i między 12, a 14-ym 
następu ją okresy przełomowe, jakgdyby okresy p rze
stro jenia psychicznego. W tych w łaśnie okresach 
podaw anie alkoholu dzieciom  jest bardzo szkodliw e, 
co niestety zdarza się cząsto, a  co gorsza* duży odse
tek  młodzieży szkolnej, jak  stw ierdzono ostatn io  
w niektórych okolicach kraju , alkoholizuje się stale. 
Psychika nasza stanowi wielo jednię stanów  psychicz
nych, k tóre w ystępują nie m echanicznie jedne obok 
drugich, ale są ze sobą przedziw nie powiązane, sta
nowiąc jedną struk tu rę  psychiczną. Dlatego też Mc. 
Dougall w prow adził pojęcie chemizmu psychicznego 
struk tu ry  psychicznej. Im  człowiek stoi w yżej in te
lektualnie, tym  bardziej złożony m a ów m echanizm  
psychiczny, bardziej złożoną ową s truk tu rę  psychiczną.

Sięgnę do dziedziny chemii, żeby na przykładzie, 
zaczerpniętym  stam tąd, w yjaśnić owo pojęcie .struk
tury  psychicznej. Wiemy, że NaCl jest chlorkiem  so
du, solą kuchenną, zw iązkiem  nieszkodliwym, uży
w anym  w życiu codziennym. Zastanów m y się chwilę, 
nad tym wzorem  — przecież Na =  sód rozkłada wo
dę i jest trujący, Cl =  chlor jest tru jącym  gazem  i był 
używany przez Niemców w pierwszej w ojnie św ia
towej jako gaz bojowy. Połączone razem  na związek 
NaCl tracą w sposób w prost cudowny w łasności tru 
jące i tworzą związek pożyteczny, n ie  trujący. Tak 
samo łączą się poszczególne stany psychiczne, tworząc 
ową wielojednię, ową struk tu rę  psychiczną.

U ludzi wysoko intelektualnie stojących, m ożna po
rów nać ową struk tu rę  psychiczną do złożonych wzo
rów  strukturalnych, znanych w chemii organicznej — 
u ludzi niżej stojących pod względem in telektualnym  
można tę struk tu rę  porównać z prostszym i wzorami 
z chemii nieorganicznej. Otóż alkohol burzy, rozbija 
ową tak  przedziwną s truk tu rę  psychiczną i  prowadzi 
często za bram y zakładów psychiatrycznych. Alkohol 
działa destruktyw nie na wyższe ośrodki uczuciowe 
w korze mózgowej przednich płatów  czołowych, w y
łączając wszelkie ham ulce psychiczne.

Omówimy teraz kilka schorzeń z tej dziedziny. 
Pierwszą będzie upojenie patologiczne alkoholem, 
dość trudne do rozpoznania na pierwszy rzu t oka, 
gdyż człowiek taki zachowuje w zupełności rów no
wagę, nie zatacza się i nie chwieje, a le  zachodzą m o
m enty, kiedy nie zdaje sobie sprawy z czynów, jakie 
popełnia w danej chwili, co może .nawet doprowadzić 
do m orderstw a bezsensownego, niczym nie dającego 
się wytłumaczyć. W zakładzie psychiatrycznym  
w Tworkach widziano młodego człowieka, in te ligen t
nego, który w stanie takiego upojenia zastrzelił kole
gę, nic nie wiedząc o tym. K arę śmierci zamieniono 
m u na dożywotni pobyt w zakładzie zam kniętym , 
a więc m am y tu przykład tragedii życiowej, spowo
dowanej nadużyciem alkoholu.

Z innych psychoz wspomnę o „delirium  trem ens”, 
w którym  chory m a omamy wzrokowe, m ikrotyczne, 
najczęściej widzi białe myszki, szczury, p a jąk i na 
ścianach, których rzeczywiście n ie  ma. Przy halucy
nozach m am y do czynienia z om am am i słuchowymi. 
Chory słyszy stale rozmowy innych osób o n im  sa
mym, treścią tych rozmów jest nastaw an ie na jego 
życie, pow staje u niego m ania prześladowcza, ucieka 
przed swymi dom niem anym i wrogami, lecz na próżno. 
Bardzo częstym przypadkiem  .są uro jen ia zdrady 
m ałżeńskiej. Chory tak i prześladuje żonę (bez
sensownymi podejrzeniam i. Każdy, k to  z żoną je 
go zam ienia parę słów n ic n ie znaczących, to jej 
kochanek itp. Pacjent, człowiek bardzo inteligentny, 
zajm ujący do ostatn iej chwili wysokie stanowisko 
w społeczeństwie, znalazł się w zakładzie po zam or
dowaniu żony. Uroił sobie, że żona, chodząc po po
koju  i  stukając obcasami bucików daje w ten spo
sób znać kochankowi, m ieszkającem u p ię tro  niżej, 
aby przyszedł. Człowiek tak i poza swoimi urojeniam i 
zachow uje się w życiu norm alnie i  będąc psychopatą, 
za jm uje wysokie stanowisko, k tóre zam ienia n a  po
byt w zakładzie dopiero po zam ordowaniu żony i po 
stw ierdzeniu na rozpraw ie sądowej przez psychiatrów , 
że jest umysłowo chory ,i w łaściwie od daw na powinien 
być izolowany od zdrowego społeczeństwa. P rzypusz
czam, że wyżej przytoczone przykłady wystarczą, 
a  przykładów  podobnych możnaby wyliczyć w prost za
straszającą ilość (40% chorych w Tworkach stanowią 
alkoholicy).

N a tym  nie w yczerpuje się przegląd chorób psychicz
nych i nerwowych. W spomnę jeszcze tylko o obłędzie 
opilczym, otępieniu, zapaleniu w ielonerw owym  dtd., 
lecz szczupłość m iejsca i  charak ter a rtyku łu  nie pozw a
la na szersze ujęcie.

Iluż psychodegeneratów  ociera się o nas w  życiu 
codziennym! W biurach, urzędach, szkołach, uniw ersy
tetach, na ulicy, tram w aju, teatrze, kaw iarni, słowem 
— wszędzie. Trudno ich poznać. Są to ludzie elegane-
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cy, nawet na wysokich stanowiskach, mający na ustach 
wiele górnolotnych, patriotycznych, pięknie brzmiących, 
okrągłych frazesów, a w domu i przy pracy — brutale 
w stosunku do żony, rodziny, podwładnych. Przedsta
wiają pustkę psychiczną 1 kwalifikują się właściwie do 
zakładu.

Wśród pijących połowa mniej więcej upija się, a prze
cież ogromny odsetek społeczeństwa pije. Doprowadził 
ich do tego alkohol, ów przysłowiowy jeden kieliszek  
co dzień. Walka z alkoholizmem sprowadza się do walki 
z psychodegeneracją, sprowadza się do tego, abyśmy 
psychodegeneratów nie m ieli w społeczeństwie.

W  A n g lii n a  p rzestrzen i p rzeszło  stu  la t  o b serw o w a n o  p o 
to m stw o  n a ło g o w ej p ija czk i A n n y  T u k ę, u rod zon ej w  1840 
roku 1 cóż się okazało? Oto na 709 potomków wyżej wym ie
n io n e j  b y ło  181 p r o sty tu te k  za w o d o w y ch , 76 p rzestęp có w  k ry 
m in a ln y c h , 7 m o rd ercó w , 120 u p o śled zo n y ch  u m y sło w o , 104 
z a n ied b a n y ch  i  o p u szczo n y ch , a w szy stk o  d la teg o , że  jed en  
z ich  p rzod k ów  p ił n a ło g o w o  a lk oh o l.

Wymowa cyfr sądzę wystarczająca. Ktoś powie, że 
najprostszą rzeczą byłoby skasować monopole państwo
we i  sprawa załatwiona. Otóż całkowitej abstynencji 
wprowadzić się nie da, ibo te rzeczy przekreśla samo 
życie (prohibicja w  Stanach Zjednoczonych), ale chodzi 
o taką postaw ę społeczeństw a, o taki stopień uśw iado
m ienia, aby skutki używ ania alkoholu stępić do m i

nimum . Załóżmy teoretycznie, że Monopol Spirytusowy 
został skasowany — powstają wówczas tajne „bimbrów- 
nie” i ludzie trują się źle oczyszczanym alkoholem. Ktoś 
drugi powie, źe państwo straciłoby dochód. Odpowiem  
na to, że n a  opiekę społeczną w  związku z w ypadkam i 
1 chorobam i n a  tle alkoholizm u, państwo w ydaje w ię 
cej, n iż czerpie dochodu z m onopolu spirytusow ego. 
Zło to należy tolerować do pewnych granic oczywiście, 
a walka z nim musi iść w  trzech kierunkach: 1. u św ia 
dom ienie, 2. reglam entacja sprzedaży alkoholu, 3. r e 
presje w  stosunku do pijanych.

W walce z alkoholizmem nie jest obojętna postawa 
społeczeństwa. W Szwecji pijak otoczony jest po
wszechną pogardą, przemyka cicho pod ścianami do 
swego domu, bojąc się komukolwiek wejść w drogę, 
a szczególnie ponuremu, czarno ubranemu policjanto
wi. Inaczej jest u nas. Do pijaka należy cała ulica, 
a społeczeństwo otacza go jakąś wprost chorobliwą 
sympatią. Zapyta kto może, czy u nas jest ustawa 
przeciwalkoholowa? Była uchwalona w  1922 roku. 
znacznie okrojona w  1934 r. Obecnie ustawa zabrania 
sprzedaży alkoholu w  dni wypłat. Alkoholików na
łogowych leczy się w  specjalnych przychodniach, lub 
nawet w  zakładach psychiatrycznych.

N O W E  PRACE O  K O M EŃSKIM
DOC. DR J. &LIZIŃSKI

Nakładem ,,Ceskoslovenskeho spi- 
sovatele" ukazał się w Pradze pod 
koniec ubiegłego roku pierwszy tom 
ciekawej powieści historycznej wy
bitnego pisarza czeskiego Mirosława 
Hanusa pt. ,,Osud naroda” („Dola 
narodu”). W  książce tej autor przed
stawia losy wygnanego z ojczyzny  
twórcy nowoczesnej pedagogiki, bis
kupa Jednoty Braci Czeskich-Jana 
Amosa Komeńskiego (1592—1670), 
który znalazł wraz ze swoimi współ
wyznawcami drugą ojczyznę w Pols
ce. W  Lesznie przebywał on z pe
wnymi przerwami — od roku 1628, 
aż do chwili, gdy miasto spłonęło 
(1656), gdy spłonął i jego dom, a z 
nim dorobek 30 lat pracy: materiał 
do słownika czesko-łacińskiego 
(Thesaurus linguae bohemicae), ra 
zem z innymi rękopisami i z jego 
biblioteką.

W ątek powieści rozwinięto w ten 
sposób, że Komeńsky, wygnany z 
ziemi ojców starzec, już na progu 
śmierci, w domu swego holenders
kiego protektora De Geera rozmyś
la nad burzliwymi dziejami swego 
życia, wypełnionego dążeniem do 
znalezienia wspólnej drogi dla ca
łej ludzkości na podstawie szerokiej 
i głębokiej wiedzy.

Z historyczną wiernością przed
stawił autor m.in. pierwsze lata 
działalności Komeńskiego w Lesz
nie oraz wspaniałą postawę wiel
kiego uczonego i braci, gdy w 
polskim mieście szalała zaraza mo
rowa. Obszernie omówiono też po
byt i działalność Komeńskiego 
w Elblągu. Z postaci kobiecych, wy
stępujących w tej powieści, szcze
gólnie przekonywująco przedstawio

no Joannę Gaiusową, którą poślubił 
Komeńsky w Toruniu w 1649 roku. 
Jak zaznacza M. Hanuś w swoim 
,,Podekovani” (s 661), zawdzięcza on 
podnietę do napisania tej książki 
prof. F.M. Bartosowi, jednemu z 
najlepszych znawców Komeńskiego.

W  chwili obecnej autor pracuje 
nad drugim tomem powieści, obej
mującym lata 1630—48. Przypomi
namy tu, że to był właśnie okres 
pierwszego dłuższego pobytu Ko
meńskiego w Lesznie (1628— 1641), 
gdzie powstały główne jego dzieła. 
One właśnie rozsławiły jego imię po 
całym świecie A więc dla nas Po
laków drugi tom Hanusa będzie 
miał specjalne znaczenie.

Również w ubiegłym roku, w k tó
rym obchodzono 300-tną rocznicę 
ukazania się „Opera didactica om- 
nia”, wydała Ćeskoslovensky spiso- 
vatel” inną jeszcze pozycję, poświę
coną Komeńskiemu: „M lada leta 
Jana Am ose” (,,Młode lata Jana 
Amose"), pióra Leontyny Masi
no we j. Jest to pierwszy tom 
zamierzonej przez autorkę obszernej 
powieści, w której w formie literac
kiej przedstawiony ma być cało
kształt życia i twórczości autora 
„Didactica m agna”. J. Maśinova 
gościła jesienią ub. r. w Polsce, 
gdzie podróżowała śladami Komeńs
kiego.

Niestety żaden z polskich pisarzy 
nie podjął się dotąd opracowania 
arcyciekawego tematu „Pobytu Jana 
Amosa Komeńskiego w Polsce”.

Naukowcy polscy natomiast zaj
mowali się, szczególnie w ostatnich 
latach, intensywnie Komeńskim, a 
szczególnie jego działalnością, przy

padającą na okres jego pobytu w 
Polsce. W roku 1956 Ossolineum 
wydało przekład „Didactica magna” 
pióra K. Remerowej, wraz z obszer
nym i wnikliwym wstępem prof. 
B. Suchodolskiego . („Didactica mag- 
na” ukazała się w tłumaczeniu 
polskim H. Wernica pt. „Wielka 
dydaktyka” w W arszawie już w 
r. 1883. Przekład Remerowej uka
zał się w całości po raz pierwszy 
w Krakowie w r. 1935.).

W ydział Nauk Społecznych PAN 
zornanizował w dniach 28 i 29 
września 1956 roku, w czterechset- 
ną rocznicę powstania gimnazjum w 
Lesznie i w trzechsetną w ydan;a 
,,Opera didactica omnia” sesję nau
kową. Większość referatów poświę
cona była wielkiemu myślicielowi 
czeskiemu. Wydawnictwo PAN 
Ossolineum wydało w 1957 r. księ
gę pt. ,,Sesja naukowa w Lesznie”, 
zawierającą wszystkie referaty i 
wypowiedzi.

Również w 1957 roku ukazała się 
cenna książka prof. Ł. Kurdybachy 
pt. „Działalność J .A . Komeńskiego 
w Polsce”, zaś autor tych słów ogło
sił na łamach wydawnictw Czecho- 
isłowackiej Aikademii Nauk (Slavia, 
Praha, 1957, z 3 oraz Archiv Ko- 
menskeho, Praha, 1957, z 1) nie 
znane dotąd i odnalezione w zbio
rach toruńskich autografy Komeńs
kiego.

Zaznaczymy tu jeszcze, że na 
Międzynarodowej Sesji Komemolo- 
gów, zorganizowanej przez Czecho
słowacką Akademię Nauk w Pradze 
w dniach 23—28 IX 1957 r., wy
głoszono trzy referaty w języku 
polskim.
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ŚW IATO W A RADA K O Ś C IO ŁÓ W
KS. DR ANDRZEJ WANTUŁA

W  1948 r. została w  Am sterdam ie pow oła
na do życia m iędzywyznaniowa i m ię
dzynarodowa instytucja, nazw ana Świa

tową Radą Kościołów — W orld Council of 
Churches. Należy dziś do niej 173 Kościołów 
sponad 50 krajów świata. Insty tucja ta nie jest 
jakim ś nadrzędnym  Kościołem, gdyż nie może 
ustanaw iać dla Kościołów, k tóre są jej człon
kami, żadnych praw  ani też działać w  ich im ie
niu, jeżeli jej to zostanie w yraźnie zlecone.

Jest to „fellow ship” — wspólnota Kościołów, 
której zadaniem  jest pom aganie Kościołom, aby 
one m ogły pełniej i lepiej spełniać zadanie 
i powołanie. Rada głosi zasadniczą jedność 
Kościoła Chrystusowego i przypomina Kościo
łom obowiązek dawania świadectwa tej jedno
ści na zewnątrz. Ma się ona objawiać w  so lidar
ności, której wyrazem  jest wspólne uw ielbianie 
Jezusa Chrystusa, jako Pana Kościoła i świata, 
oraz udzielanie sobie pomocy. Rada Kościołów 
zajm uje się tedy jednością Kościoła C hrystu
sowego. Warunkiem należenia do Rady jest 
wyznawanie i uznawanie przez dany Kościół 
Jezusa Chrystusa, jako Boga i Zbawiciela. W 
oparciu o tę wspólną wiarę Kościoły współpra
cują ze sobą i utrzymują wspólnotę. Rada jest 
więc współpracującą ze sobą wspólnotą Kościo
łów. Dwa wielkie odłamy chrześcijaństw a stoją 
jednak do dziś z dala od Rady: Kościół Rzym 
sko-Katolicki i Kościół Praw osław ny w Rosji. 
Są natom iast członkami: P a tria rcha t P raw o
sławny w Konstantynopolu, P a tria rch a ty  w 
Aleksandrii, Antiochii, w  Jeruzalem ie oraz Ko
ściół Praw osław ny w G recji i na Cyprze. Z 
polskich Kościołów należą do Rady: Kościół 
Ewangelicko-Augsburski i Kościół Polsko-K a- 
tolicki. Od r. 195*8, członkiem stowarzyszonym  
Rady została Polska Rada Ekumeniczna. Czło
nek stowarzyszony ma prawo brać udział w 
zebraniach z praw em  zabierania głosu lecz bez 
praw a głosowania.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Światowa Rada Kościołów jest dziś rozbudo
waną instytucją. Co sześć lat odbywa się Ogól
ne Zgrom adzenie członków (Assembly), na któ
re  poszczególne Kościoły w ysyłają delegatów. 
Pierwsze Zgromadzenie, organizacyjne, odbyło 
się w  1948 r. w Am sterdamie, następne w

Evanston (USA) w 1954 r., trzecie m a się od
być w 1961 r., a więc z jednorocznym  opó
źnieniem, a to z tego powodu, że m a na nim 
nastąpić zjednoczenie Rady z M iędzynarodo
wą Radą Misyjną, co wymaga przygotowań. 
Ogólne Zgromadzenie W ybiera siedm iu p re 
zydentów, którzy stanowią Prezydium  Rady. 
Natomiast każdego roku zbiera się na obrady 
tzw. C entralny Kom itet — C entral Comite 
— skałdający się z 90 członków, w ybieranych 
przez Ogólne Zgromadzenie. Na sesje Cen
tralnego Kom itetu zapraszani są także dele
gaci krajow ych Rad Ekum enicznych, k tórym  
nadano praw a członka stowarzyszonego. W 
tym  właśnie charakterze, jako delegat Pol
skiej Rady Ekum enicznej, wziąłem udział w  
sesji w Nyborg (Dania), w dniach od 21 do 
29 sierpnia br.

Porządek obrad Centralnego K om itetu jest 
obfity i wypełnia zazwyczaj 8 do 9 dni. Lwia 
część czasu jest poświęcona w ysłuchaniu sp ra
wozdań poszczególnych Oddziałów Rady i dy
skusji nad nimi. W związku z tym  ustala się 
wytyczne i k ierunek działania na następny rok 
pracy. Centralny Kom itet dokonuje też w ybo
ru  Zarządu, którem u podległy jest G eneral
ny Sekretariat, m ający siedzibę w  Genewie. 
Obradom Kom itetu przewodniczy jeden z p re 
zydentów Rady, k tórym  obecnie jest dr F.
C. F ry  (USA). G eneralnym  Sekretarzem  jest 
dr Vissert Hooft (Holandia). C entralny Kom i
te t powołuje co roku członków zarządu po
szczególnych Oddziałów i Komisji, na jakie 
dzieli się Rada, a które p racu ją  pod k ierun 
kiem Generalnego Sekretarza.

Praca Rady rozwija się zasadniczo w czte
rech głównych kierunkach:

1) w  Oddziale Studiów,
2) w Oddziale Akcji Ekumenicznej,
3) w Oddziale Pomocy M iędzykościelnej, oraz
4) w tzw. Komisji Kościołów do Spraw  M ię

dzynarodowych.

ODDZIAŁ STUDIÓW

„Faith and Order”. — Oddział ten zajm u
je się przede wszystkim zagadnieniam i teolo
gicznymi, dotyczącymi zwłaszcza w iary  (faith) 
i ustroju kościelnego (order). Zagadnieniam i 
tymi zajmował się najpierw  ruch, k tó ry  dopro
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wadził do konferencji w  Lozannie w 1927 r., 
potem  w Edynburgu (1937), i zlał się następnie 
w Amsterdamie (1948) z drugim  ruchem , zna
nym  pod nazw ą „life and  w ork” — życie 
i praca, zajm ującym  się praktycznym  chrze
ścijaństw em  — jak  to nazwano, — zapocząt
kowanym  na konferencji w Sztokholmie w  
1925 r.

,,Faith and O rder” zajm uje się badaniem 
doktryn, zasadami wiary poszczególnych Ko
ściołów i ich ustrojem, i szuka podstawowych 
prawd, wspólnych wszystkim Kościołom. Rów
nocześnie bada też różnice, a to wszystko w 
celu znalezienia wspólnego m ianownika, do 
którego można by sprowadzić ostatecznie roz
bite chrześcijaństwo celem jego zjednoczenia. 
Je s t to centralny  punkt działalności i dążeń 
Rady Kościołów. —

Jeśli chodzi o Nyborg, to znalazł on w cza
sie obrad słaby zaledwie oddźwięk. Inne te 
m aty i zagadnienia zepchnęły ten  tem at n ie
m al całkowicie z porządku obrad. Znalazł on 
uw zględnienie właściwie jedynie w spraw ozda
niu generalnego sekretarza i w  przygotowanym  
przez niego dokumencie na tem at celu i zadań 
Rady. Dokum ent ten  został p raw ie bez dy
skusji przyjęty. Można by też tu zaliczyć ogól
nikowe spraw ozdanie z rozmów przedstaw icie
li Światowej Rady Kościołów z przedstaw i
cielami P atriarchatu  Moskiewskiego.

W spraw ozdaniu swoim, w  którym  starał się 
też uwzględnić 10-lecie istnienia Rady, po
wiedział d r V isser’t Hooft, że połączenie dwóch 
kierunków  ruchu ekumenicznego w A m ster
dam ie było celowo i słuszne. Trzeba sobie bo
wiem zdawać spraw ę z tego, że zarówno ru 
chowi lozańskiemu, jak  i sztokholmskiemu za
grażało niebezpieczeństwo, iż staną się one 
celem sam ym  w sobie. Jedność w iary  i ustro 
ju, jaka przyśw iecała pierw szem u ruchowi, 
mogła się łatwo stać jednością samą w  sobie, 
jednością szukającą siebie dla siebie bez po
wiązania z m isją Kościoła w  świecie, jedno
ścią wyłącznie dla Kościoła. Z drugiej s tro 
ny, jedność działania, która zajęta jest wyłącz
nie służbą i usługiwaniem  w świecie, tak, iż 
zaniedbuje podstawowe zagadnienia praw dy 
i prawdziwego rozum ienia chrześcijańskiego 
objawienia, m oże się stać jednością sentym en
talną i powierzchowną. Dlatego też jedność, 
która przyświeca Kościołom, powinna być cha
rakteru pastoralnego (,,a pastorał un ity”), to 
znaczy, jednością nie jedynie dla dobra Ko
ścioła, lecz dla dobra ludzkości. A więc, dąże
nie do jedności powinno mieć charakter m i
syjny, czynny, przynoszący owoce w  świecie, 
lecz zarazem  zawsze zwrócony ku centralnem u 
celowi, jakim  jest jedność Chrystusowego Ko
ścioła. W tę stronę powinna też być zwró
cona działalność wszystkich Oddziałów, de
partam entów  i kom isji pracujących w łonie 
Rady.

ROZMOWY W UTRECHCIE

Jeśli chodzi o rozmowy przedstaw icieli Św ia
towej Rady Kościołów z przedstaw icielam i Ko

ścioła Prawosławnego w Rosji, to mówi o nich 
osobno w ydany kom unikat. Oto, czego się z 
niego dowiedzieć można.

Rozmowy m iały m iejsce w Utrechcie od 7 
do 9 sierpnia br. Z ram ienia P atriarchatu  wzię
li w nich udział: Metropolita Mikołaj z Mos
kwy, arcybiskup Michał ze Smoleńska i p. 
Buewsky. Z ram ienia Rady byli: dr Fry, Me
tropolita Jakób (przedstawiciel Patriarchatu 
Konstantynopolitańskiego przy Radzie Kościo
łów w Genewie) i dr Visser’t Hooft.

To pierw sze spotkanie miało na celu bliższe 
zapoznanie się wzajem ne. To zostało osiąg
nięte. Rozmowy przebiegały w duchu b ra te r
stw a w  Chrystusie i były  szczere. Dotyczyły 
one natu ry  i celów tych organów kościelnych, 
k tóre  partnerzy  reprezentow ali. Stwierdzono, 
że obie strony podziw iają troskę o jedność 
chrześcijan i o uzew nętrznienie tej jedności 
w życiu Kościołów. Obie strony dzielą tę sa
mą troskę o pokój w  świecie, o sprawiedliwość 
i wolność. Obie okazały zdecydowanie, że chcą 
pracow ać w kierunku urzeczywistnienia tych 
celów. Obie strony pragną uczynić wszystko, 
aby zapobiec swoją opinię, dotyczącą w iel
kich problem ów  m iędzynarodowych naszych 
czasów, jak  rozbrojenie, wojna atomowa 
i broń  nuklearna. W czasie spotkania k aż 
da ze stron wypowiedziała odnośnie tych 
zagadnień swoje zapatryw ania. Trzeba bę
dzie jednak dalszych kontaktów, aby osiąg
nąć porozumienie odnośnie odmiennych dróg, 
którymi do tego celu idą obie strony. 
Obie strony  w yraziły swój w łasny pogląd 
na sposób, w  jak i wolność religijna w in 
na się wypowiadać w społeczeństwie. Roz
ważano szereg specyficznych problem ów z 
którym i się spotykają Kościoły, gdy pragną za
m anifestować swą w iarę w pracy i w  życiu. 
Dyskusja przyczyniła się do lepszego zrozu
m ienia tych problem ów. — Co się tyczy p rzy 
szłości, delegaci Patriarchatu  oświadczyli, że 
złożą spraw ozdanie z rozmów Patriarsze Mos
kiew skiem u i Świętem u Synowi i że to uczy
nią w duchu pełnej sym patii do podstaw o
wych zasad ruchu ekumenicznego. Delegaci 
Rady Kościołów oświadczyli, że i oni złożą 
spraw ozdanie przed Centralnym  Kom itetem  
Rady i że zaproponują, aby — jeśli to będzie 
przyjem ne dla Świętego Kościoła Praw osław 
nego w Rosji — zapraszać na zebrania Cen
tralnego K om itetu przedstaw icieli P a tr ia r
chatu.

Przedstaw iając ten kom unikat, udzielił 
dr F ry  następującego kom entarza: nie było 
rozmów na żaden inny temat (oprócz tem a
tów powyższych); nie powzięto żadnych zo
bowiązań z obu stron; usunięto pewne niepo
rozumienia dotyczące Światowej Rady Ko
ściołów; dalsze spotkania są na widoku na te
mat ,,faith and  order” i „life and w ork” ; 
zaproszono teologów prawosławnych do uczest- 
nistwa w pracach Insty tu tu  w Bossey; zapro
szono przez Patriarchat teologów prawosław
nych do wypowiadania się w  ważnych spra
wach w czasopismach Światowej Rady lub in
nych.
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OCENA ROZMÓW PRZEZ GENERALNEGO 
SEKRETARZA

O rozmowach w Utrechcie mówił również 
w swoim spraw ozdaniu dr V isser’t Hooft. Po
wiedział, że ich ogólne znaczenie zostało do
brze u jęte  przez jeden  z rzym sko-katolickich 
dzienników holenderskich. Dziennik ten okre
ślił je jako najważniejsze wydarzenie ekume
niczne roku. Visser’t Hooft powiedział, że nie 
zamierza bronić pierwszej części tego zdania, 
gdyż o tym, jakie w ydarzenie jest najw ażniej
sze, nie rozstrzyga się na ziemi lecz w  niebie. 
Lecz on sądzi, że ten pierwszy kon tak t m ię
dzy Światową Radą, a Kościołem Praw osław 
nym  w  Rosji jest napraw dę w ydarzeniem  o 
w ielkim  ekumenicznym  znaczeniu. Potem  m ó
wił: — „Z powodu obecnej sytuacji politycz
nej wielu jest skłonnych in terpretow ać ten  
kontakt przede wszystkim pod kątem  widzenia 
politycznym. Jest praw dą, że m a on bardzo re 
alny aspekt polityczny, gdyż nie możemy za
pomnieć o m iędzynarodowym  położeniu w ta 
kim spotkaniu. I staraliśm y się zapraw dę 
rozprawić się z w ynikającym i problem am i w 
tej sytuacji w sposób odpowiedzialny. Lecz 
patrzeć na to wydarzenie z punktu widzenia po
litycznego jedynie, znaczy nie dostrzegać jego 
rzeczywistego znaczenia, które się mieści w 
dziedzinie stosunków kościelnych i historii Ko
ścioła. Powinniśmy pamiętać, że Kościół w 
Rosji nie uczestniczył nigdy w życiu ruchu 
ekumenicznego, że jego przewodnicy muszą 
dopiero odkryć ten ruch. Winniśmy pamię
tać, jak mało wiedzą Kościoły w  innych kra
jach o rzeczywistym życiu Kościołów w Rosji. 
Winniśmy pamiętać, że nawiązanie pozytyw
nych stosunków między Światową Radą, a 
Prawosławnym Kościołem w Rosji, może tak
że spowodować otwarcie drzwi dla stosunków 
między Światową Radą, a innymi Kościołami 
w  Rosji Sowieckiej. Szczególnie zaś winniśmy 
pamiętać, że potrzebna konfrontacja i ducho
we spotkanie wschodniego i zachodniego chrze
ścijaństwa może jedynie mieć miejsce na w ła
ściwej drodze, jeśli wielka tradycja rosyjskie
go prawosławia będzie mogła dojść do głosu w 
ruchu ekumenicznym. Utrecht jest zaledwie 
pierwszym początkiem, lecz możemy mieć na
dzieję, że jest to początek duchowego proce
su, który będzie prowadził do nowych ducho
wych sposobności”.

C entralny Kom itet przyjął spraw ozdanie 
bez zastrzeżeń i bez dyskusji.

ODDZIAŁ AKCJI EKUMENICZNEJ

Oddział ten dzieli się na kilka ważnych de
partam entów . Powiem o każdym  z nich k il
ka słów, aby dać obraz różnorodności zain te
resowań Światowej Rady, jakie się przew ijały 
na sesji w Nyborg.

DEPARTAMENT MŁODZIEŻOWY
Rozwija on różnorodną działalność na tere

nie państw zachodniej Europy i w  innych częś
ciach świata. Organizuje on konferencje m ię

dzynarodowe, kolonie, obozy pracy, stud ia  b i
blijne, wym ianę młodzieży w  skali m iędzyna
rodowej, bierze aktyw ny udział w pracach  Po
mocy Międzykościelnej, m isji w ew nętrznej, 
Szkółek Niedzielnych i w innych pracach zbo
rowych, organizuje m aterialną pomoc. dla 
młodzieży innych krajów. Diakonia — służba 
— oto hasło, które pcha ekum eniczną m ło
dzież do czynów.

Na m arginesie plenum  Kom itetu C entralne
go odbyło się zebranie przedstaw icieli krajów  
Europy, na którym  omawiano przygotow yw a
ny „Europejski Zjazd Młodzieży Ekumenicz
nej”.

Zam ierza się go urządzić w 1960 roku w Lo
zannie, w dniach od 13 do 24 lipca. P rzew idu
je się udział 1500 delegatów z całej Europy. 
Dla krajów  Europy W schodniej przew idzia
nych jest 300 miejsc. Chodzi o młodzież od 18 
do 30 roku życia, lecz w danym  razie może być 
w tej liczbie 25% młodzieży od 15 do 18 roku 
życia. Dla tych ostatnich ma być opracowany 
osobny program .

Proponow any tem at Zjazdu brzm i:^ 
„Chrystus posyła swój Kościół do świata”.

DEPARTAMENT LAICKI

Światowa Rada Kościołów poświęca w swej 
pracy szczególną uwagę tej płaszczyźnie, na 
której spotyka się ze sobą św iat i Kościół. Koś
ciół ma nie tylko m isję do spełnienia w  św ię
cie, lecz sam jest misją w  świecie. Tę m isję 
może on jednak spełnić w  pełni jedynie wów
czas, jeśli laicy, a więc szerokie warstwy Koś
cioła staną się rzecznikami tej misji i wyko
nywać ją będą w  powszednim życiu i norm al
nym życiu Kościoła. S tąd  pow staje zagadnie
nie laików w  misji Kościoła wobec świata. 
Wiąże się z tym  szereg zagadnień, k tórym i zaj
m uje się departam ent laicki.

Należą do nich zarówno zagadnienia teore
tyczne, teologiczne, jak  i praktyczne.

Jaka  jest np. rola urzędu kościelnego w  m i
sji Kościoła — a więc duchowieństwa — a ja 
ka laików?

Jak i jest ich stosunek w zajem ny do siebie? 
Jaka cząstka misji Kościoła może być w yko
nana najlepiej przez laików nie pracujących 
zawodowo w  Kościele?

Zadaniem  departam entu  laickiego jest do
pomaganie laikom do tego, aby oni mogli być 
prawdziwie Kościołem w świecie i odnawiać 
życie w  duchu posłannictw a Kościoła. D epar
tam ent organizuje w  tym  celu specjalne ośrod
ki szkolenia laików i pobudza do zakładania 
bractw  kościelnych. Na Zachodzie mówi się 
dziś wprost o odkryciu laików w Kościele, 
którzy do niedaw na byli nieom al wyłącznie 
przedm iotem  działalności ,a nie podmiotem, 
który rozwija działalność.

Spraw ozdanie departam entu wyw ołało na 
plenum  żywą dyskusję. Między innym i zabrał 
głos Thadden v. Trieglaff, prezydent niem iec
kiego K irchentagu. Pow iedział on, iż nieraz 
się sądzi, że laicy chcą tylko krytykow ać Ko
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ściół i duchowieństwo. Nie o to chodzi, gdy 
mowa o ruchu laików w Kościele. Chodzi o to, 
aby tych, którzy stoją poza Kościołem lub 
obok, pozyskać dla Kościoła i sprawić, aby i 
oni poczuli się odpowiedzialnymi wobec Boga 
i Kościoła za stan chrześcijaństwa w świecie.

Jeden  z mówców w yraził życzenie, aby niektó
rzy duchowni m ieli lepsze zrozum ienie dla 
m isji laików w Kościele. Prym as Danii, a r 
cybiskup Fuglsand Dam gaard, oświadczył, że 
jest głęboko wdzięczny za pracę departam entu  
laickiego. D.c.n.

zKRAIU t Zg ŚWIATA
Z e  ś w i a t a
■  JAPONIA. Zainteresowanie Do
mami Reformowanymi. Kościelne 
Domy Reformowane, wybudowane 
w  ostatnich latach w Szwajcarii, 
a  których celem jest danie człon
kom zborów możliwości odrywania 
się od bieżących spraw  w  celu prze
m yślenia problem ów swego życia 
na  tle  stosunku do Boga, wzbudzają 
coraz większe zainteresowanie w 
świecie. O statnio Insty tu t Ekum e
niczny w  Bossey odwiedziła dele
gacja japońska, k tóra spotkała się 
tam  z kierow nikam i tych Domów, 
a następnie zwiedziła kilka Domów. 
K ierownikiem  te j delegacji był w i
ceprzewodniczący parlam entu  ja 
pońskiego, Sugiyama.
■  SZWAJCARIA. Praca charyta
tywna kościołów ewangelickich.

Ze spraw ozdania Rady Pomocy 
szw ajcarskich kościołów ewangelic
kich za rok 1957 wynika, że sumy 
wydatkowane w  pieniądzach i w  na
turze na akcję charytatywną w y
nosiły w roku tym 4.625.800 fran
ków szwajc. (ok. 1.250.000 dolarów). 
P ieniądze te  były przeznaczone na 
pomoc dla kościołów ewangelickich 
w  innych k rajach  oraz na pomoc 
dla em igrantów . W szczególności z 
pomocy tej korzystały kościoły w 
A ustrii, H iszpanii, F rancji i Jugo
sławii.
|  NIEMCY. Tezy o istocie Wiecze
rzy pańskiej.

Rada Kościołów Ewangelickich 
Niemiec opublikow ała i podała do 
publicznej dyskusji tezy o istocie 
Wieczerzy Pańskiej, stanow iące wy
nik dziesięcioletniej dyskusji teolo
gicznej. Tezy te podkreślają sym
boliczny charakter Wieczerzy przy
pominającej nam Ofiarę Chrystusa, 
sprzeciwiają się natomiast katolic
kim  pojęciom transsubstancjacji. 
Tezy te  konsekw entnie staw iają  na 
czele rolę Chrystusa w  Kościele 
i w  życiu chrześcijanina. Pod teza
mi tym i podpisało się w ielu w ybit
nych teologów, w  tym  znani w  Pol
sce D. Iwaind, D. Gollw itzer i Born- 
kamm.
|  RUCH EKUMENICZNY. Konfe
rencja poludniowo-europejska. W
końcu w rześnia w miejscowości

Chambon-sur-Lignon odbyła się po-
łudniow o-europejska konferencja 
ekum eniczna, w której wzięło udział 
84 przedstaw icieli różnych krajów  
Przewodniczącym w ybrano Prezesa 
Szwajcarskiego Związku Kościołów 
Ewangelickich, d ra  Henri d‘Espine 
Przedm iotem  konferencji były dys
kusje na temat jedności Kościoła, 
obecnych zadań stojących przed 
Kościołami w  k rajach  rom ańskich 
oraz form w zajem nej pomocy udzie
lanej sobie przez Kościoły.

Na konferencji podkreślano szkod
liwość nadm iernego rozdrabniania 
kościołów protestanckich w  krajach  
o większości katolickiej dla pracy 
ewangelizacyjnej, prowadzonej przez 
różne misje głoszące odm ienne nau
ki. Zadaniem  ew angelizacji prow a
dzonej przez kościoły ew angelickie 
powinno być w skazyw anie takiej 
drogi do Jezusa Chrystusa, która 
pozwala na uniknięcie „klerykaliz
mu, despotyzm u duchowego i m a
new rów  politycznych“ . Zadaniem  
kościołów ew angelickich jest jak  
to podkreślił Dr Visser‘t Hooft, gło
szenie jedynie czystej Ewangelii.
■  NRF. Misja Wewnętrzna. M isja 
W ew nętrzna w  NRF prowadzi obec
nie 3400 zakładów op eki zamknię
tej, do których należą m. in. szp ita
le, domy wychowawcze i domy s ta r
ców, z 220.000 miejscami. Ponadto 
w 4000 ogródkach dziecięcych i żłob
kach opiekuje się ona prawie 250.000 
dzieci, a w 4000 gminnych stacjach 
opieki zatrudnia 5500 sióstr. Do Mi
sji W ewnętrznej należy 176 ewan
gelickich misji dworcowych i 73 mi
sje m !ejskie. W M isji tej pracuje
40.000 diakonis i 4000 diakonów, 
a oprócz tego niezliczona ilość po
m agających pracowników  honoro
wych.

CHINY. Liczba chrześcijan.
Na 575 milionów Chińczyków jest 

(w/g danych z 1950 r.) 2 miliony kato
lików i ok. 1 milion protestantów 
należących do 25 denominacji, ma
jących 2155 pastorów, 8508 ewan
gelistów, 11.993 zborów i 65 kościel
nych zakładów szkolnych. W liczbie 
protestantów ok. 60.000 stanowią Re
formowani.
■  BRAZYLIA. Problem rozwodów.
Pew ien ksiądz katolicki uskarża się 
w jednym z pism brazylijskich, że

w  dniu  31 m aja, ostatnim  dniu  m ie
siąca m aryjnego, zaw arto w Rio de 
Janeiro  400 małżeństw przed urzę
dami stanu cywilnego, ale tylko 225 
— w kościołach. Ze 175 małżeństw, 
k tóre zadowoliły się jedynie ślubem 
kościelnym, conajmniej 170 było za
wartych przez katolików.

Z danych tych wynika, że w  B ra
zylii, k ra ju  ponad w 90Vo katolic
kim, wpływ Kościoła w pewnych 
dziedzinach osłabł. Podobny spadek 
wpływów obserw uje się na tle  za
gadnienia rozwodów. W Brazylii nie 
są one dopuszczalne przez prawo, 
dopuszcza się tylko rozdział od stołu 
i łoża, ale p rak tyka w ykazuje, że 
w  takich w ypadkach w miejsce jed 
nego m ałżeństw a pow stają często 
dwa konkubinaty. Liczba podań o 
separację w ykazuje tendencję ros
nącą, nie tylko w  sam ym  Rio, lecz 
i w  głębi k raju . P raw nicy brazy
lijscy zaczynają stw ierdzać, że nie
dopuszczalność rozwodów jest ana
chronizmem. Bogatsi ludzie mogą 
przeprowadzać legalnie rozwody w 
U rugw aju, jednakże rozwody takie 
nie m ają mocy praw nej w Brazylii, 
a zaw arte  po nich m ałżeństw a trak 
tow ane są jako konkubinaty. P ro 
blem ten jest obecnie badany przez 
socjologów i stanow i przedm iot oży
wionej dyskusji publicznej.
|  WATYKAN. Czy nowy dogmat 
maryjny?

Na uroczystej akadem ii na zakoń
czenie Światowego Kongresu M a
riologicznego w  Lourdes, kardynał 
Tisserant wypowiedział pragnienie, 
aby prace teologów katolickich w 
zakresie badania pośredniczącej roli 
M atki Bożej w  zakresie świadcze
nia Łaski Bożej doprowadziły do 
ogłoszenia nowego dogmatu, um ac
niającego czynnik m aryjny w  dog
m atyce katolickiej. Kiedy jednak 
dogm at taki będzie ogłoszony? — 
nie jest wiadome.
pi MADAGASKAR. „Rada Chrześ
cijańska“.

4 kościoły protestanckie na M a
dagaskarze postanowiły utworzyć 
wspólną Radę Chrześcijańską, do 
której należą wszystkie kościoły pro
testanckie.

Na 5 m ilionów mieszkańców ok.
880.000 należy do tych kościołów.
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