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ROK II (XVI) NR 7 -  8

WARSZAWA 1958 r. LIPIEC -  SIERPIEŃ

1 Ml t S I t t l H I K  /? f LI 6 U N O - S P O ł t C l t m

N A D Z I E J A
Ks. J. K.

„Wżdy ma jeszcze nadzieję Izrael”...
Ezdr. 10 : 2.

K imże jest ów Izrael, k tó ry  „w żdy” może 
mieć nadzieję? W słowie tym  u p a tru je 
m y zazwyczaj oznaczenie pewnego n a- 

r o d u, ale w  Piśm ie św. oznacza ono 
przede wszystkim  naród Boży, lud przym ie
rza, lud, k tóry  sam  Bóg powołał i poświęcił. 
„Zm iłuję się, nad kim się zm iłuję a zlituję 
się nad kim  się z litu ję” (Ex. 33: 19) — po
wiada Pan zastępów. Bóg ten  lud w ybrał i 
poświęcił po to, aby w nim  przebyw ało S ł o- 
w o. Lud w ybrany  słyszy to Słowo i jest 
Mu posłuszny; ono domaga się posłuszeństw a 
tych, którzy jego słuchają: Słowo Boże domaga 
się życia słuchacza. A społeczność tego 
Słowa to jes t w łaśnie Izrael; je s t to 
lud nie tylko Starego Testam entu, ale 
wszystkich wieków. Bóg m iał swój lud 
nie tylko w czasach Mojżeszowych, On 
go ma jeszcze i dzisiaj. Społeczność Słowa 
Bożego czyni z ludu Słowa duchowego Izrae
la, lud Boży, Kościół. Jedynie  i wyłącznie dla 
tej społeczności Słowa „wżdy m a jeszcze na
dzieję Izrael”.

Ty l k o  Izrael, a nie kto inny, m a Słowo 
Boże; nie posiada go ani Egipt, ani Ba
bilon. A Egipt i Babilon to nie tylko his

toria i przeszłość, to wiecznie żywa, aktualna 
teraźniejszość, to świat wokół nas i w  nas. 
Św iat jest nie tylko tam, gdzie — jak  pow ia
da Psalm ista — „głupi rzekł w  sercu swoim: 
nie masz Boga” (Ps. 14 : 1) i gdzie „się poga
nie buntują a narody przemyślają próżne rze
czy” (Ps. 2 : 1), ale to są wszyscy ci, którzy 
są „oddaleni od społeczności Izraelskiej, i ob
cymi od umów obietnicy, nadziei nie m ający 
i bez Boga na świecie” (Efez 2: 12). Ten Egipt 
i Babilon, ów świat bez Boga, jest naw et i w 
naszych widzialnych Kościołach i zborach, jest 
w naszych rodzinach, w naszym życiu osobis
tym  i w życiu całych narodów, jest po prostu 
człowiek bez Słowa Bożego. A właśnie dlatego, 
że świat, Egipt i Babilon, nie m ają  
Słowa Bożego, dlatego też n i g d y  n i e

m o g ą  mieć nadziei. Tylko Izrael — 
Kościół ma Słowo, Słowo Boga żywego i 
dlatego „wżdy ma jeszcze nadzieję Izrael” .

Czasy Ezdrasza wcale nie były łatw e dla 
historycznego i duchowego Izraela. Jakże tu  
było mało' danych dla jakichkolw iek nadziei! 
Izrael wrócił właśnie z niewoli babilońskiej. 
Jakiż zresztą Izrael! Przecież to  były pod 
względem liczebnym i m oralnym  tylko żałos
ne szczątki niegdyś królewskiego narodu. Sy
tuacja m aterialna była kiepska, a o duchowej 
i m oralnej lepiej nie mówmy. To była ru ina 
narodu pod każdym  względem. Nehemiasz (4:2) 
nazywa ją w ręcz „grom adą gruzów ”. I jakże 
tu jeszcze o takiej „gromadzie gruzów ”, jaką 
była Jerozolim a dosłownie, a Izrael w  prze
nośni, można żywić jakiekolw iek nadzieje? 
„Wszystko stw orzenie wespół wzdycha i wes
pół boleje..., oczekując objawienia Synów Bo
żych” (Rzym. 8: 22. 19). Bez nadziei żyć nie 
można. Gdzie jes t płacz i boleść, m usi być i 
nadzieja, inaczej byłaby to czarna rozpacz. 
Ale ileż to naszych najlepszych nadziei zawio
dło! Oczekiwaliśmy czegoś lepszego dla sie
bie, dla swych bliskich, dla św iata, a tym cza
sem... Jakże często jesteśm y w  swych nadzie
jach naiw ni, jak  dzieci, k tóre  nie pojm ują 
szarej rzeczywistości życia. I nasze nadzieje 
są jak  nadzieje dzieci, szalone. „Po części zna
my i po części prorokujem y” (I Kor. 13: 9). 
Nie rozum iem y życia ani samych siebie, nie 
znam y tego”, co jest ku pokojowi naszemu, 
albowiem to zakryte jest od oczów naszych” 
(Łuk. 19: 42). Dopiero po niewezasie poz
najemy, jak  byliśm y naiw ni i szaleni w  swych 
nadziejach. Dzięki Ci, Boże, za w iele zawie
dzionych nadziei! Co by się stało, gdyby się 
urzeczywistniły; przecież nasza boleść i c ier
pienia św iata byłyby jeszcze większe!

A cóż może zrobić człowiek taki, jakim  je 
stem ja i Ty? Człowiek skażony grzechem? 
Chęć leży we mnie, ale w ykonania tego co 
dobre, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, 
którego chcę, ale złe, którego nie chcę, to czy
n ię”. (Rzym. 17: 18— 19). Gdyby człowiek żył 
naw et w  raju, zrobiłby z niego' w krótce n a j
gorsze piekło, co mu się zresztą już udało.



Tylko niepoprawni, których ani h istoria ani 
własne, bolesne doświadczenia dotąd jeszcze 
niczego nie nauczyły, ciągle jeszcze chcą budo
wać, reformować, popraw iać i odnawiać św iat 
bez Boga; ciągle jeszcze m ają nadzieję i w ia
rę w  dobrego człowieka, którego sobie sami 
wychowamy. Jakąż gorzką praw dę rzekł M ak
sym  Gorki: Łatw iej zbudować dziesięć Dniep- 
rostrojów , niż wychować nowego człowieka. 
A bez n o w e g o -  c z ł o w i e k a  nie 
może być nadziei i w iary  w  lepszą przysz
łość. Pojął to już starotestam entow y Psalm i
sta, kiedy prosił: ,,Serce czyste stw órz we mnie,
0 Boże, a ducha praw ego odnów we w nętrz
nościach m oich,, (Psalm  51: 12).

S tarotestam entow y Izrael, mimo rozpaczli
wej sytuacji, m iał nadzieję w spraw ach do
czesnych i to nie dlatego, żeby w ierzył w  do
brego człowieka, lecz dlatego, że m iał Słowo, 
w  k tórym  Bóg m u się zjawił, jako litościwy 
Pan. Tak mówi Pan  zastępów:” Dam wam  
serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrznoś- 
ści waszych, i odejmę serce kamienne z ciała 
waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha 
mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a 
uczynię, że w  ustawach moich chodzić i sądów 
moich przestrzegać i  czynić je będziecie...
1 będziecie ludem moim, a ja będą Bogiem wa
szym” (Ezech 36: 26— 28). Tak i w  spraw ach 
tego św iata rozstrzyga słowo Jezusowe: ,,Beze 
m nie nic uczynić nie możecie” (Jan 15: 5). Ale 
nie chodzi tylko o życie doczesne „Szukajcie 
naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości 
jego, a to wszystko będzie wam przydane” 
(Mat. 6: 33). „Grzech pozbawia nas wszystkiego, 
a wzamian daje w  doczesnym życiu boleść i nę
dzę, utrapienie ciała i ducha, a w  onym życiu —  
wieczne zatracenie.” Zapłatą za grzech jest 
śmierć” (Rzym. 6: 23).

W najokropniejszej nędzy ludzkiej, w k tó 
rej nie masz — po ludzku biorąc — żadnej 
nadziei, Izrael może mieć „wżdy” jeszcze n a 

dzieję w Bogu litościwym. On sam  pociesza 
swego Izraela: „Nie bój się, bom cię odkupił, 
a wezwałem cię imieniem twoim; moim jes
teś” (Iz. 43: 1). „Ja ,ja sam gładzę przestępstwa 
twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspom
nę” (Iz. 43: 25). „Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał ży
wot wieczny”. (Jan  3: 16).

Łaska Boża, objawiona w  Słowie, k tó re  cia
łem  się stało' i przebyw ało między nami, łas
ka, k tóra najw yższy w yraz znalazła w  krzyżu 
C hrystusow ym  na Golgocie i w  pustym  gro
bie Józefa z A rym atei, jest rękojm ią, że grzech 
i śm ierć zostały przezwyciężone, a zwycięzcą 
jest Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn człowie
czy. W tej łasce tkwi i n a s z a  nadzieja 
wyzwolenia z k lątw y i przem ocy grzechu. To 
są w łaśnie owe „naczynia srebrne i naczynia 
złote” (Ex. 12: 35), k tóre posiada jedynie Izrael, 
a nie św iat — Egipt i Babilon — a których 
n ik t Izraelowi nie weźmie, albowiem „nic nas 
nie może odłączyć od miłości Bożej, k tó ra  jest 
w  Jezusie Chrystusie, Panu  naszym ” (Rzym 8: 
39). A gdyby naw et Cię twój w łasny grzech i 
grzech Twego otoczenia ograbił i złupił ze 
wszystkiego tak, że nie pozostawałoby Ci nic in 
nego, prócz grzechu i nędzy, posiadasz jeszcze 
coś, z czego Cię n ik t nie ograbi, a na czym 
możesz polegać z całą pewnością. Lecz posia
dasz to tylko wówczas, jeśli Słowo Pisma św. 
stało Ci się Słowem żywego Pana, Słowem, 
w którym przebywa miłość Boga Ojca, łaska 
Jezusa Chrystusa, dar i społeczność Ducha 
Świętego (3 Kor.: 13 : 13) i jeśli znasz ta jem n i
cę praw dziw ej pobożności, że Bóg objaw iony 
jest w  ciele (2 Tym 3: 16). Wówczas i dla Cie
bie, nowoczesny człowiecze, stare  Słowo b ib lij
ne sta je  się żywą i ak tualną rzeczywistością. 
„Wżdy ma jeszcze nadzieję Izrael”. Dlatego to 
w łaśnie w  Evanston mówiło się o tym, że C hry
stus jest nadzieją świata.

Wspomnienia matki o jedynym synu
WŁADYSŁAWA MARX

Wszędzie Cię widzę  
I ciągle Cię słyszę,
Choć już odszedłeś 

Na wieki.
Zawsze jesteś ze mną  
Zawsze jesteś przy mnie  
Nigdy nie będziesz  

Daleki.

D ZIEŃ Twojego urodzenia był jednym z najszczę
śliwszych dni mojego życia. Przyszedłeś na świat 

duży, silny i zdrów. Zapisali Cię też do najwięk
szych noworodków Warszawy.

Dziecina mała w  poduszce 
Nieświadoma jeszcze  

Swojego życia;
Rozjaśniła życie rodzinne,
Jak zorza poranna  

Z ukrycia.

K IEDY zaczynałeś już rozumieć i myśleć, to często 
czułam, że właśnie Ty, choć jeszcze maleńki, ale 

najbardziej mnie rozumiesz. Kiedy np. miałam w ie
czorem jakąś pilną pracę, a Was dzieci trzeba było 
spać ułożyć, to Ty, choć taki jeszcze maleńki i choć 
Ci nic nie mówiłam, prosiłeś kładąc się do łóżeczka: 
„Mamuś, tylko tę jedną piosenkę co to “mamuś nie 
ma ciasiu“, m usi zasiąść (do ;„loboty“ <w <ciszy bez 
„hałasiu“ i już „będem“ spal.

Trudno odgadnąć,
Czemu to mówiłeś,

Ułatwić chciałeś me życie,
Czy tak  bardzo lubiłeś?

W IDZĘ CIĘ w Inowrocławiu jako 2-letnie dziecko.
Już wtedy umiałeś Sobie jednać sympatię ludzi 

obcych. Dla Ciebie dyrygent orkiestry grał mazura, 
gdy go prosiłeś, że chcesz tańczyć i tańczyłeś napraw
dę na deptaku, zbierając oklaski i zjednując sobie



tą naturalną swobodą wszystkich, którzy na Cię pa
trzyli. Widzę Twoje bardzo jasne włoski równo ob
cięte i słyszę jak Cię nazywają: „polskim pacholę
ciem“.

Mało kto umiał, tak jak T y  
Za serce chwytać ludzi.
Widać miałeś spojrzenie i uśmiech  
Co sympatię ludzką budzi.

P  AMIĘTAM Twój pierwszy bunt przeciwko Bogu: 
Gdy miałeś 3 lata zmarł nagle mój Ojciec, a Twój 

Dziaduś, z którym się bardzo kochaliście. Nie mogłeś 
pojąć, co się stało; wołałeś Go, płakałeś ciągle, więc 
powiedziałam Ci, że nie wróci, bo Go „Bozia“ za
brała. W kilka dni po pogrzebie, kiedy stanęłam w ie
czorem, jak zwykle przy Twym łóżeczku, abyś od
mówił wieczorną modlitwę, Ty spojrzałeś na mnie 
wzrokiem dorosłego człowieka i oznajmiłeś mi: „Nie 
„będem“ się modlił, mie kocham Bozi, bo zabrała mi 
mojego Dziadziusia“. Dornowi radzili dać klapsa na 
takie mędrkowanie, ja jednak uszanowałam ten Twój 
pierwszy „bunt“ i czekałam, co będzie dalej. Minęło 
3 tygodnie, w przeciągu których nie modliłeś się ani 
razu, aż pewnego wieczora, widzę Cię, jak klękasz 
i słyszę, gdy mówisz z powagą: „Będem się modlił: 
Ocia, Sina i Ducha“.

Czy duch mojego Ojca 
Nawrócił Cię do Boga,
Czy Sam zgiąłeś kolanka  
U Bożego proga?

S ŁYSZĘ Twój miły glos dziecięcy, kiedy wracasz 
z siostrzyczką i tatusiem ze ślizgawki i zaraz od 

proga ubolewasz nade mną: „Tatuś na ślizgawce 
fryltuje (flirtuje), horenduje (holendruje) z pannami, 
a mamusia siedzi i pracuje „pracuje“. Wymawiać 
słów jeszcze nie umiałeś dobrze, a już na każdym 
kroku czułam Twą miłość i troskę o mnie.

Choć kochałeś Ojca Swego  
I starałeś Go się naśladować,
Nie bałeś się jednak po dziecinnemu  
Śmiesznie Go czasem skrytykować.

IDZĘ Twą radość, gdy dowiedziałeś się, że po- 
”  edziesz nad morze na lato i słyszę, jak przyrze

kasz, że będziesz pomagał mamusi, bo już jesteś du
ży (miałeś 6 lat). Obiecałeś, że będziesz się mną' 
i siostrzyczką opiekował, bo Tatuś nie mógł poje
chać.

Mieszkaliśmy u rybaka. Na obiady chodziliśmy do 
pensjonatu, a resztę jadaliśmy w  domu, więc robo
tę domową trzeba było rozdzielić między nas — tro
je. Ty wziąłeś na Siebie obowiązek czyszczenia 
wszystkich bucików i przynoszenia rano prowian
tów ze sklepiku. Dotrzymywałeś tego solennie, obu
wie było wyczyszczone i prowianty rano w  koszycz
ku przyniesione. Po 2 miesiącach rozkosznego poby
tu w „Chałupach“ wracaliśmy nocnym pociągiem do 
Warszawy. Pociąg na małych przystankach zatrzy
mywał się bardzo krótko i rybak, który nas odpro
wadzał nie miał czasu ułożyć nam rzeczy w wago
nie, to Ty pierwszy zwróciłeś się do konduktora pro
sząc go, aby walizki ułożył na półce, bo mamusi nie 
wolno dźwigać, a Ty choć jesteś jej opiekunem, ale 
nie poradzisz. Konduktor zrobił o co go prosiłeś, a 
potem winszował mi, że mam takiego „zucha“, a mo
je serce rosło.

Czy była to miłość dla matki,
Czy już  obowiązkowość tak opanowana  
Że sama z siebie innym  dawana?

TĄ/" IDZĘ CIĘ w Piwnicznej, jak pomagasz gospo- 
* * darzowi, staremu góralowi, zwozić i zbierać plo

ny w  górach. Powoziłeś krowami (konie tam dojść 
nie mogły), podawałeś snopki, traktowałeś swą pracę

tak poważnie i uczciwie, że na odjezdnym przynieśli 
nam gospodarze całą ćwiartkę ślicznych gruszek za 
Twą pracę. Miałeś wtedy zaledwie dziesięć lat. Wi
dzę Cię w tejże Piwnicznej, jak tańczysz na depta
ku oberka z dorosłymi panienkami i biją Ci brawo 
za Twą zręczność.

Pomagałeś w pracy polnej,
Aby robić coś dobrego,
A bawiłeś się, tańczyłeś,
Bo wakacje są od tego.

O BLĘŻENIE Warszawy 1939 rok. Byłeś Harce
rzem, zrobili Cię więc „gońcem“. Na rowerze 

rozwoziłeś rozkazy. Przed każdym wyjazdem wpa
dałeś do piwnicy, gdzie się ukrywaliśmy i „meldo
wałeś“ mi, że jedziesz i na jak długo. Raz obiecałeś 
Swój powrót za pól godziny, a wróciłeś po trzech 
godzinach, zmęczony, zziajany, ale rozpromieniony. 
Słyszę Cię jak opowiadasz, że otrzymałeś „rozkaz 
wojskowy“ odwiezienia klatki z pocztowymi gołębia
mi na krańce Warszawy. Spełniłeś to solennie, choć 
droga była bardzo niebezpieczna, zdałeś „raport“ 
z dokonanego rozkazu i byłeś szczęśliwy, że Ty, 15- 
letnie chłopię, dokonałeś naprawdę poważnego czy
nu, dla Swej ukochanej Warszawy.

Czy to zasługa czarownej Warszawy,
Że pędziłeś pod bombami 
Dla własnego zadowolenia  
Nie dla jakiejś s ław y”.

P  RZEZ czas „okupacji“ byłeś „rozklejaczem“ po- 
* drabianych rozkazów podziemnych. Robiłeś to 
po godzinach dozwolonych na chodzenie po ulicach. 
Drżałam zawsze, gdy oznaczona godzina mijała, 
a Ciebie nie było. Widzę Cię, jak wpadasz spóźniony, 
ale rozpromieniony, a więc zrobiłeś coś chciał. Kie
dy się już kładłeś spać, to słyszę, jak mówisz do 
mnie: „Mamiś (tak mnie wtedy nazywałeś) pocałuj 
swego syneczka, bo udało mu się znów zrobić coś 
dla swej Warszawy“.

Mało z takim, pracowało 
Zaparciem się siebie 
Dla Ciebie — Warszawo  

Dla Ciebie.

P  RZYSZŁO powstanie. Ty wierzyłeś święcie w  
* zwycięstwo Warszawy. Szedłeś, jak na gody. 
Przez pierwszy miesiąc nic o Tobie nie wiedzieliś
my. Nareszcie pierwszego września oddział Twój 
trafił do środka miasta i przyszedłeś do nas. Brałeś 
udział w walkach na Woli, Ogrodowej, na Starym 
Mieście itd. Przez cały miesiąc sypiałeś na kamie
niach nie zdejmując ubrania i butów i uważałeś to 
wszystko za zupełnie naturalne, a nie żadne poświę
cenie. Twój pseudonim „Miś“ zdziwił nas, bo t^  do 
Twoich zwinnych ruchów nie pasowało, ale wytłu
maczyłeś mi, że ja byłam „Mamiś“, więc „Ma“ zo
stała w demu, a „Miś“ poszedł walczyć i zdobywać 
Warszawę.

Dnia 10 września 1944 roku padłeś przy baryka
dach. Pochowany zostałeś w ogrodzie Głuchoniemych 
na placu Trzech Krzyży skąd 30 marca 1945 r. prze
nieśliśmy Cię na cmentarz Wojskowy.

Tyle było życia w Tobie 
Tyle pieśni na T w ych  ustach 
Że trudno wyobrazić sobie 
Ciebie leżącego cicho, spokojnie  
Po tej morderczej wojnie.

Dla Warszawy
Cześć Ci za bohaterstwo.
Dla m atk i
Cześć Ci za miłość i rycerstwo.
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Z G R U ZÓ W  -  O DRO DZIŁ SIĘ
Refleksje na femaf uroczystości poświęcenia kościoła św. Trójcy

X.R.T.

Po nabożeństwie, przed wejściem do kościoła, stoją 
od lewej: ks. dr Wilm z NRF, ks. dr Franklin Clark 
Fry, prezydent Federacji Luterańskiej, oraz ks. dr 
Karol E. Lund-Quist, generalny Sekretarz Federacji.

P arafia ewangelicko-augsburska św. Trójcy w W ar
szawie była przez dziesiątki lat największym zbo
rem ewangelickim w kraju, bo liczącym około 

dwudziestu tysięcy dusz. Ale nie liczba była jego chlu
bą w przeszłości. Jeżeli ku niemu zwrócone były oczy 
całego protestantyzmu, a w wielkiej mierze także ogółu 
społeczeństwa polskiego, to powodem tego była jego 
postawa narodowa, a w jeszcze większej mierze wspa
niała praca społeczna i charytatywna. Bodaj żadna 
inna parafia w kraju, bez względu na wyznanie, nie 
mogła się poszczycić tylu zakładami, będącymi wzorem 
dla tego rodzaju pracy. W ystarczy wymienić gimna
zjum męskie im. Mikołaja Reja, znane na całą Polskę, 
gimnazjum żeńskie im. A nny Wazówny, Szpital Ewan
gelicki, jeden z najstarszych i najlepiej prowadzonych 
w W arszawie, Dom Sierot, Dom Starców i wiele, wiele 
innych. Symbolem całokształtu tej działalności była 
wspaniała świątynia, wzniesiona w tr. 1778. Słowo Boże, 
głoszone w niej przez takich znakomitych kaznodziei, 
jak ks. Otto, ks. Machlejd, ks. Bursche i wielu innych, 
nie było pustym dźwiękiem, lecz przybierało realne 
kształty w postaci wielu zakładów charytatywnych i 
naukowych, będących świadectwem żywotności idei 
reformacyjnych.

Zbór ewangelicko-augsburski w W arszawie od daw
na dzielił losy całego narodu. Poczuwał się do so
lidarności z narodem nie tylko w chwilach zwycięstw  
i chwały. Przylgnął doń w najciemniejszych chwilach 
upokorzeń, w czasie rozbiorów. Chociaż wielu w y
bitnych księży i działaczy świeckich nosiło nazwiska o 
brzmieniu nie polskim, to jednak umiłowali oni swą 
przybraną ojczyznę i brali udział we wszystkich zry
wach narodu do wolności, nie wyłączając powstania 
warszawskiego, i często krwią pieczętowali swój pa
triotyzm. A stali się patriotami „nie z roli ani z soli, 
ale z tego co boli."

Nie dziw też, że ich świątynia, dzieło architekta z 
czasów króla Stanisława Augusta — Zuga, musiała 
podzielić los umęczonej W arszawy. Dnia 16 września

1939 r. w czasie oblężenia przez wojska hitlerowskie 
spadła na kopułę bomba zapalająca. Świadkowie, któ
rzy widzieli pikujące samoloty, jednomyślnie stw ier
dzają że był to świadomy akt zemsty ze strony tych, 
którym postawa patriotyczna ewangelików warszaw
skich była solą w oku, a świątynię ich uważali za 
symbol tej postawy.  Trzeba więc było ją zetrzeć z 
powierzchni ziemi, aby już nigdy nie mogła się pod
nieść.

Serca ewangelików warszawskich ściskał ból, kiedy 
patrzeli na makabryczny obraz kłębów dymu, unoszą
cych się z gloriety kościoła, ale wewnętrznie rozpie
rała ich zaszczytna duma, wprawdzie bolesna, że w 
tych ' gigantycznych zmaganiach się całego narodu d a 
ne im było złożyć tę właśnie ofiarę. Świątynia legła 
w gruzach, ale zbór żył dalej w niemej determinacji, 
otrzymawszy gościnę w ocalałym kościele reformo
wanym na Lesznie. A wiara, że nadejdzie ten dzień, 
kiedy znowu zabrzmią dzwony w zburzonym kościele, 
a pieśń chwały znowu uderzy o strop wspaniałej ko
puły, nigdy nie wygasła.

I przyszedł ten dzień, choć droga doń nie była ła t
wa. Odbudowa, trwająca prawie 12 lat, obfitowała 
w dalsze, nie mniej dramatyczne momenty. Nie bę
dziemy o tym wspominać. Przyszedł dzień radości — 
22 czerwca 1958 roku, który jest kamieniem milowym 
w bogatej historii tego kościoła. Dzień poświęcenia 
odbudowanej świątyni. To nie było święto tylko w ar
szawskiej parafii, ani tylko luteranizmu polskiego. 
To było święto protestantyzmu w skali światowej. 
Świątynia warszawska już ze względu na swą monu
mentalność i wartość zabytkową budzi zainteresowa
nie całego protestantyzmu. Wyrazem tego zaintereso
wania były też niewątpliwie ramy uroczystości. 
W dziejach protestantyzmu polskiego nie widzieliśmy 
podobnego zjazdu tylu dostojników kościelnych z róż
nych krajów i różnych kościołów. A więc reprezento
wany był przede wszystkim światowy luteranizm, k tó
ry coraz wyraźniej, dzięki usilnej pracy misyjnej, sta
je się wyznaniem prawdziwie światowym, powszech
nym.

Przemawia prezydent Światowej Federacji Luterań-» 
skiej, ks. dr F. C. Fry.
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Przemawia ks. dr Emmen, z Kościoła Ew-Reformo- 
wanego w Holandii.

Pokolenie nasze jest bowiem świadkiem coraz ściślej
szego jednoczenia się kościołów luterańskich na całym 
świecie w jeden duchowy i nie tylko duchowy orga
nizm , w postaci Światowej Federacji Luterańskiej. 
Instytucja ta jest jeszcze wprawdzie młoda, ale wy
kazująca coraz większą aktywność. Reprezentował Fe
derację jej prezydent, ks. biskup dr. Franklin Fry, 
który jest dziś najwyższym dostojnikiem ogółu lute- 
ran. Był obecny również jego poprzednik, ks. biskup 
Lilie z Hannoveru, a poza tym biskupi, super intenden
ci, prezydenci — i przedstawiciele kościołów luterań
skich Szwecji, Danii, Łotwy, Estonii, Niemiec, Cze
chosłowacji, Austrii  i wielu innych. Każdy z nich w 
mniej lub więcej barwnych szatach liturgicznych, od 
zwykłej czarnej togi, aż do bogatych kap i pastorałów.

Świadomość, że reprezentują oni 70 milionów lute- 
ran oddziałała na nas, Kościół mały i wybitnie diaspo- 
ralny, jak balsam. Nasze kompleksy niższości musiały 
się rozwiać w obliczu tak wspaniałej manifestacji, 
której świadkiem była tego dnia W arszawa. Świado
mość, że bynajmniej nie jesteśmy tak upośledzeni, ani 
zapomniani, powinna być trwałą korzyścią tej uro
czystości. A że nie jest to tylko moralne zaplecze, 
którego znaczenia nie chcemy nie doceniać, dowo
dzą hojne ofiary Luterańskiej Federacji Światowej, 
dzięki którym, obok własnych ofiar i bardzo wydatnej 
pomocy Państwa, kościół św. Trójcy mógł być odbu^ 
dowany. Federacja popiera moralnie i materialnie każ
dy Kościół luterański, choćby najmniejszy, a z pew
nością leży jej na sercu Istnienie i rozwój zboru w sto
licy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kościół nasz, 
a wraz z nim i zbór warszawski bardzo zmalał, ale 
nie jest znów tak mały, abyśmy zwątpić mieli w jego 
przyszłość. Nie zapominajmy, że jeszcze dziś liczba 
ewangelików w samej W arszawie jest większa od 
liczby katolików w całej np. Norwegii, lub Finlandii.

To jeszcze nie wszystko. Na poświęcenie kościoła 
św. Trójcy zjechali nie tylko dostojnicy Kościołów 
luterańskich. Byli też przedstawiciele innych Kościołów 
protestanckich, a w szczególności reformowanych, 
którzy do Kościoła luterańskiego odnoszą się iście po 
bratersku. Symbolem tego braterstwa . są dla parafii 
warszawskiej obok pomocy finansowej w odbudowie 
ze strony Organizacji Pomocy Kościołów Ewangelic
kich Szwajcarii — organy —  dar Kościoła Refor
mowanego w Szwajcarii. Minęły te czasy, może jesz
cze nie zupełnie, kiedv to poszczególne kościoły pro
testanckie szły samopas, często jawnie, lub skrycie 
nawzajem się zwalczając. Jesteśm y bowiem św iadka
mi jeszcze jednego ,,cudun naszych czasów. Poszczegól

ne Kościoły protestanckie, konsolidując swoją w łas
ną jedność, doszły do przekonania, że chrześcijań
stwo nie może dalej trwać w rozbiciu. Powstała Świa
towa Rada Kościołów, obejmująca wszystkie wyzna
nia chrześcijańskie, z wyjątkiem rzymsko-katolickiego, 
które uważa siebie za jedynie zbawiające. W idzieliś
my na uroczystości warszawskiej generalnego sekre
tarza Światowej Rad^ Kościołów ks. dr Visser’t 
HoofTa z Genewy, ks. dr Hellsterna — dyrektora Or
ganizacji Szwajcarskich Kościołów Reformowanych i 
wielu innych przedstawicieli bratnich Kościołów pro
testanckich. Czy to nic nie mówi? Owszem, to zna
czy, że za nami stoi nie tylko 70 milionów Luteran. 
Jest z nami całe 220 milionów protestantów na świe
cie. Ta świadomość krzepi i podnosi na duchu.

W skali krajowej byliśmy też świadkami, kiedy w 
prezbiterium odbudowanego kościoła św. Trójcy za
siedli przedstawiciele wszystkich Kościołów nie rzym
sko-katolickich. A więc ks. Jan N iewieczerzał, Su- 
perintendent Kościoła, który, jak już wspomnieliśmy, 
oddał luteranom - w Warszawie do dyspozycji swój 
piękny kościół na Lesznie, gdy parafia luterska św. 
Trójcy była przez długie lata bez własnego domu Bo
żego, przedstawiciele innych Kościołów protestanckich, 
przedstawiciele Kościoła Polsko-Katolickiego, Staro- 
-Katolickiego Kościoła Mariawitów, a także przedstawi
ciele Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

I cóż z tego, że dzielą poszczególne Kościoły dogma
ty, liturgie, szaty, rytuały. Niech i tu kwitnie sto 
kwiatów! Ale chyba ważniejsze od tego co nas dzieli 
jest to, co nas łączy: wiara w tego samego Boga Ojca 
i jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie .chcę 
przez to powiedzieć, że każde wyznanie jest równie 
dobre. Każdy z nas ma swoje racje i powody, dlacze
go jest luteraninem, a nie reformowanym, prawosław
nym, a nie metodystą. To jednak nie powinno prze
szkadzać, zgodnej współpracy, a nawet wzajemnej po
mocy w imię Tego, który się modlił o to, aby wszyscy  
byli jedno. A  na pewno nie chodziło Mu o tę jedność 
zewnętrzna, formalną, kultową — lecz tę wewnętrzną 
duchową, której na imię Miłość.

Jeżeli z tego punktu widzenia patrzeć będziemy na 
wielką uroczystość warszawską, to niechybnie wszyscy 
protestanci w Polsce i nie tylko protestanci, cieszyć 
się będą, że dobry Bóg dał nam okazję do zamani
festowania ducha jedności. Czy ta jedność i współpra
ca będzie się przejawiała na codzień, co jest bodaj 
najważniejsze, zależy już od nas samych.

Przedstawiciele Kościołów Mariawickiego i Prawo
sławnego w drugim rzędzie ks. Sup. Jan Niewiecze- 
rzal i przedst. Kościoła Metodycznego ks. Dr Bene- 

dyktowicz.
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T E O L O G I A
w dobie współczesnych przewrotów

Ks. Dr EMIL JELINEK

i i i .

W  dwukrotnie już wspom nianej broszurze „Pró
ba zrozumienia R. Bultmanna“ K arl Barth wy
raża przekonanie, że nad teologią ewangelic

ką drugiej połowy XX wieku nie będzie panował 
Bul.mann.

W pierwszej połowie wieku, panował nad nią bez 
w ątpienia B arth, i jak  się wydaje, nie zanosi się 
na to, aby wpływ B ultm anna w dobie współczesnej 
był tej m iary, co w pływ  B artha w latach ubiegłych. 
Nie zanosi się na to po prostu dlatego, że teologia 
Bultmanna nie może podołać problemom i zagad
nieniom, niepokojącym dzisiejszego chrześcijanina. 
Teologią B ultm anna zajm ował się niemiecki Kościół 
ewangelicki. Przedstaw iciele jego wydali w  tej mie
rze w yraźne ostrzeżenie. Wydział teologiczny w Tü
bingen opracował naw et orzeczenie o nauce B ult
m anna. W dniach 6—9. m arca 1956 na zjeździe To
w arzystw a teologii ewangelickiej w W uppertal ude
rzał w prost fakt, jak  mało zajmowały uczestników 
zjazdu problem y teologii Bultm anna, odmitologizowa
nie, egzystencjonalna in terp retacja  itp., aczkolwiek 
wśród młodszej generacji uczestników Towarzystwa 
B ultm ann m iał w ielu zwolenników; Nie m ylił się 
chyba Boński system atyk i dziekan H. Iwand, k ie
dy tw ierdził, że problem  B ultm anna nie jest pod
staw owym  problem em  ani pod względem teologicz
nym, ani praktycznym .

Europejski i św iatowy chaos polityczny i gospo
darczy wywołany obu w ojnam i zmusza człowieka do 
myślenia. Signum  tem poris i życia dzisiejszego czło
w ieka jest b rak  duchowego centrum  securitatis (Ko
meński). Nie m a w yraźnej granicy między tym, 
co się godzi, a co nie, co jest praw dą, a co fałszem. 
W skazywał na to już przed laty praski dziekan J. L. 
H r o m a d k a .  Na konferencji duchownych 
w  Żylinie dnia 28. kw ietn ia 1950 r. powiedział m. in.:

,, Zmienia się struktura społeczna i kulturalna świata. Nie 
chciałbym powtarzać tego, o czym już nieraz mówiłem, ale 
trzeba stale wskazywać na to, że w ostatnich dziesiątkach 
lat nie chodziło tylko o polityczne kłótnie i nieporozumienia. 
Runęły ustroje społeczne i polityczne. Dopiero co pierwsza 
wojna światowa sprzątnęła z widowni dziejowej resztki ustroju 
feudalnego, a w następstwie klęski Niemiec i Austro-Węgier 
zwyciężyła demokracja burżuazyjna, a oto już zarysowują się 
symptomy upadku i rozkładu społeczeństwa opartego na prywat
nej własności i na prywatnej inicjatywie. Rewolucja październikowa 
skierowała atak przeciwko fundamentom społeczeństwa liberal
nego i kapitalistycznego. Faszyzm lat dwudziestych i trzy
dziestych usiłował powstrzymać napór rewolucji społecznej, 
ale w rezultacie przyspieszył tylko kryzys społeczeństwa bur- 
żuazyjnego, i wprowadził na arenę świata nowe klasy społeczne. 
Tym razem nie chodzi o oprawę fasady starego gmachu 
i o drobne oprawy korytarzy i pokojów, nie chodzi o prze
grupowanie partyj politycznych, o kryzysy rządowe, o dyplo
matyczne intryg«. Tym razem chodzji o zmianę ustrofu 
społecznego i gospodarczego, o zmianę, która silnie wstrząśnie 
losem ludzkości i stworzy nowe warunki porządku między
narodowego. Bez surowych gwałtów się nie obejdzie. Są one

następstwem strasznych błędów, których dopuścili się przedstawi
ciele umierającej epoki" (,,Nasze Kościoły w przewrotach
współczesnych", Kreetanska revue, Praha 1950, 104—142).

Znaczna część tzw. chrześcijańskich narodów jesz
cze długo przed drugą w ojną św iatow ą przestała 
brać poważnie chrześcijańską wiarę. Ich wysiłki
i dążenia nie liczyły się z przykazaniam i chrześci
jaństw a. D echrystanizacja, sekularyzacja i zeświec
czenie nadaw ały swoisty charak ter tym  narodom, 
które tylko z nazwy były jeszcze chrześcijań
skie. Duchowy i religijiny zam ęt dzisiejszego „chrze
ścijańskiego“ św iata świadczy może lepiej i wy
mowniej o kryzysie ducha ludzkiego, niż wszystkie 
zagm atw ania socjalne i polityczne dni dzisiejszych.

Zawsze praktyczni A m erykanie śledzą je z w ięk
szą uwagą, niż my, „filozofujący“ Europejczycy, 
aczkolwiek sta rą Europę winnoby to interesow ać 
bardziej niż „nową ziemię“.
W Ameryce jest dziś kilku byłych liberałów, których 
ostatn i kryzys gospodarczy pozbawił resztek iluzyj. 
Do nich należy Rinhold Niebuhr. Według jego prze
konania w  życiu dzisiejszej ludzkości, miejsce religii 
zajęły program y polityczne, które usiłu ją dać dzi
siejszemu człowiekowi odpowiedź na niepokojące go 
pytania, dotyczące jego bytu i egzystencji. Są one 
zjaw iskam i historycznej rzeczywistości, k tóra ostrymi, 
rew olucyjnym i lemieszami na trw ałe przeorała głę
bokim i brózdami glebę ludzkiego ducha. H arry  Em er
son Fosdick z podobnymi poglądami stanął w szere
gach tych am erykańskich teologów, którzy w społecz
nych przem ianach dzisiejszej Europy i całego św iata, 
nie widzę sił destrukcyjnych, lecz w prost przeciwnie, 
w yczuwają w nich i poza nimi łaskę Bożą, Boże plany 
i ino we dzieje ludzkości. Z europejskich teologów tego 
kierunku bodaj najorginalniejszym  i najcharakterys- 
tyczniejszym jest p raski dziekan J. L. Hrom adka.

Już przed dziesięciu la ty  H erm ann Diem (Der 
Abfall der K irche Christi in die Christlichkeit, Zü
rich 1947) zapatryw ał się bardzo krytycznie na Koś
ciół. W yobraźmy sobie — powiada — że pewnego 
dn ia rząd wyda następujące rozporządzenie: „Po
nieważ w Piśmie św. ani w apostolskim wyznaniu 
wiary, ani w pierwotnym Kościele nie występowało 
słowo „chrześcijański“, zakazuje się używania tego 
przymiotnika, co oczywiście w niczym nie naruszy 
dotychczasowej działalności Kościoła“.

Jakżeby się sy tuacja w yjaśniła — wzdycha Diem 
i dodaje: nie byłoby już „chrześcijańskich“ partii 
politycznych, inie było „chrześcijańskich“ szkół, nie 
byłoby także „chrześcijańskiej“ wiary, ale byłby nie
wątpliwie polityk-chrześcijanin, nauczyciel-chrześ- 
cijanin i wiara w Chrystusa. Istotnie, kryzys nie tkwi 
w wierze i w teologii, nie tkw i w sam ym  chrześci
jaństw ie ani w jego rzekomym anachroniźmie, lecz 
w „chrześcijańskim“ indywidualizmie i liberalizmie. 
Jeśli mówimy o kryzysie religijnym  i teologicznym,
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to przede wszystkim m amy na myśli tych, którzy 
z wiary zrobili dziedzictwo, spuściznę, aczkolwiek 
chodzi o coś, czego w  spadku wziąść nie można, 
a którzy z czynów Bożych zrobili osobisty interes, 
a z teologii bezduzne przeżuw anie dogm atycznych for
muł. W ynalazek bomby atomowej i wodorowej w y
wołuje w  nas poczucie odpowiedzialności przed Bo
giem i ludzkością, a w ierze nastręcza okazję do po
kazania dzisiejszemu człowieikowi jego grzechu w  ca 
łej jego nagości 1 okropności, i naw oływ ania do mo
ralności, opartej nie na ludzkiej mocy i przebiegłości, 
ale na posłuszeństw ie Bożym; w obliczu ostatecznej, 
kosmicznej zagłady, w iara m a głosić, że nad św iatem  
panuje i k ró lu je Bóg, a nie diabeł w ludzkiej postaci 
(por. E.L. Long: The Scientist and the Bomb, w Union 
Sem inary Q uarterly  Review, New York, 1948—49). 
Z dzisiejszego zam ętu i chaosu nie w ydostaniem y 
się drogą „świeckich“ poglądów i nauk  tego św iata, 
albowiem zasadnicze pytanie staw ia nam  dziś nie 
konflikt św iata, lecz sam  Chrystus, który na krzyżu 
Golgoty przekreślił wszystkie ziemskie granice. Rze
czywisty problem  jest ludzki, a nie polityczny i spo
łeczny, chodzi o człowieka, a nie o ideologię — po
w iada słusznie W. A. Visser‘t Hooft w artykule The 
C hristian in W orld Affairs, zamieszczonym we w spo
m nianym  przed chw ilą now ojorskim  kw arta ln iku  
sem inaryjnym  z roku 1948/49.

NAWIĄZANIE DO ISTOTY REFORMACJI

T EOLOGICZNA myśl ewangelicka, jeśli chce dziś 
dobrze spełnić swe zadanie, musi powrócić do 
swego punktu  wyjścia, do Reform acji, do jej 

głównych założeń i zasad, do Pism a świętego S ta
rego i Nowego Testam entu, do biblijnej w iary  w  Je 
zusa Chrystusa ukrzyżowanego i zm artw ychw stałe
go. Reformacją musi się dziś zajmować nie tylko 
B arth  czy Hrom adka, którzy nawoływali i ciągle 
jeszcze naw ołują do naw rotu do Reform acji; Re
form acja musi przeniknąć i n a  nasze ambony, do na
szych kościołów, kaplic i domów m odlitw y w m ieś
cie i na wsi. Nie wolno nam  oczywiście na samej 
Reform acji poprzestać. W yniki duchowych zapasów 
reform acyjnych ojców nie mogą stać się d la nas 
najwyższą norm ą i ostatecznym  autorytetem . Refor
m acja nie była i nie chciała być autorytetem  ani 
dla sam ej siebie, ani dla przyszłych pokoleń. Ona 
wiedziała, że Kościół Chrystusow y m usi być według 
Słowa Bożego zreform owany i stale reform owany 
(ecclesia verbo divini reform ata et sem per reform a n- 
da). W łaśnie dlatego Reform acja świadomie naw ią
zywała do św iadectw a apostołów i proroków, do 
pierwotnego Zboru apostalskiego. I my to dziś ro
bić musimy. Nie możemy tego zrobić, przeskakując 
całe stulecia. Droga do pierwotnego Zboru prowadzi 
przez prace wielu pokoleń ,których ominąć nie wol
no.Nawrót do Reformacji nie może być tylko formal
ny, czysto zewnętrzny i mechaniczny, nawet sama 
formalna zasada Reformacji, Pismo święte, nie może 
stać się „papierowym papieżem“, ale musimy podob
nie jak reform atorowie, przyjąć nagą rzeczywistość 
Biblii, że „tak Bóg um iłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy kto Weń wierzy nie 
zginął, ale m iał żywot w ieczny“ (Jan 3:16), że Bóg 
w Jezusie Chrystusie przem aw ia do człowieka. To 
jest naw rót do biblijnej praw dy o grzechu i za tra
ceniu, o odpuszczeniu i odkupieniu.

Reform acja szukała, znalazła i poznała, co to jest 
grzech i bunt przeciwko Bogu, poznała głębię upad
ku  Adama-człowieka, ale także zwycięstwo nad 
grzechem w śmierci Jezusa Chrystusa, poznała p o 
tęgę Ducha świętego. To jest sław ne dziedzictwo 
Reformacji, które ze czcią i wdzięcznością przejm u
jemy, ale naw et ono nie może stać się dla nas osta t
nim  stopniem  rozwoju i ostatecznym  autorytetem . 
Na wspom nianej już niedawnej konferencji w  W up
perta l Karol B arth  najdobitniej ostrzegał przed nie
bezpieczeństwem prostego naw rotu do ortodoksji re- 
form acyjnej. Jedynym  następstwem  takiego naw ro
tu, byłby nowy, bardzo nieprzyjem ny liberalizm . 
Zdaje się, że nadchodzi chwila, kiedy trzeba bę
dzie w łaśnie rozbić pęta starych konfesyj, kościel
nych tradycyj, bezmyślnego zastoju i bezruchu. 
W zawierusze czasów dzisiejszych zda się na coś ty l
ko ogień, w  którym  w  czasie Reform acji topniały 
s ta re  porządki, a rodziły się nowe w  postaci no 
wych konfesyj, nowych form  w yznania w iary, no
wej konstrukcji liturgicznej, nowego zastosowania 
Ewangelii w  praktycznym  życiu. Reform atorowie w 
zapasie w iary m usieli na nowo rozważyć wszystkie 
dotychczasowe, tradycją uświęcone pojęcia i prze
jaw y w iary, m usieli za wszelką cenę dostać Się do 
istotnego ich sensu, do samego rozpalonego jąd ra ; 
m usieli nieraz z bólem serca odrzucić to, co przez 
wieki naniosła ludzka tradycja, wszystko, co się 
przeżyło, co straciło woń i świeżość. Musieli dojść 
aż do m iejsca, na którym  w ogniu i żarze Ducha 
świętego pow stał Zbór apostolski, gdzie rozbrzm ie
wało słowo prorockie, gdzie lud nowego Izraela zo
sta ł powołany do przym ierza z Panem  zastępów!

O Reform acji dużo się już pisało i rozmaicie w ar
tościowało. W yniki sądów są zależne nie tylko od 
konfesyjnej przynależności autorów, lecz przede 
wszystkim  od w ew nętrznej ich postawy i św iatopo
glądu. Reform ację wywołało wiele przyczyn, wiele 
w ew nętrznych sił formowało jej s tru k tu rę  i wiele 
pierw iastków  złożyło się na jej budowę. Można do 
niej podejść z tej, czy innej strony. Posiada ona 
taką dynam ikę, że myśl ludzka, a szczególnie ew an
gelicka jeszcze długo będzie do niej powracać, uczyć 
się u niej i czerpać z niej nowe zasoby twórczej si
ły, form ującej nowego człowieka i nową ludzką spo
łeczność. Zreform ow ała nie tylko Kościół Średnio
wiecza, oczyściła nie tylko s ta rą  naukę kościelną, 
oswobodziła nie tylko Słowo Boże od ludzkich na
leciałości, ale przede wszystkim  odnowiła samo ży
cie i postaw iła je na nowych podstawach. Była to 
rew olucja i ew olucja jednocześnie: burzyła stare, 
tw orzyła nowe, złam ała ostatecznie pęta feudalizm u, 
zniszczyła sta re  zabobony, położyła podwaliny dla 
nowej ludzkości, cywilizacji, ku ltu ry  i w iary. Nie 
pow stała z próżni; przetw orzyła i przysw oiła sobie 
wiele starych rzeczy.

Reform atorowie czerpali odwagę do swych poczy
nań, przeciwko potędze ówczesnego Kościoła, z głę
bokiego przeświadczenia, z żywej i gorącej w iary, 
rodzącej się pod bezpośrednim działaniem  Słowa p ro 
roków i apostołów; tylko taka w iara posiada dość 
siły, by przeświadczyć i przekonać, że wszystko — 
Kościół i jego potęga, sta ry  dogm at i s ta ra  trad y 
cja — podlegają sądowi i autorytetow i żywego Bo
ga, i że nie masz takiego miejsca, takiej sytuacji, 
takich okoliczności, do których trafić by nie mogła
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potęga odpuszczającej łaski Bożej i miłości C hrystu
sowej. Mieli oni wreszcie żywe, głębokie prześw iad
czenie o powołaniu i w ybraniu, o predestynacji, że 
są narzędziem  Boga.

W EDŁUG (najgłębszego przeświadczenia reform a
torów, Słowo Boże jest jedyną normą wiary 
i życia; duch Chrystusowy m usi przeniknąć 

cały św iat i wszystkie jego sprawy, ziemia musi 
stać się tery torium  władzy Bożej. „Przyjdź k ró 
lestwo Tw oje“ było nie tylko ich codzienną m odlit
wą, ale i motywem, kategorycznym  im peratyw em  
ich życia. Oni nie tylko prosili, aby królestwo Boże 
przyszło na św iat, ale i praktycznie przygotowywali 
drogę dla niego. Byli przekonani, że Kościół św ia
tu  chce, może i powinien nieść pomoc, k tóra jest 
w Jezusie Chrystusie (por. K. B arth: Christus und 
w ir  Christen, Ziirich 1947). W żywej wierze w J e 
zusa C hrystusa ukrzyżowanego i zm artw ychw stałe
go znajdow ał potw ierdzenie swego powołania i w y
brania; w  tej w ierze najw yraźniej słyszeli apel ryce
rzy Chrystusowych do boju ze złymi potęgami świata. 
Świadomość powołania i w ybrania, czyniła z nich 
mężów opatrznościowych, walczących o nową epokę 
ludzkości. Tylko tak a  wńara może pokazać św iatu, że 
grzeszny człowiek potrzebuje odpuszczenia i że osta
teczne rozwiązanie problemów, które go niepokoją 
jest niemożliwe w  ram ach dziejów, lecz tylko i w y
łącznie w  krzyżu i zm artw ychw staniu Jezusa Chry
stusa.

Czytając księgę dziejów, widzimy, że ilekroć „bo
gowie i ludzie szaleli“, ilekroć nastaw a! zmierzch 
jakiejś epoki, opatrzność Boża powoływała z m roków 
i ciemności zam ętu postać wielkiego mocarza ducha, 
p roroka Bożego, który otw ierał bram y nowej epo
ki dziejów objaw ienia praw dy Bożej, dotąd ukrytej 
d la  oka i serca ludzkiego. Wielki nasz Cieszkowski 
m awiał, że Bóg zawsze objaw ia się „pod m iarą“. 
Wszyscy mężowie tego objawienia, Paweł, Augustyn, 
Luter, czy K alw in żyli w  czasach kryzysu i przełomu, 
a źródło ich mocy tkw iło nie w nich samych, lecz 
w niezachw ianej w ierze oraz pewności powołania 
i w ybrania.

R EFORMACJA m iała do czynienia oczywiście 
z innym i zagadnieniam i, niż przełomy i k ry 
zysy innych czasów. Kto jest ostatecznym au

torytetem Kościoła? Na czym polega pewność zba
wienia? Jakie porządki odpowiadają wymogom apo
stolskiego pojęcia Kościoła? To były pytania, które 
i w  średniowieczu tu  i tam  się pojaw iały jakby od 
niechcenia i mimochodem, ale całej powagi niepo
kojącej aktualności nabrały  dopiero w  okresie Re
form acji. Z tych wyżyn, na których ona w  swych 
nowych sform ułow aniach w iary stanęła, nie wolno 
nam  za żadną cenę zstąpić. Reform acyjny artykuł 
wiary o usprawiedliwieniu z w iary  nie był niczym 
innym, tylko próbą uchwycenia jąd ra  biblijnej w ieś
ci o stworzeniu, o raju , o upadku człowieka, o przy
mierzu, o wcieleniu Słowa, o krzyżu i zm artw ych
w staniu, o dziele Ducha świętego w  Kościele. Nie 
pojm iem y także nigdy naszego stosunku do bliźnie
go 'bez reform acyjnej zasady, że został on postawiony 
na drodze naszego życia z łaski Bożej, abyśmy po

znali, że jesteśm y m u w inni wszystko jako ci, którzy 
doznali odpuszczenia. Konfesje reform acyjne, Augus
tana, H elvetica posterior, W yznanie w iary Braci 
czeskich czy W aldensów, przypom inają nam  to 
wszystko, a jednocześnie rozw alają te m ury, które 
ludzie sam i wznieśli, rozdzielając to, co sam i uw a
żają za święte, a co za pospolite.

W dzisiejszym  chrześcijaństw ie w Skali św iatowej 
p rzejaw iają się dw a naw zajem  wyłączające się k ie
runki: konfesjonalizm i ekumenizm. Najsłabszym
i najgorszym m otywem  konfesjonalizm u jest chęć 
ukrycia się przed burzą czasów, przed atakiem  kry 
tycznych pytań, w ątpliw ości i badawczego ducha 
nauki za paraw an  tradycji i konw enansu kościel
nego, za konfesyjne form y i form ułki, za dogm aty 
uświęcone stuleciam i. Ale uciekać przed zamętem, 
zam ykać oczy i zażegnywać nowe duchy odziedziczo
nymi tekstam i i tradycjam i, to zaiste krótkow zroczna 
polityka strusia . Kiedyś robiła to ortodoksja, no 
i przegrała!

Dziś nam  ani ortodoksja, ani liberalizm nie pomoże.
Pew ną dozę konfesjonalizm u, chrześcijańskiej tros
ki o to, aby nasza w iara była w iarygodna, mieć 
musimy. Praw dziw a wolność i swoboda teologiczna 
w yrasta  tylko z uczucia czci i wdzięczności dla re 
zultatów  w alk  i zapasów w iary i teologii przeszłości. 
Im lepiej i głębiej poznamy dogmatyczną twórczość 
tych, co byli przed nami, tym  wolniejszy i swobod
niejszy jest nasz stosunek do dogmatów. Ale i na
sze teologiczne badania nie mogą stanąć w  m ie j
scu, dopóki nie osiągniem y punktu, w  którym  ro
dziły się te  dogm aty, a w którym  wyczuwam y tę t
no i puls serca wyznającego Kościoła. M usimy prze
niknąć do istotnej treści, spowitej zasłoną słów 
i pojęć starych  w yznań i dogmatów. To, o co Re
form acja walczyła i to, co zdobyła, pozostaje i na
dal dobrem  Kościoła, ale jest to  często kam ień 
przydrożny, znak na drodze, który głosi: tędy w ra
cać nie wolno. Wiele z tego, co i jak  form ułowała 
Reform acja, pozostaje i nadal w  Kościele, ale dziś 
już nie zapala Zboru płomieniem, któryby grzał i roz
palał.

Czy nie trzeba będzie dziedzictwu Reform acji na
dać now ych form, na nowo sform ułować w yznanie 
w iary? Czy nie trzeba baczniej przyjrzeć się czło
wiekowi, jak  w ygląda przy swej pracy zawodowej, 
co robi w  domu, jak  się zachowuje w rodzinie? 
Przecież o tym  wszystkim  Reform acja nie m iała po
jęcia! Inne było życie, inne stosunki, dziś św iat 
jest inny. Teologowie długo mitrężyli, usiłując uzgod
nić wieść bib lijną z nowoczesnym sposobem m yśle
n ia  i dzisiejszym światopoglądem. Nie wzgardzili 
rezultatam i praw dziw ej teologii biblijnej od czasów 
patrystyki poprzez Reform ację do dni dzisiejszych. 
Szukali tak ich  sposobów i form  w yrażenia w iary, 
które byłyby zrozumiałe dla dzisiejszego człowieka, 
które trafiłyby m u do przekonania i do serca. Dzi
siejszy człowiek stoi wobec problemów, których nie 
znała Reform acja.

Nie ulega wątpliwości, że my, ewangelicy, ko
cham y swoje konfesje, Augustanę, Helvetica poste
rior, Zgodę Sandom ierską, W yznanie Braci czeskich 
itd. Nie m am y powodu wstydzić się za to. Zajm u
jem y się nimi stale, usiłując lepiej je zrozumieć, 
dokładniej i głębiej poznać, ale nie wolno nam  dziś
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na nich poprzestać i na nich się zatrzymać. Jesteśm y 
bowiean w  takiej sytuacji, że nie wolno nam  chodzić 
z zawiązanym i oczyma. Nie tylko teologowie, ale
i na terenie swych zborów musim y przedyskutow ać 
doniosłe zagadnienia. Nie chodzi o jedno wyznanie,
0 jedną denom inację. W szystkie nasze ewangelickie
wyznania muszą przewietrzyć swoje kościoły, kapli
ce i domy m odlitw, muszą się zająć zasadniczymi 
problem atam i wiary. Rozwój życia i bieg wypadków 
zmusza nas do rewizji w łasnych konfesyj i tego
wszystkiego, co dotąd uchodziło za oczywiste, nie
tykalne, za skarb  wiary.

Jak  wiadomo Czeskobraterski Kościół Ew angelic
ki przyjął za normę swego w yznania aż cztery, do
tąd  zdawałoby się naw zajem  się wykluczające kon
fesje: Braci czeskich, Konfesję czeską, A ugustanę
1 Helvetica posterior. Zjawisko to dotąd w dziejach
protestantyzm u niespotykane. N iewątpliw ie, że in i
cjatorom  zjednoczenia obu w yznań ewangelickich 
w  Czechosłowacji, augsburskiego i reform owanego, 
chodziło przed 40 laty  o otw arcie drzwi dla zjedno
czenia i innym  jeszcze Kościołom i denom inacjom.
Ale nie był to m otyw jedyny. Zdaje się, że sam 
ten fak t mówi najw yraźniej o tym, że sta re zróż
niczkowanie konfesyjne straciło swój sens i rację 
bytu, że już przebrzm iało i że wobec tego należy 
przekroczyć miedze historycznych konfesyj, aby do
trzeć do żywego jąd ra  Reformacji. Jest to akt, k tó 
rego może naw et sam i ewangelicy w  Czechosłowacji 
nie bardzo jeszcze są świadomi. Dziwna rzecz, ten 
iście rew olucyjny w dziejach protestantyzm u akt

złączenia tak  różnych konfesyj, został w czechosło
wackim  społeczeństwie ewangelickim  przyjęty bez 
głębszych wstrząsów. Ma to być dowodem „dojrza
łości“ duchowej, czy może jest to wpływ historycz
nej tradycji husyckiej i Braci czeskich na m ental
ność dzisiejszego ewangelika czechosłowackiego? T ru
dno orzec. W każdym razie nie jest to w yrazem  
obojętności religijnej. W łaśnie w roku ubiegłym, 
w którym  minęło 500 la t od założenia Jednoty B ra
ci czeskich, odezwały się z wielu stron bardzo po
ważne głosy, nawołujące do zjednoczenia w  jeden 
Kościół dalszych denom inacji ewangelickich. Jestem  
przekonany, że jest to signum  temporis. Dotychczas 
w ynajdyw aliśm y sto i więcej przyczyn i powodów, 
dla których obok siebie w  zgodzie i miłości żyć 
nie możemy, dziś w  czasach ekum enizmu, mimo 
wszystkich różnic wyznaniowych, potrafim y zgod
nie stanąć wokół jednego stołu Pańskiego. Nie mniej 
jednak zaw stydzają nas „młodzi“ chrześcijanie z m i
syjnych Kościołów środkowej Afryki, Indii i Cejlo
nu.

Żyjemy istotnie na przełomie, w ciężkiej, ale 
sław nej epoce dziejów. Jeśli będziemy pracować, 
z żalem obracając wzrok do bezpowrotnie m inionej 
przeszłości, nie czeka nas nic innego, jeno los żo
ny Lota ^kam ieniejem y, a życie przejdzie obok nas 
obojętnie. Jeśli wszakże stać będziemy wśród zapasów 
i zmagań, usiłując zrozumieć wszystko, co się wokół 
nas dzieje, a  przy itym ufać będziemy Słowu Boga 
żywego, możemy bez strachu i z nadzieją patrzeć 
w przyszłość.

ERRATA

Do drugiej części niniejszego artykułu, zamiesz
czonej w poprzednim  num erze „Jednoty“, zakradły 
się błędy, powodujące niejasność tekstu, za co prze
praszam y A utora i Czytelników. Błędy te poniżej 
prostujem y.

Na str. 4 w praw ej szpalcie po 24 w ierszu od dołu 
w ypadł cały w iersz: „z roku 1951 bezpośrednich m is
trzów Bultmanna“, oraz na  str. 6 w  lewej szpalcie, 
po w ierszu 19 od dołu opuszczono nast. ustęp :“

„Również Karol Barth w  broszurze „Rudolf Bult- 
mann. Ein Versuch ihn zu verstehen, 1952“ (Pró-

ba zrozumienia R. Bultmanna) zwraca uwagę na 
fakt zależności Bultmanna od egzystencjalistów. 
Jego zdaniem Bultmann powraca do pozycji, które 
teologia opuściła już 30 lat temu. Robiąc aluzję do 

IV Mojż. 11:30—35 Barih (powiada, że teologii praw
dopodobnie przejadła się manna na pustyni dlatego 
powraca do egipskich garnców mięsa. Barth w y
raźnie przed tym ostrzega i mówi, że jeśli teoliogia 
w drugiej połowie XX wieku będzie w ślad za 
Bultmannem wychodzić z założeń egzystencjalis
tów, wówczas zachodzi obawa, aby z jej winy lud 
nie został ukarany nadmiarem przepiórek!“
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Nowe spojrzenie na problem eschatologii
MGR W ACŁAW  IWASZKIEWICZ

T) ozpoczęte przez Reformację 
-**■ dzieło oczyszczania myśli chrze
ścijańskiej od nalotów niechrześci
jańskich trwa nadal. Kościół głosi 
Słowo Boże w warunkach, w któ
rych wskutek rozwoju nauk przy
rodniczych i zmiany pojęć społecz
nych prawdy Objawienia są atako
wane ze wszystkich stron. Do naj
silniej atakowanych prawd wiary 
należą pojęcia o ostatecznym celu 
świata i człowieka, to co nazywamy 
eschatologią. Ataki wpływają z 
dwóch stron: od strony sprzeczności 
chrześcijańskich poglądów eschato
logicznych z naukami przyrodniczy
mi i od strony sprzeczności tych 
poglądów z wiarą w postęp czło
wieka.

Tradycyjna odpowiedź Kościoła 
średniowiecznego jak i Reformacji 
na pytanie, na czym opiera się na
dzieja chrześcijańska, brzmiała: 
„podstawą nadziei jest Objawienie 
Boże w Piśmie św." Odpowiedź na 
to zasadnicze pytanie, którą daje 
jeden z najwybitniejszych teologów 
protetstanckich doby obecnej, Emil 
Brunner, w swym ostatnim dziele 
,,Das Ewige ais Zukunft und Gegen- 
wart" (,,Wieczne jako przyszłość 
i teraźniejszość") brzmi: ,,podstawą 
chrześcijańskiej nadziei jest Obja
wienie Boże w Jezusie Chrystusie." 
Odpowiedź ta jest jednocześnie od
powiedzią na wątpliwości pow stają
ce w umyśle współczesnego czło
wieka, gdy słyszy o ciała zmart
wychwstaniu i żywoicie wiecznym, 
gdy rozważa zasady eschatologii 
chrześcijańskiej. Jest to — na grun
cie teologicznym — rewolucyjna 
odpowiedź.

Emil Brunner jest znany jako teo
log, widzący w Chrystusie ośrodek 
wiary chrześcijańskiej, jako ten te
olog, który ze szczególną wyrazis
tością dokonuje dzieła usuwania z 
myślenia chrześcijańskiego elemen
tów niechrześcijańskich zarówno 
przejętych z myśli przedchrześcijań
skich (w pierwszym rzędzie — z fi
lozofii greckiej), jak i przyjętych 
w wyniku wpływu myślenia po- 
chrześcijańskiego (głównie filozofii 
Oświecenia i pozytywizmu).

W  swej eschatologii Brunner 
stwierdza, że człowiek, nie może 
żyć bez nadziei, i to nie tylko bez 
codziennej nadziei na osiągnięcie 
najbliższych celów — np. wyższego 
stanowiska, pomyślnych zbiorów itp, 
lecz i bez nadziei przepajającej ca
łe życie — nadziei na ostateczne 
osiągnięcie tego wyższego celu, któ
ry przepaja całe życie ludzkie świa
domie.

W  wieku XIX wyrosła wiara w 
postęp ludzkości oparta na szybkim 
i nieograniczonym postępie nauk 
przyrodniczych,* wiara ta jednak za
łamała się w połowie XX wieku  
pod wpływem obu wojen świato
wych  i okropności popełnianych 
przez państwa totalistyczne. Ludz
kość uświadomiła sobie że postęp 
techniczny, to jeszcze nie wszystko,

ale nie doszła jeszcze do pełnego 
zrozumienia tej prawdy, że 
postęp jest tym wyraźniejszy, 
im bardziej dotyczy zjawisk przy
rodniczych, im mniej dotyczy oso
bowości ludzkiej. Wiara w postęp 
powstała z wiary w rozum ludzki, 
z którego uczyniono absolut; upa
dek tej wiary spowodował powsta
nie „ pesymizmu, nihilizmu, zniechę
cenia — obecnie jest to egzystenc- 
jalizm.

Oparcie nadziei chrześcijańskiej 
na Objawieniu Boga w Chrystusie 
ma dwa następstwa: sprowadza 
eschatologię chrześcijańską do tego, 
co w niej najistotniejsze, do ujęcia 
Apokalipsy przez pryzmat osoby 
Chrystusa — i zmienia radykalnie 
pojęcie nadziei i pojęcie czasu.

Objawieniem nie jest bowiem w 
tym ujęciu Pismo Sw., lecz Ten, 
który jest przez nie Objawiony. 
Odpadają wtedy liczne zarzuty do
tyczące niezgodności Pisma z nau
ką — pozostaje natomiast to, co 
najistotniejsze, wiara. Nadzieja 
przestaje być wiązana z jakim ikol
wiek cechami człowieka, pojętymi 
w sposób absolutny, oparta jest na 
Chrystusie, który darzy i wzywa. 
Czas przestaje być toczącym się w 
nieskończoności Kołem Życia (po
jęcie właściwe wielkim religiom 
Wschodu, ale nie obce i platoniz- 
mowi), staje się linią prostą bieg
nącą od stworzenia (to, że czas ma 
początek, jest zgodne z tw ierdze
niami nowoczesnej fizyki) do dokoń
czenia świata. Chrystus jest osobą 
historyczną — umęczon pod Ponc- 
k:m Piłatem,* jest on jednocześnie 
końcem i wypełnieniem Zakonu Bo
żego, końcem i dokończeniem dzie
jów. W tak pojętym, chrześcijańs
kim zrozumieniu czasu, człowiek 
przyznaje się do całej przeszłości 
własnej i całej ludzkości, widzi 
siebie zmartwychwstałym do wiecz
nego życia w Chrystusie, a teraź
niejszość przeżywa w przezwycię
żonej . przez wiarę w Chrystusa 
świadomości ciężaru winy i obawy 
przed śmiercią: przez to teraźniej
szość staje się dla nas rzeczywistoś
cią.

Prawdziwy sens życia pokazał 
ludzkości Chrystus, ukazując czło
wieka jako koronę stworzenia, jako 
ośrodek świata. Człowiek przez w ia
rę może żyć teraz w Chrystusie, po 
skończeniu dziejów może żyć wiecz
nie z Chrystusem. Przyszłość spo
tyka się tu z teraźniejszością jako 
nadzieja oparta na wierze w Chrys
tusa. Objawienie Chrystusa jest je 
dnocześnie najbardziej osobiste i 
najbardziej uniwersalne: osobiste — 
jako miłość, uniwersalne — przez 
to, że miłość ta jest celem nie ty l
ko jednostki, lecz całej ludzkości, 
całego świata. Miłość ta jest nie 
tylko nadzieją moją i całego św ia
ta, lecz przez wiarę jednocześnie 
moim obecnym doświadczeniem 
i teraźniejszym prawdziwym życiem, 
życiem w Chrystusie.

W spółczesna cywilizacja pochrześ- 
cijańska charakteryzuje się utratą 
tej wiary. W skutek tego człowiek 
nie może znieść śmierci, która sta
ła się dla niego czymś przerażają
cym. W spółczesny człowiek stracił 
spokój, przy pomocy życia w poś
piechu stara się zakryć myśl o 
śmierci. Filozoficzna idea nieśmier
telności oparta na dualistycznym 
rozumieniu człowieka upada, gdy 
człowiek poznaje siebie jako grzesz
nika i przestaje móc usprawiedli
wiać siebie spychaniem swego zła 
na swą „niską" cielesność. Na grun
cie Objawienia ujawnia się cała głę
bia tajemnicy śmierci: śmierć czło
wieka jest inna, niż śmierć zwie
rząt, bo jedynie człowiek ma oso
bowość, odpowiedzialność. Ta jed
nak cecha człowieka — odpowie
dzialność człowieka, jako jedności 
duchowo-cielesnej umiejscowionej 
w czasie, powoduje, że należy od
rzucić jako przedchrześcijańskie, 
platońskie poglądy o nieśm iertelno
ści duszy (mimo przyjęcia ich przez 
Kościół i Reformatorów). Albo  więc 
można wierzyć w nieśmiertelność 
duszy, albo — w Objawienie Boże. 
Człowiek, stojący w wierze przed 
Bogiem, wie, że musi umrzeć, cały, 
bo cały jest grzesznikiem. Grzech 
zaś jest buntem całej jaźni ludz
kiej przeciw Bogu, nie — jak gło
si Platon i jego następcy — cie
lesnej połowy jaźni. Dlatego śmierć 
dotyczy całego człowieka, jako za
płata za grzech. Dlatego jednak 
śmierć nie jest czymś pierwotnym, 
lecz czymś wtórnym, co powstało 
jako nieporządek wbrew pierwotne
mu porządkowi Boga. Jest ona „re
akcją" gniewu Bożego na bunt czło
wieka. Ten charakter śmierci obja
wia nam w pełni dopiero Chrystus, 
ujawniając nam zarazem naszą jed
ność z całą grzeszną ludzkością. Ją 
dro śmierci ukrywa się w tej tajem 
nicy Bożej. Głębia śmierci otwiera 
się przez to, że zmartwychwstanie 
zmarłego zaczyna się z jego śmier
cią. W Bogu bowiem, nie w naszej 
jaźni, utwierdzona jest nieśm iertel
ność człowieka. W śmierci Chrystu
sa, poprzez którego tylko można 
poznać to, co jest prawdziwe w 
nauce o nieśmiertelności, poznaje
my ogrom własnego grzechu, przez 
któryśmy sami winni śmierci. Jed 
nakże w śmierci Chrystusa od
ważamy się — dzięki nieograniczo
nej łasce i miłości Bożej — widzieć 
Jego śmierć zamiast naszej. Rozu
miejąc to, umieramy razem z Chrys
tusem i przez tę śmierć starego 
człowieka rodzi się w nas nowy 
człowiek: ta więc śmieTĆ jest po
czątkiem zmartwychwstania do wie
cznego życia. Przez taką właśnie 
śmierć — opartą na śmierci Chrys
tusa, która zdarzyła się raz na zaw
sze, która jest obecnie aktualna w 
duchu i która stanie się odkry
ciem rzeczy teraz jeszcze ukrytych 
przed nami — rozumie się śmierć 
fizyczną, wolną od swego „żądła".
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W  nowotestamentowym pojęciu 
końca świata przyjście Chrystusa 
rozumiane jest w niepojęty dla nas 
sposób. Będzie ono zm artwychwsta
niem Chrystusa w cielesno-ducho- 
wej postaci i jednocześnie począt
kiem zmartwychwstania wszystkich 
wierzących. Wieczne życie jest ży
ciem jaźni, nie ma mowy o żadnym 
rozpłynięciu się w Bogu; to jednak 
zmartwychwstanie jest zm artwych
wstaniem starej osoby w nowej po
staci — nie w ciele, lecz w inny, 
niepojęty dla nas sposób. Apostoł 
Paweł mówi tu o ,,duchowej cieles
ności." To dokończenie dziejów i 
ludzkości w Królestwie Bożym mo
że być tylko przeczuwane, całości 
jego człowiek nie może ogarnąć 
swoim rozumem. Z Objawienia w ie
my, że serce dochodzi w nim dc 
głosu, ponieważ panuje w nim nie
skończona miłość. Jest to Króle
stwo, stojące, poza dziejami, w któ
rym znali Chrystusa i tych, którzy 
Go nie znali. Nikt nie ominie Są
du Bożego, sam, jako odpowiedzial
na jednostka.

W  Sądzie Bożym ujawni się, że 
człowiek nie może istnieć częściowo 
w złu, częściowo — w zbawieniu. 
Tak, jak zm artwychwstanie kładzie 
kres śmierci, sąd kończy stan nie
zdecydowania, niepewności. Sąd os
tateczny jest tym momentem, który 
w ostateczny sposób w yjaśnia sens 
odpowiedzialności ludzkiej i nadaje 
jej właściwą wagę. W  Sądzie w y
raża się wyraźnie, jak dalece to, co 
człowiek myśli o przyszłości, decy
duje o jego teraźniejszości, Nikt 
jednak nie wie, jak wypadnie. Sąd 
“jest to rzecz Boga. Musimy obawiać 
się głosu Bożego, wzywającego nas 
na Sąd i słuchać tego Głosu, abyś
my kochali Boga.

Dokończenie świata na gruncie 
eschatologii chrześcijańskiej, jest

włączeniem kosmosu w historię 
przez wiarę chrześcijańską. Istnie
nie kosmosu jest funkcją Słowa, nie
dostępnego ludzkiemu myśleniu ro
zumnego Logosu, lecz objawionego 
Słowa Stworzyciela i Zbawiciela. 
Celem istnienia olbrzymiego kosmo
su nie jest człowiek, lecz zbawio
na w Jezusie Chrystusie ludzkość. 
Twierdzenie to jednak przekracza 
zakres wiedzy, gdyż nie spekulacja 
filozoficzna, ale Słowo Tego, który 
nami kieruje i przebacza nam grze
chy, jest podstawą nauki o dokoń
czeniu świata w Chrystusie, Głowie 
społeczności, podstawie i sensie 
stworzenia. Nadejście Chrystusa we 
wspaniałości oznacza zarazem osta
teczne zniszczenie grzechu, który 
jest w biblijnym sensie odwróce
niem się od Boga, aktywną pozy
tywną negacją. Grzech należy do 
historycznej egzystencji człowieka, 
koniec tej egzystencji jest i koń
cem grzechu.

Nie wiemy, jak będzie wyglądać 
ten dokończony świat; o czasie do
kończenia wiemy, że jest to te 
raźniejszość jako czas wypełniony 
wiecznością. Symbolem tego jest 
,,oglądanie Boga twarzą w twarz". 
Symbol ten wyraża, że ta dosko
nała obecność Boga, doskonałe ży
cie w Jego miłości, jest stosunkiem, 
w którym Bóg jest darzącym, czło
wiek — przyjm ujący dary. Chrześ
cijańska eschatologia jest teo-an- 
tropocentryczna: Bóg pragnie uwiel
bienia przez swoje stworzenie, aby 
mógł je urzeczywistnić w obja
wieniu samego siebie w miłości; 
przez to zaś stworzenie urzeczy
wistnia swoją tęsknotę do szczęścia 
i życia. Wyrazem tego jest wesele, 
uwielbienia, kult — kult Boga-Ojca, 
w którego dziele wsystko ma swój 
ostateczny cel.

Eschatologia Brunnera jest jedno

cześnie dokończeniem jego dzieła 
teologicznego, ostatnim słowem jego 
dogmatyki. Dlatego jest ona zrozu
miała tylko na gruncie całej jego 
twórczości teologicznej, na gruncie 
chrystocentrycznego ujęcia chrześ
cijaństwa. Jest ona jednocześnie da
niem odpowiedzi na pytanie, na 
czym poilega nadzieja chrześcijań
ska i w czym leży sens życia ludz
kiego ze względu na tę nadzieję — 
i w tym spotyka się z jego antro
pologią chrześcijańską (Der Mensch 
im Widerspruch) — i odparciem 
ataków, jakie są skierowane na 
chrześcijaństwo właśnie ze względu 
na jego eschatologiczne pojęcia, 
rzekomo nie dające się pogodzić ze 
współczesną nauką.

W istocie rzeczy — jak wynika 
z przedstawionych tu podstawowych 
twierdzeń Brunnera — tam, gdzie 
eschatologia styka się z tw ierdze
niami wiedzy, nie jest z nimi 
sprzeczna (pojęcie czasu jako linii 
prostej z początkiem i końcem jest 
bliższe poznaniu współczesnej fizy
ki, niż pojęcie czasu jako koła), ale 
istotne twierdzenia eschatologii do
tyczą tych dziedzin, gdzie nie wie
dza, ale wiara ma decydujące sło
wo do powiedzenia. Dlatego że 
tak jest, oznacza ta escha
tologia zmianę pojęć dotychczas 
przyjętych: jest ona odwrotem od 
dosłownego rozumienia pojęć biblij
nych do dokładniejszego, głębszego 
ich zrozumienia, jako ubrania w 
słowa ludzkie pojęć dla człowieka 
niezrozumiałych, ,,przewyższaj ących 
wszelkie ludzkie zrozumienie". 
Dzieło to dokonane zostało w sto
sunku do innych działów teologii, 
dość wspomnieć tu naukę o stwo
rzeniu świata, i można co najwyżej 
dziwić się, że dopiero teraz doko
nano go w odniesieniu do tak istot
nej dziedziny wiary.

Z  historii Uniwersytetu Warszawskiego
Ks. Dr WITOLD BENEDYKTOWICZ

S tolica Rzeczypospolitej szlacheckiej — W arszawa 
nie posiadała wyższych uczelni akademickich. 
Dumą starego Krakowa i stolicy Litwy — Wilna  

były tamtejsze wszechnice, liczące sobie, w XVIII 
wieku, setki lat. Również Lwów  posiadał akademię, 
założoną za czasów Jana Kazimierza. Akademia w 
Zamościu istniała do czasu zniesienia jej przez A ustria
ków, po III rozbiorze Polski.

Wlielki mecenas nauk i sztuk, ostatni król Stanisław 
August, byłby może, w innych warunkach politycz
nych, twórcą wszechnicy stołecznej. W tych smutnych 
czasach wysiłki jego nie wyszły jednak poza mecenat 
nad obiecującymi talentami i patronowoanie środo
wisku literacko-artystycznem u. Mocnym szczeblem w 
szeregu prób nad podniesieniem, a właściwie stworze
niem nowego typu szkoły, było założenie przez króla 
Szkoły Rycerskiej. Był to nowoczesny zakład nauko
wy, odpowiednik właściwie akademii wojskowej, choć 
szkolono tu nie tylko przyszłych oficerów, ale także 
polityków, działaczy, słowem ludzi, którzy mieli ode

grać wybitną rolę w służbie upadającej ojczyzny. 
Szkoła Rycerska mieściła się w Pałacu Kazimierzows
kim, na skarpie wiślanej, należącym kiedyś do króle
wicza Jana Kazimierza (stąd nazwa). Poziom naucza
nia był wysoki, duch postępowy i światły, — była to 
pierwsza w Polsce szkoła niezależna od kleru, który 
administrował szkolnictwem od szczebla parafialnego 
do akademickiego.

W r. 1807 W arszawa została zajęta przez wojska 
francuskie i została stolicą odnowionego skrawka 
dawnej Rzeczypospolitej, pod nazwą Księstwa W ar
szawskiego. Następnego roku została założona w 
Warszawie Szkoła Prawa. Zrodziła ją potrzeba. W pro
wadzono bowiem w Księstwie W arszawskim Kodeks 
Napoleona, jako obowiązujące prawo. W ślad za tym 
przyszła reorganizacja sądownictwa i administracji. 
Trzeba było nowych kadr urzędniczych do obsadzenia 
zwolnionych przez Prusaków stanowisk. Inicjatorem 
i twórcą Szkoły Prawa był Feliks Łubieński, minister
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Stanislaw Staszic.

sprawiedliwości. Dziekanem Szkoły Prawa został Jan 
W incenty Banat.kie, prezesem — Stanisław Staszic.

W r. 1809 otwarto w W arszawie Szkołą Lekarską. 
Utworzenie tej uczelni również zostało podyktowane 
koniecznością, woibec udziału wojsk Księstwa W ar
szawskiego w wojnach napoleońskich oraz wojną 
Księstwa z Austriakami. Potrzebni byli chirurdzy w oj
skowi, trzeba było też lekarzy cywilnych i tych kształ
cić miała Szkoła Lekarska, zwana' też Akademicznym  
Wydziałem M edycyny i Chirurgii.

Obie te uczeilnie weszły w skład Uniwesytetu W ar
szawskiego, powołanego do życia aktem Aleksandra I, z 
nia 19 listopada 1816 r. Były to nowe warunki polityczne: 
z części Księstwa W arszawskiego utworzono na Kon
gresie W iedeńskim Króle wstwo Polskie pod berłem 
carów rosyjskich. Uniwersytet w W arszawie powstał 
głównie dzięki wysiłkom Satnisława Kostki Potockie
go, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicz
nego. Ten mąż stanu, pisarz i uczony, wyszedł z w iel
kiej szkoły patriotycznego myślenia i działania, jaką 
był Sejm Czteroletni, w którym brał udział jako po
seł lubelski. Jeszcze w poprzednich sejmach występo
wał ten szczery i światły patriota. Gdy nie stało 
państwowości polskiej, Stanisław Kostka Potocki współ
działał z najizasłużeńszyini i oświeconymi ludźmi w 
kręgu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którzy stanęli w 
obronie myśli polskiej i języka w pruskiej W arsza
wie.

STANISŁAW STASZIC

Drugim wysoce zasłużonym mężem dla Uniwersy
tetu Warszawskiego był Stanisław Staszic. W Króles
twie Kongresowym piastował tekę ministra przemysłu, 
był promotorem i organizatorem przemysłu krajowego 
i górnictwa. Prezesował w Szkole Prawa i w Szkole 
Lekarskiej. W pierwszych dniach stycznia 1817 r.,
kiedy uruchomiono zajęcia w Uniwersytecie, został 
prezesem Rady Ogólnej Uniwersyteckiej. Było to sta
nowisko odpowiadające godności rektora, którego w y
brano dopiero w rok później. Ponadto, po biskupie

Albetrandim, był prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Obok zainteresowań ściśle naukowych, szcze
gólnie w kierunku geologii, był człowiekiem pióra, 
autorem poematów, o niewielkiej wprawdzie wartości 
literackiej; twory te służyły mu raczej jako forma 
wypowiadania śmiałych i postępowych poglądów filo
zoficznych i społecznych. Wielkim tytułem do jego 
chwały było wszakże jego pisarstwo polityczne. Jesz
cze przed Sejmem Czteroletnim uderzył śmiało w ton 
postępowy i reform atorski w swoich ,,Uwagach nad 
życiem Jana Zamoyskiego" i ,,Przestrogach dla Polski1’. 
Dorobił się on znacznego majątku, ale dla siebie skąpił, 
żył jak asceta, rozdając mienie na cele społeczne. 
Czynił to rozsądnie, kładąc podwaliny pod trwałe in
stytucje i fundacje. Był fundatorem dóbr Hrubieszow
skich, w których chłopi zwolnieni byli od ciężarów 
pańszczyzny i władali swą ziemią. Założył Instytut 
Ociemniałych i Głuchoniemych, istniejący do dziś. 
Podarował Towarzystwu Przyjaciół Nauk specjalnie 
wybudowany gmach, zwany Pałacem Staszica (dziś 
siedziba Akademii Nauk). Ufundował stolicy pomnik 
Kopernika, dłuta słynnego Thorvatdsena. Był współ- 
założycielem  Instytutu Rolniczo-Leśnego w Marymon- 
cie i szkoły górniczej w Kielcach. Projektował utwo
rzenie instytutu politechnicznego. Czy pamiętał i czy 
pamiętało otoczenie, że był też księdzem? Chyba nie. 
Biskup Łętowski wspomina w pamiętniku, że kiedy 
Staszic umarł, metropolita warszawski posłał braciszka 
zakonnego, aby ubrał zwłoki w komżę, ponieważ zło
żono go w trumie w mundurze, jaki nosili urzędnicy. 
Braciszek pomylił adres i ubrał w komżę zwłoki ja 
kiegoś sędziego. Przed śmiercią Staszic odmówił przy
jęcia ostatnich sakramentów.

Kandydował i na stanowisko rektora, gdy uchwa
lono statut uniwersytecki. Jednakże, słusznie go nie 
wybrano zważywszy liczne obowiązki dostojnego 
męża: był przecież ministrem, prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauki, członkiem wielu korporacji i towa
rzystw.

Ks. WOJCIECH ANZELM SZWEJKOWSKI

Kandydatem Stanisława Kostki Potockiego, na rek
tora Uniwersytetu, był Samuel Bogumił Linde. Minis
ter niedość, widocznie, dopilnował przygotowań do 
wyborów, skoro profesorowie radni (odpowiednik 
członków senatu akademickiego), wybrali na rektora 
ks. W ojciecha Anzelma Szweykowskiego. Był to zresz
tą wybór szczęśliwy.Ks. Szweykowski jeszcze po trzy
kroć był w ybierany na to stanowisko. Odznaczał się 
on talentem dyplomatycznym, umiał bronić praw 
Uniwersytetu, jak i młodzieży, wobec ustawicznych za
kusów reakcji i władz policyjnych na wolność i prawa 
wszechnicy.

Uniwersytet podjął działalność z początkiem roku 
1817. Wiadomość o utworzeniu Uniwersytetu dotarła 
do W arszawy, w formie półoficjalnej, pod koniec 
1816 r. W krótce po tym nastąpiło oficjalne potw ier
dzenie tej wiadomości w prasie. Uniwersytet składał 
się z pięciu wydziałów. Pierwsze miejsce, w hierarchii 
wydziałów, przyznano teologii. Miał to być zrazu wy
dział kształcący kandydatów na duchownych zarówno 
katolickich jak ewangielickich *), ale koncepcja takie
go układu rychło upadła. Dziekanem Wydzdału Teolo
gicznego, do chwili powołania go na rektora, był 
ks. Szweykowski. O podporządkowanie sobie Wydziału
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Teologicznego zabiegała kuria m etropolitalna. Uniwer
sytet bronił autonomii własnej i W ydziału. Jest to 
osobna karta w dziejach Uniwersytetu oraz jego 
stosunku do władz duchownych i świeckich. W alka
0 niezależność W ydziału Teologicznego została prze
grana. .

Uniwersytet W arszawski wykazywał poważne dą
żenia w pracy naukowej i dydaktycznej. Nie dorów
nał może Uniwersytetowi W ileńskiemu w tym okresie, 
ale zdobył pozycję poważnej, solidnej uczelni. 
W gronie nauczających zgromadził najlepsze siły, ja 
kie mógł powołać do służby. Szczególnie na W ydziale 
Prawa, posiadającym już za sobą pewną tradycję, 
zdołał skupić wybitnych uczonych. Dawny dziekan 
Szkoły Prawa, Jan W incenty Bandtkie, przez szereg 
lat również dziekan W ydziału prawnego w Uniwer
sytecie, był znakomitym historykiem prawa polskiego. 
Ewangelik, pochodził z Lublina, był bratem słynnego 
historyka literatury i bibliografa, Jerzego Samuela 
Bandtkiego, który wówczas stał na czele Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie. Do wybitniejszych człon
ków W ydziału Prawa należeli też Fryderyk Skarbek, 
wychowanek Liceum Warszawskiego, ekonomista, 
jednocześnie zdolny literat, Dominik Krysiński, rów
nież ekonomista, Józef Dionizy Minasowicz, więcej 
znany jako poeta-tłumacz i wydawca, aniżeli prawnik,
1 in. W ydział Prawa miał szczęście do wybitnych 
uczniów, którzy później zasłynęli jako działacze i pi
sarze. Prawo studiowali w W arszawie M aurycy Moch
nacki, Konstanty Gaszyński, Zygmunt Krasiński, a tak
że Aleksander Wielopolski,  który później miał ode
grać tak ważną rolę w dziejach narodu.

Na W ydziale Lekarskim poziom nauczania był dość 
wysoki. W  klinikach dokonywano skomplikowanych 
operacji, gabinety kliniczne wyposażono w nowo
czesny na owe warunki sprzęt i instrumenty, które 
stale uzupełniano.

W  programach W ydziału Filozoficznego uwzględ
niono szeroko nauki matematyczno-przyrodnicze. Na 
potrzeby W ydziału wybudowano gmach Obserwa
torium Astronomicznego, który po zniszczeniu w 
1944 r. został odbudowany w dawnej postaci. Rówie
śnikiem Obserwatorium jest Ogród Botaniczny, tak 
mocno związany z kształtem W arszawy. Kierownikiem 
Ogrodu Botanicznego był Michał Szubert, wybitny 
przyrodnik i nauczyciel. Astronomię wykładał prof. 
Adrian Krzyżanowski.  Zoologia była królestwem prof. 
Jarockiego, który  opiekował się zbiorami Gabinetu 
Zoologicznego. Matematykę wykładał ks. Skolimow
ski, fizykę — prof. Skrodzki, ostatni rektor Królew
skiego Uniwersytetu W arszawskiego.

Profesorem filozofii był Zabellewicz i Lach Szyrma. 
W ykład filozofii nie dorównywał poziomem innym 
dziedzinom wiedzy udzielanym w Uniwersytecie. Jed
nakże warto pamiętać, że katedra filozofii w Uniwer
sytecie W arszawskim wydała jednego ucznia, którym 
słusznie mogła się chlubić polska myśl filozoficzna: 
był to Ferdynand Bronisław Trentowski, filozof i te 
oretyk wychowania. Jak wiadomo, był on wyznania 
ewangelicko-reformowanego, choć w księdze zapisów 
i m atrykule figurował jako katolik. Po Powstaniu 
Listopadowym udał się do Prus, a następnie do N ie
miec, gdzie w końcu osiadł na stałe we Fryburgu 
w Bryzgowii.

W ydział Nauk i Sztuk Pięknych obejmował kurs 
literatury, historii, przedmiotów filologicznych oraz

malarstwa, rzeźby, architektury i miernictwa. Tu 
wykładał Feliks Bętkowski, zasłużony bibliograf, 
Ludwik i Osiński, ówczesny dyrektor teatru, poeta, 
literat i znany przedstawiciel obozu klasyków w li
teraturze i Kazimierz Brodziński, chrzciciel roman
tyzmu w poezji polskiej, b. oficer napoleoński 
i sekretarz Uniwersytetu. Na oddziale sztuk pięknych 
czynni byli Marceli Bacciarelli i Zygmunt Vogel,
malarze nadworni ostatniego króla Stanisława Augus
ta, Antoni Brodowski, Piotr Aigner, architekt, Juliusz 
Kolberg, prof. miernictwa, ojciec znanego i zasłużo
nego badacza folkloru, Oskara. Profesorem W ydzia
łu Nauk I Sztuk Pięknych był również Jóźef Elsner, 
rektor Konserwatorium Muzycznego. Uczniowie Kon
serwatorium, w ich liczbie również Chopin, uzupeł
niali wiedzę teoretyczną w Uniwersytecie. W  latach 
1817 — 1831, ukończyło studia ponad 3600 słuchaczy. 
Młodzież warszawska ustępowała, pod względem 
pilności i głębi zainteresowań młodzieży np. w ileń
skiej. Wprawdzie tę  i tamtą łączyła pewna wspólna 
cecha: romantyzm, jednakże w W ilnie J wyrażał się 
on w kręgu więcej światppoglądowym, w pielęgno
waniu idej filomackich i filareckich, nato
miast wśród młodzieży warszawskiej — w roman- 
tyźmie politycznym i patriotycznym czynie. Żywioł 
studencki był solą w oku reakcyjnych czynników 
rządowych i policyjnych. Po ustąpieniu Stanisława 
Kostki Potockiego ze stanowiska ministra oświecenia 
publicznego zaznaczył się nowy kurs w polityce 
władz szkolnych. Tekę ministra oświecenia objął Sta
nisław Grabowski, naturalny syn Stanisława Augusta. 
Nad utrzymaniem reakcyjnego kierunku w polityce 
szkolnej i kulturalnej czuwali m.in. Nowosilcow  
i Józef Kalasanty Szaniawski. Uniwersytetowi narzu
cono instytucję inspektorów i kuratorów, wprowadzono 
obowiązkowe praktyki religijne, roztoczono nadzór 
nad życiem prywatnym młodzieży akademickiej. Te 
posunięcia nie zdołały jednak stłumić bujnego nurtu 
podskórnego życia studenckiego. Wybuchło ono 
i ujawniło się w Noc Listopadową. Była to największa 
eksplozja romantyzmu politycznego, który fermento
wał od daw*na w środowisku młodzieży wojskowej 
i uniwersyteckiej.

Powstanie upadło, Uniwersytet, z rozkazu cara 
Mikołaja I, zamknięto. W arszawa została pozbawiona 
swej wszechnicy na trzydzieści lat. Trzeba było 
śmierci satrapy rządzącego Królestwem — Paskiewi- 
cza i żandarma Europy — Mikołaja I, by zaświtała 
możliiwość wskrzeszenia Uniwersytetu w W arszawie.

Fakt ten poprzedziło odnowienie wszechnicy i zało
żenie Akademii Medyko-Chirurgicznej, w r. 1857. 
Uniwerstytet odżył w pięć lat później, pod nazwą 
Szkoły Głównej Warszawskiej.

Powstanie Szkoły Głównej było dziełem W ielopol
skiego, który uzyskał dla Królestwa koncesje poli
tyczne oraz znanego pisarza Józefa Korzeniowskiego, 
dyrektora Komisji Oświecenia, autora ustawy o szkol
nictwie i statutu Szkoły. Szkoła Główna była uniw er
sytetem, choć jej odmówiono tej nazwy. Nie była 
ona jednak kontynuacją dawnego Uniwersytetu W ar
szawskiego, w ścisłym tego słowa znaczeniu. W praw
dzie niektórzy z dawnych profesorów Uniwersytetu 
i spośród jego wychowanków objęli katedry w nowej 
uczelni. Odziedziczyła też Szkoła Główna dawne
gmachy uniwersyteckie. Panował w niej jednak
inny duch, aniżeli w warszawskiej Alma Mater z lat



1817—1831. Już nie romantyzm, ale pozytywizm był 
dominantą w charakterze i nastroju uczelni. Hasła 
pracy organicznej, zdobywanie wiedzy i szerzenie 
o&wiaty, pomnażanie dóbr materialnych i podnosze
nie poziomu gospodarczego przyświecały pokoleniu 
Szkoły Głównej. Nie&posób jednak ignorować pewnej 
nieujawnionej sprzeczności w obliczu Szkoły Głównej. 
Gdy wybuchło Powstanie Styczniowe, młodzież w ar
szawska, na zebraniu w teatrze anatomicznym przy ul. 
Zgoda, podjęła uchwałę wstrzymania się od walki, 
opowiadając się za nauką i podtrzymaniem w ten 
sposób, zagrożonego bytu Szkoły.

Niektórzy z profesorów okupili swój udział w kon
spiracji i Powstaniu zsyłką w głąb Rosji, bądź na 
Sybir. Godzi się tu wspomnieć postać prof. Benedykta 
Dybowskiego, przyrodnika, który był członkiem Rządu 
Narodowego, a w swoim gabinecie w Szkole Głównej 
urządzał zebrania członków władz podziemnych 
i przechowywał materiały konspiracyjne. Zesłany nad 
Bajkał zdobył sobie imię znakomitego badacza i uczo
nego. W  Szkole Głównej był on przedstawicielem 
młodego darwinizmu, co rzuca też refleks na jego 
postawę naukową w tym okresie. Prof. Aleksander 
Dybek,  z W ydziału Lekarskiego, też śledztwem, w yro
kiem i zsyłką okupił swój patriotyzm. Student W y
działu Matematyczno-Przyrodniczego Aleksander Gło
wacki, jego kolega Samuel Dickstein, obok wielu, wie
lu innych słuchaczy swego ,i pozostałych Wydziałów, 
byli w polu i wnieśli swój wkład do walki z zaborcą.

Tak to ci, którzy zbiorowo odżegnali się od walki, 
znaleźli się w szeregach powstańczych, kładąc swe 
siły i zdrowie w służbie dla ojczyzny.

Szkoła Główna istniała lat siedem, w r. akademickim 
1869/70 przekształcona została na uniwersytet rosyj
ski. W ielu profesorów Polaków musiało wówczas 
ustąpić. W  ich miejsce przyszli sprowadzeni z cesarst
wa Rosjanie, ludzie w przeważnej mierze niewybitni 
i mało wartościowi. Ustąpił wówczas z grona nauczy
cielskiego Karol Estreicher, bibliotekarz, który w tu
tejszej Bibliotece Głównej, pracował nad swoim 
pomnikowym dziełem — Bibliografią Literatury pol

skiej, obejmującą całokształt piśmiennictwa polskiego 
od czasu wprowadzenia druku aż po epokę współ
czesną.

Uniwersytet carski stał się narzędziem politycznym 
w rękach władz zaborczych, hołdujących programowi 
całkowitej rusyfikacji ludności polskiej. Były to jed
nak — ,,Syzyfowe prace", które tylko wykopały
większą przepaść pomiędzy Polakami i Rosjanami, 
a zamierzonych rezultatów politycznych nie przyniosły. 
Uniwersytet carski, od r. 1905 bojkotowany przez Po
laków, przetrwał do r. 1915. Wobec nadciągających 
wojsk niemieckich, Uniwersytet ewakuowano do Ros
towa nad Donem. W  starym Pałacu Kazimierzowskim, 
siedzibie Szkoły Rycerskiej, Królewskiego Uniwersy
tetu W arszawskiego, i również Szkoły Głównej, 
wysiłkiem społeczeństwa polskiego wznowiono polską 
wszechnicę stołeczną, która wkrótce uwolniwszy się 
spod kurateli okupanta, zaczęła nieprzerwany byt 
i służbę dla polskiej nauki. Nawet druga okupacja, 
lat 1939 — 1945 nie zdołała przerwać służby warszaw
skiej Almae Matris, która pracowała w podziemiu, 
składając też krwawe ofiary za wolność. Lista strat 
osobowych z tego okresu obejmuje ponad 190 nazwisk 
profesorów, docentów, bibliotekarzy, asystentów, pra
cowników administracyjnych i technicznych; liczba 
poległych słuchaczy Uniwersytetu w podziemiu — nie 
została do dziś ustalona, pewną jest jednak rzeczą, 
że idzie ona w setki.

Uroczystości jubileuszowe Uniwersytetu W arszaw
skiego, obchodzone w dniach 14 — 17 maja b.r., 
uprzytomniły i przypomniały trudną ale wspaniałą 
przeszłość tej Uczelni. W arszawska Alma Mater jest 
droga również sercom ewangelików polskich, tu 
bowiem, w latach 1920 — 1954 kształciły się kadry 
duchownych, na W ydziale Teologii Ewangelickiej. 
W arszawska Schola Princeps, związana jak najbardziej 
z losami stolicy i narodu, jest chyba bliska i droga 
sercu każdego Polaka. *)

*) Por. mój artykuł ,,Niech będzie instytut — znajdą 
się uczniowie" Jednota, 1958, Nr 4.

W TROSCE O NASZĄ MŁODZIEŻ

STEFAN BAUM

W ychowanie  młodzieży, podnoszenie jej wiedzy, 
udział w życiiu społecznym i zapewnienie szczę

śliwej przyszłości, to zagadnienia, które niepokoją i 
nurtują rodziców, wychowawców w szkole i Kościół. 
Zagadnienia te stanowią również poważną troskę czyn
ników, stojących u steru Państwa oraz część samej 
młodzieży bardziej już dojrzałej do oceny swojej sy 
tuacji.

Statystyka przestępczości, pijaństwa i chuligaństwa 
młodocianych,to niewątpliwie oznaki zła i upadku. Szu
kanie przyczyn tego stanu 1 usuwanie ich, to jedno z 
najważniejszych zadań doby obecnej. Młodzież ma 
swoje przyrodzone prawa i zawsze cechowały ją: tem

perament, samodzielność, swawola,negacja, często lek
ceważący stosunek do starszych, chwiejność w nie- 
skrystalizowanych jeszcze poglądach. Starszych cechuje 
rozsądek, opanowanie, konserwatyzm i doświadczenie. 
Ta różnorodność cech zawsze była przyczyną wzajem
nego ścierania się. Pod jednym względem zawsze ist
niała zgodność poglądów, mianowicie, że podstawą ży
cia człowieka jest etyka i normy moralne, które są ta 
kie same dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek, 
pochodzenie, wykształcenie i wyznawany światopo- 
gląd.

W ychowanie młodzieży nigdy nie było zadaniem łat
wym, ale nie było też nigdy chyba tak bardzo trud
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nym, jak obecnie, gdy znaczna część młodzieży w yr
wała się spod wpływu tych, którzy ją wychowali i w 
dążeniu do zaspokojenia swoich egoistycznych potrzeb> 
pokus i namiętności, pędzi na oślep, nie zdając sobie 
sprawy, że gotuje sobie nieuniknioną zgubę.

Byłoby wielkim błędem, gdybyśmy za istniejący stan 
rzeczy obciążali wyłącznie młodzież i przy tym całą mło
dzież. My starsi, nie pozostajemy na pewno bez w iny t 
ale nade wszystko na obecny stan m ają wpływ przy
czyny obiektywne.

W poszukiwaniu źródła prawdy kto i w jakim stop
niu najbardziej zawinił, należy przede wszystkim, 
stwierdzić, że główną przyczyną wszelkiego zła, które 
opanowało młodzież nie tylko naszego kraju, ale i 
znacznej części świata, to skutki ostatnich wojen świa
towych.  W ojna i brutalność, jaką ze sobą niesie we 
wszelkich przejawach i okropnościach wojennych, za
bija w człowieku tkwiące w nim pierw iastki szlachet
ności, uczciwości i sprawiedliwości, zabija etykę i 
normy moralne, unicestwia miłość bliźniego — słowem 
pizeikreśLa te wszystkie idealne wartości, które m ają 
decydujący wpływ na kształtowanie jego postawy w ży
ciu społecznym. W ojna rozsiała bakcyl, który szybko 
się rozpowszechnił, zatruł co słabsze jednostki i dzi
siaj tryumfuje.

Naród polski jest świadomy trudnej sytuacji i atmo
sfery, w jakiej wzrasta pewna część młodzieży, szuka 
dróg naprawy i to jest otuchą, że prędzej czy później 
wyprowadzi ją  na właściwą drogę. Czołówka młodzie
ży, najbardziej wartościowa, która docenia istniejący 
stan rzeczy, powinna, współpracować i współdziałać 
aktywnie wszędzie tam, gdzie trzeba walczyć z istn ie
jącym złem. Praca ta w niektórych środowiskach mło
dzieży będzie trudna i mozolna, ale musi być podjęta 
— bowiem wartość młodzieży — to przyszłość narodu.

Bardzo często obserwuje się, że młody pracownik, za
trudniony w produkcji przejawia lekceważący stosu
nek do pracy, nie dąży do podniesienia swoich kw ali
fikacji zawodowych, traktując pracę jedynie jako źró
dło zdobycia pieniędzy na zaspokojenie swoich ego
istycznych potrzeb, pokus i namiętności, a niekiedy 
nawet wykorzystuje swój warsztat jako bazę dla swej 
przestępczej działalności.

Mówiąc o istnieniu zła, które opanowało naszą mło
dzież i o środkach przeciwdziałania, my starsi powin
niśmy zrewidować swój stosunek do wielu zagadnień 
codziennego życia i w postępowaniu swoim służyć 
młodzieży przykładem, bowiem aby mieć możność w y
wierania wpływu i korygowania, trzeba cieszyć się bez
względnym szacunkiem i zaufaniem.

Stare przysłowie mówi że ,,jabłko niedaleko pada od 
jabłoni". Owoc jest takim, jakim jest jego rodziciel
ka. W przysłowiu tym mieści się wielka prawda. W ar
tość dziecka jest przede wszystkich uzależniona od 
tego, w jakich warunkach i zasadach jest wychowane. 
Dziecko w które wpojono takie elementarne zasady, 
jak uczciwość, sprawiedliwość, obowiązkowość, mi
łość bliźniego, szacunek dla starszych i inne, nie ule
ga tak łatwo złym wpływom i pokusom jak dziecko, 
które wychowuje się bez opieki, bez kształtowania 
jego serca i umysłu, a zwłaszcza dziecko, które nie

kiedy nawet we własnym domu nakłaniane bywa do 
nieuczciwego postępowania. Dlatego też dobrze w y
chować dziecko mogą tylko rodzice, którzy potrafią 
sami przezwyciężyć swoje słabości i stać się wzorem 
dla swoich wychowanków. Bo cóż pomoże wpajanie 
dziecku uczciwości w postępowaniu, gdy równocześnie 
jest na każdym kroku naocznym świadkiem łamania 
tej podstawowej zasady przez własnych rodziców.

Opieka rodziców nie może ograniczać się wyłącznie 
do opieki w domu. Z chwilą rozpoczęcia nauki w 
szkole, opieka winna być coraz bardziej wszechstron
na. Kontakt ze szkołą, dobór odpowiedniego towa
rzystwa, budzenie zainteresowania książką, sportem, 
godziwą rozrywką itp. jest nieodzownym warunkiem 
dobrego wychowania dziecka.

Ttroska o umysłowe i duchowe wychowanie dziecka 
musi być tak samo sumienna, jak o zabezpieczenie jego 
zdrowia. Jeśli przychodzi kataklizm wojenny, ktÓTy 
niweczy wpojone w dziecko cnoty, to w ystępuje ob
jaw  choroby, którą trzeba leczyć. Wiemy, jak lecze
nie nieraz jest trudne, jak często wymaga zmiany 
stosowanych środków, ale często daje niespodziewanie 
dobre rezultaty. Młodzież wykolejona przez 2-ą w oj
nę światową wymaga również leczenia, przy czym w y
daje siię, że stosowanie łagodnych środków zamiast 
ostrych jest bardziej wskazane.

Rola szkoły w  wychowaniu dzieci i młodzieży, to 
oddzielne, wielkie zagadnienie, którego nie zamierzam 
tutaj poruszać, natomiast chciałbym poświęcić jeszcze 
kilka słów zadaniu, jakie ma do spełnienia Kościół 
w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz jego 
roli w naprawie obecnego stanu rzeczy.

W  praktyce rola Kościoła sprowadza się do kontak
tu duszpasterza z dziećmi i młodzieżą oraz do orga
nizowania życia młodzieży w ramach danego Zboru.

Pasterz Zboru zbliża się do dzieci i młodzieży w 
okresie nauki religii i lekcji konfirmacji. Okresy te 
powinny stać się pomostem do nawiązywania serdecz
nej więzi z uczącymi się, które już nigdy nie powin
ny osłabnąć.

Nauka religii daje dziecku poznanie Prawdy Bożej 
i zasad w iary chrześcijańskiej oraz chrześcijańskiej 
etyki. Przyswojenie ii utrwalenie tych zasad w okre
sie kształtowania się duszy człowieka daje niezawod
ne rezultaty i stanowi o przyszłym jego życiu.

Szczególną opieką winna być otoczona młodzież 
koniirmowana. Młodzież ta winna być niezwłocznie 
po konfirmacji organizowana w ,,Kołach Młodzieży" 
i rozwijać wszechstronną działalność z pożytkiem dla 
siebie i dla Zboru. Udział młodzieży w chórze koś
cielnym, organizowanie zespołów muzycznych, zakła
danie bibliotek, organizowanie akcji sportowej, wspól
nych wycieczek, zebrań towarzyskich itp., to nieo
dzowne poczynania w ramach Zborów. Kolegia Kościelne 
winny nie tylko interesować się życiem młodzieży, 
ale inicjować zakres działania ,,Kół Młodzieży", słu
żyć im swoim poparciem i pomocą finansową.

Udział młodzieży w akcji podejmowanej przez ,,Koło 
Młodzieży" to nie tylko działalność wyznaniowa, to 
akcja społeczna, która obecnie jest niezbędna jako 
przeciwdziałanie poszukiwanych przez młodzież rozry
wek, które często prowadzą ją  na niewłaściwe drogi.
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Z naszych zadań

Lało naszej młodzieży
MGR STANISŁAW BROTNICKI

jrupa młodzieży w Tatrach Słowackich. Dolina Kież
marska fot. B.T.

Praw ie każdy Kościół polskiej ekum enii urządza 
letn ie imprezy, w których bierze udział część 
młodzieży. Im prezy te m ają za zadanie osiągnąć 

różne cele. Będą to więc kursy  ewangelizacyjne,  k u r 
sy dla nauczycieli Szkół Niedzielnych, dla dyrygen
tów chórów kościelnych itp. Są to kursy, a więc 
z reguły g rupu ją  tylko część młodzieży i m ają na 
celu albo pogłębienie życia duchowego, albo podnie
sienie kw alifikacji, potrzebnych do takiej, czy innej 
pracy w  zborze. Dział n iew ątpliw ie ważny. N ależa
łoby się zastanowić, czy nie byłoby w arto  połączyć 
rozdrobnione w ysiłki na poszczególne w yznania. 
Przyniosłoby to pożytek zarówno idei ekum enicznej 
w Polsce, jest ona bowiem u nas mało znana  i mało 
popularna, jak  i sam em u celowi, bo możnaby  n ie
liczne siły fachowe, o odpowiednim przygotowaniu, 
wykorzystać  dla podniesienia poziomu szerszego 
ogółu uczestników takich kursów.  Zresztą, nie trzeba 
chyba nikogo przekonyw ać o korzyściach, płynących 
ze zjednoczonego działania.

Obok w spom nianej wyżej, istn ieje jeszcze jedna 
kategoria im prez letnich. Są to tzw. „wypoczynko
w e” obozy młodzieży,  urządzane przeważnie nad je 
zioram i m azurskim i, lub w górach. Chciałbym  po
święcić uwagę przede w szystkim  tym  w łaśnie obo
zom. Pew ne doświadczenie, k tóre nabyłem , przez 
szereg la t organizując tego rodzaju  obozy, skłania 
m nie do zabran ia głosu i sprowokowania, być m o
że, kogoś do w ypow iedzenia dalszych uwag na ten 
tem at.

Młodzież współczesna przeżywa w szechstronny 
kryzys. Je s t to zjawisko, notow ane nie tylko w n a 
szym k ra ju .

Nie pomoże łam anie rąk  i b iadanie nad „dzisiej
szą m łodzieżą”. Nie pomoże też nic, ani nie zmieni 
sy tuacji publikow anie artykułów , czy audycji w ro 
dzaju — zawsze tak  było, że starsze pokolenie b ia 
dało nad młodszym. I w pierw szym  i w drugim  
przypadku zachodzi uproszczenie zagadnienia. Jedno 
to panika, drugie to lekkomyślność. Faktem  jest, że 
źle się dzieje, ale nie jest to w ina młodzieży. Faktem  
jest, że zawsze istn iały  sprzeczności i niezrozum ienie 
między pokoleniam i, ale to nie znaczy, że można 
całe zagadnienie do tego sprowadzać.

Odpowiedzialności za ten stan rzeczy nie mogą 
zdjąć z siebie — ani pokolenie dorosłych (ani po
przednie pokolenia), ani Kościoły chrześcijańskie, 
k tóre powołane do spełnienia określonych zadań, 
nie w yw iązały się z nich tak, jak  powinny.

Totalistyczne, hitlerowsko-faszystowskiego rodzaju, 
system y rządów i w ychow ania, k u lt b ru ta lnej siły 
i bezwzględności, nienaw iść do wszystkiego, co obce, 
lub przeciw ne danej grupie, wojna, w yzw alająca 
najniższe instynkty , obalająca wszelką w iarę w 
człowieka, w jego „dobrą” naturę , nie mogły przejść 
bez w yw arcia głębokiego w pływ u. Okres powojen
ny  wcale nie sprzyjał popraw ie sytuacji, wręcz 
przeciwnie, pogłębiał istniejący stan rzeczy. Stała 
niepewność ju tra , b rak  zaufania do dobrej woli lu 
dzi, potęgowane w ybuchającym i co jakiś czas 
krw aw ym i konfliktam i, k tóre mogą w każdej chw i
li zamienić się w  ogólnoświatową rzeź, św iado
mość tego, że ślepy przypadek, lub szaleństwo ja 
kiegoś człowieka mogą w gruzy obrócić całą cyw i
lizację, to nie są czynniki, konstruk tyw nie  w p ływ a 
jące na psychikę człowieka.

Do tych przyczyn trzeba jeszcze dodać spraw ę 
samego w ychow ania. Można zaobserwować uciecz
kę wielu m atek  od w ykonyw ania  swej trudnej  
funkcji ,  ucieczkę od „garów ” i „ogłupiającej robo
ty dom ow ej” do życia człowieka „wolnego”. Nie 
zawsze to jest w ynikiem  trudnych w arunków  m a
terialnych i konieczności wspólnego z mężem za
robkowania. Oczywista rzecz, że bardzo wiele ro 
dzin m usi uciekać się do tej ostateczności, aby 
zdołać wyżywić rodzinę i to jest zło konieczne.

Na szczycie Gerllacha fot. B.T.
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Często jednak bywa, że ta  konieczność je st pozor
na. Tak, czy inaczej, dzieci pozbawione dostatecz
nej opieki rodzicielskiej, powierzone „na jem n iko m ”, 
pozbawione domowego ciepła, rosną właściwie bez 
wychowania , co nie może nie odbić się na poko
leniu. Możnaby tu  jeszcze w iele spraw  poruszyć, 
ale m iejsce nie pozwala i zasadniczo co innego jest 
naszym  celem. Zresztą spraw y te są dobrze znane 
ogółowi nie tylko z codziennej p rak tyk i, ale i z 
prasy. Zagadnienie to bowiem jest serdeczną tro s
ką różnych kól społeczeństwa i przede w szystkim  
Władz Państw ow ych.

Każde środowisko m usi uczynić m aks im u m  w ys i ł 
ku  i wykorzystać w szys tk ie , dostępne dla siebie 
środki, aby przeciwstawić się istniejącemu stanowi  
rzeczy. W tej m ierze i my m am y swoją rolę do 
spełnienia, m am y i środki do dyspozycji, k tórych 
inne środowiska są pozbawione.

Kościół ma swoje realne obowiązki. M isja jego nie 
ogranicza się tylko do głoszenia Ewangelii, lecz n a 
kazuje jej p r z e s t r z e g a n i e .  „Uczcie 
przestrzegać” — mówi Jezus. Członkowie Kościo
łów, obok swej przynależności w yznaniow ej, są 
obyw atelam i. Nie wolno nam  zapom inać, że „wła
dze itsniejące od Boga są postanowione” (Rzym. 
13:1).

W arto tu  podkreślić, że Apostoł, pisząc te słowa 
do Rzymian, ^niał na m yśli w ładze p o g a ń s k i e .  
Chrześcijańska etyka wym aga od każdego swego 
wyznawcy sumiennego w yw iązyw ania się ze swych 
obowiązków, niezależnie od w arunków , w  jakich 
żyje. „Bądź w ierny aż do śmierci”. Zbyt często 
i zbyt łatw o skłonni jesteśm y uspraw iedliw iać nasze 
postępowanie okolicznościami. Na cóż się zda nasze 
chrześcijaństw o, jeśli w łaśnie m i m o  przeciw 
ności nie u trzym a nas na w łaściw ej pozycji? 
W ierność daje się m ierzyć tylko w tedy, gdy w y
stępują przeciwności. Kościół m usi tak  pracować, 
aby z próby wychodził zwycięsko.

Jedno z naszych zadań to praca nad młodzieżą. 
Jest to zadanie bodaj najważniejsze.  W ychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu Ew angelii ma ogrom 
ny w pływ  na kształtow anie ch a rak te ru  i obyw a
telskiej postaw y człowieka. N iestety, do znaczenia 
tej pracy nie przyw iązuje się na ogół tej wagi, 
jakiej ona wymaga. M usimy przy tym  ustalić jed 
no — nie w ykonujem y naszej pracy, również w 
tym  zakresie, dla naszej chw ały, am bicji, dla po
większenia ilości wyznawców, ale tylko z m yślą 
o tym, żeby Bogu chw ały przysporzyć i aby służyć 
ludziom. Dlatego będziemy dążyć przede w szyst
kim  do wpajania dzieciom i młodzieży cnót „spo
łecznych” — obywatelskich, do wpajania od dzie-  
ciństv)a zasad chrześcijańskiej służby.

W tej pracy  nasze Kościoły „diasporalne” m ają 
duże trudności, ze względu na rozproszenie człon
ków, k tórzy żyją w środow isku katolickim , co nie 
sprzyja rozwojowi tych cech, k tó re  chcielibyśm y 
rozwinąć. Środowisko m a niezaprzeczenie silny 
w pływ  i z tym  się trzeba liczyć. Jednakże, jak  wyżej 
wspomniano, nie uspraw iedliw iajm y się okolicz
nościami. Rozproszenie m a i swoje dobre strony, 
do k tórych  należy zaliczyć możność konfron tacji 
z otoczeniem. Jestem  zresztą przekonany, że im 
większy w ysiłek się w kłada w dążenie do celu, 
tym  cenniejszy on się sta je  i tym  w iększej dosko
nałości się nabyw a. Zwłaszcza w dużych ośrodkach 
m iejskich trudno  zebrać młodzież, m ieszkającą w 
różnych końcach m iasta. Odczuwamy to bardzo 
silnie na zebraniach kół i lekcjach religii, często 
przym ykam y na to oczy w świadomości, że obowiąz
ki szkolne niejednego zm uszają do przysiedzenia 
fałdów, a jest naszą am bicją, by młodzież w swych 
szkołach przodowała, by i ten obowiązek tra k to 
w ała sum iennie.

W trudnościach pracy duszpasterskiej w yłania 
się specjalna okazja, k tó rej przepuścić nie wolno 
Okazją tą są obozy młodzieży. W praktycznym  ży
ciu Kościoła, to zagadnienie, k tóre staw iam  na cze

le jego zadań, stoi zwykle na m arginesie. D ziałal
ność w  tym  k ie runku  ogranicza się przew ażnie do 
dek larac ji i stw ierdzenia potrzeby działania w tym  
k ierunku , oraz do zupełnie przypadkow ych akcji. 
Niezależnie od naszych przekonań religijnych, is t
nieje w tej chwili „zapotrzebow anie społeczne” i nie 
możemy pozostać na nie głusi.

Do postaw ienia zagadnienia obozów na w łaściw ej 
płaszczyźnie, potrzeba przede w szystkim  dw u rze
czy: ludzi i pieniędzy. I jedno i drugie m usi się 
znaleźć. Potrzeba ludzi młodych, nie koniecznie 
w iekiem , ale koniecznie duchem, k tórzy  um ieliby 
do młodzieży trafić, przekazać jej swój zapał i um i
łow anie spraw y, k tó rej sami służą, a więc m uszą 
to być świadom i chrześcijanie. Muszą um ieć zdo
być sobie zaufanie młodzieży, być szczerzy i bez
pośredni we współżyciu. Ludzie tacy są, trzeba ich 
tylko znaleźć i we w łaściwy sposób w ykorzystać. 
Znam  przypadki, gdy tacy w łaśnie ludzie spełn iają 
inne funkcje, przy k tórych m ogliby być z powodze
niem  zastąpieni. Jeżeli zaś na innych stanow iskach 
m ają  opinię niezastąpionych, to świadczy to w łaś
nie o ich przydatności do pracy z młodzieżą.

T rudna jest spraw a pieniędzy, bo nie jesteśmy za
możni,  z każdym  groszem m usim y się liczyć i w y
dawać go jak  najbardzie j celowo. Dlatego na jed 
nym  z pierw szych m iejsc w h ierarch ii potrzeb n a
leży postaw ić to zagadnienie. P ieniądz na pewno 
będzie ulokow any we w łaściw ym  m iejscu. P o trze
ba w ydatkow ania pewnych sum na koszty obozów 
jest n iew ątpliw a. Nie każdy jest w stanie pokryć 
sw em u dziecku koszt u trzym ania na obozie, gdy do
chodzą do tego opłaty za przejazd i kupno ew en tu 
alnego ekw ipunku. A jeżeli dzieci jest dwoje, tro je? 
Skoro zna jdu ją się pieniądze na różne cele litu rg i
czne, na lokow anie ich w  „m artw ych” dobrach, jak 
nie zawsze niezbędne inw estycje, to m uszą się zna- 
leść sumy, potrzebne na ten  cel.

Należy się teraz zastanowić co i jak im i sposoba
m i m am y osiągnąć przy pomocy obozów. Jak  
w spom niałem  już wyżej, dotychczasowa p rak tyka  
dowodzi, że są one urządzane w większości p rzy 
padków  ad hoc, co jest podstaw owym  błędem . Takie 
im prezy nie stoją na wysokości zadania ani pod 
względem organizacyjnym , ani treściowym . P rzy 
noszą one raczej szkodę z w ielu zrozum iałych p rzy
czyn.

Młodzież po całorocznej pracy w szkole, uczelni, 
lub już w zakładzie pracy, wymaga dłuższego od
poczynku,  urozmaiconego odpowiednim i rozryw ka
mi. To jest jeden pew nik. Obóz musi mieć ściśle 
określony charakter. To jest drugi pew nik. Musi 
mieć sprężystą organizację. To jest trzeci pew nik.

J eżeli mówi się, że obóz m a dać przede w szyst
kim  wypoczynek, to nie znaczy, że głównym  za
jęciem m a być próżnowanie. Musi on mieć 

swój w yraźny cel, uśw iadom iony sobie przede w szyst
kim  przez kierow nictw o, m ające oddziaływać na 
uczestników. W tym  m iejscu dotykam y spraw y, do
tyczącej określonego ch a rak te ru  obozu. Nie jestem  
zwolennikiem  obciążania obozu w ykładam i, jed n ak 
że jest w iele okazji, choćby w czasie deszczowych 
dni, lub wieczornych ognisk i spacerów, na w yło
żenie w  rozmowach i dyskusjach odpowiedniej tre ś 
ci. Sposobów może być wiele. Wiem z p rak tyk i, że 
silne w rażenie i w pływ  na uczestników  w yw ierają  
proste poranne i w ieczorne apele z pieśnią, m odlit
wą, czytaniem  Pism a Świętego, w ieczorem dodatko
wo krótkie rozm yślanie (analiza dnia). To jest r a 
ma, k tóra pow inna w ytw arzać odpowiednią atm os
ferę, sprzyjającą skupieniu w ew nętrznem u i w y
robieniu odpowiedniego wzajem nego do siebie sto
sunku między uczestnikam i. Tu trzeba podkreślić 
bardzo w ażną sprawę, tę mianowicie, że treść re li
g ijna m usi być w  jakiś sposób pow iązana z co
dziennym  życiem obozu, nie może być czymś oder
wanym . W ieczorne rozm yślanie pow inno odnosić się 
do minionego dnia i zaw ierać m iędzy innym i an a li
zę jego z punk tu  w idzenia przyjętego hasła, np.
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„Więcej błogosławioną rzeczą jest dawać, niżeli 
brać” (Dz. 20.35).

Trzecim  wreszcie czynnikiem  jest sprężysta orga
nizacja. Sprow adza się ona przede w szystkim  do 
ścisłego przestrzegania porządku dnia i regulam inu 
obozu. Zależy to w dużej m ierze od tego, czy sp raw 
nie działa zaopatrzenie i kuchnia, bowiem bywa 
przyczyną rozkładu karności obozowej, gdy posiłki 
są niew ystarczające, byle jakie i nie na czas p rzy 
gotowane. Życie zbiorowe, jakim  jest obóz, w ym aga 
silnej ręki. Przynosi to pożytek zarówno uczestn i
kom, jak  i sam ej idei.

Jeżeli wspom niałem , że obozy letnie m ają dla 
nas ogromnie ważne znaczenie, to przede w szystkim  
dlatego, że nasza młodzież żyje w przew ażającej 
części w rozproszeniu. Żyje w  środowisku re lig ij

nie obcym. Ani przykładu religijnego, ani etyczne
go w  tym  środow isku nie ma. Ulega jednak w pły 
wom otoczenia. Jeżeli chcem y, żeby Kościół m iał 
znaczenie wychowawcze, żeby dał w artości obyw a
telskie, jak ie ewangelicyzm  dać może, trzeba zna
leźć sposób na zneutralizow anie w pływ ów  i n ad a
nie właściwego k ierunku . Ten sposób daje w łaśnie 
obóz, k tóry  m a w prost nieocenione zalety dla tej 
młodzieży, k tó ra  żyje zdała od zboru i nie m a z nim  
kontak tu . Obozy tylko w tedy spełnią swoje zna
czenie wychowawcze, gdy będą należycie zorgani
zowane i gdy zostaną otoczone odpowiednią opieką 
duszpasterską. Najwyższy czas, aby w ładze kościelne 
rozważyły tę rzecz, podjęły decyzje i w  budżetach 
swych przeznaczyły odpowiednie fundusze na ten 
cel.

ETYKA Ś W I E C K A  
C Z Y  C H R Z E Ś C I J A Ń S K A ?

Ks. O.

Uważnemu czytelnikowi „Argumentów" nieco dziw
ne wydawać się muszą ogłoszone w numerze 
11 (1-15 czerwca 1958) tego pisma propagandowe 

hasła i zasady ruchu ateistycznego, mające na celu 
„ogarnąć swym zasięgiem i wpływem" szersze kręgi 
laickiego społeczeństwa w naszym kraju. Czytamy bo
wiem we wstępnym artykule tego pisma o jego cha
rakterze i tendencjach antyreligijnych, wyraźnie 
określonych:

„Przeciwstawiamy się wszelkiemu fanatyzmowi i auto
rytetom pozbawionym podstaw rozumowych... Prag
niemy w naszych szeregach połączyć — w  bardzo 
szerokim froncie — różne krę^gi ateistów, wolnomy
ślicieli, racjonalistów, materialistów, humanistów, 
bezwyznaniowców, zwolenników świeckości, nieza
leżnej etyki i niezależnego myślenia, przeciwników 
fideizmu, dogmatyzmu i wszelkiego obskurantyzmu... 
Argumenty  — jako pismo Stowarzyszenia Ateistów  
i Wolnomyślicieli propagują naukowy pogląd na 
świat i zasady etyki laickiej, walczą z obskuran
tyzmem i fanatyzmem wyznaniowym”.

Przejdźmy do omówienia zasadniczego pytania: co 
ma nas nadal obowiązywać zarówno w życiu indywi
dualnym, jak i społecznym? Niezależna od wszelkiej 
w iary religijnej etyka świecka, czy też etyka chrześci
jańska?

W iele się u nas pisze obecnie o potrzebie „laickie
go" wychowania młodzieży w zasadach nowej etyki, 
wolnej od „obciążeń religijnych". Zarazem przyznaje 
się, że cała dziedzina nauki i pedagogiki moralnej 
stanowi dotychczas praktycznie białą kartę. —

„Przyznam się szczerze, że będąc przed wojną dy
rektorem szkoły, która miała ambicje postępowego 
wychowania, wprowadziłem taki kurs etyki.  Niestety, 
zakończyło się to niepowodzeniem. Nie można bo
wiem w takich wykładach uniknąć suchego mora
lizatorstwa, które, jak wiadomo, jest najgorszą, 
a czasami wręcz obosieczną bronią wychowawczą. 
Nie mamy zaś jak dotąd opracowanej metodyki w y 
chowania moralnego, które by potrafiło angażować 
nie tylko rozum ucznia, ale i jego uczucia, zaszcze-

KRENZ
•

piać nie tylko sądy, ale przekonania i postawy mo
ralne...” — tak pisze stary, wytrawny pedagog, prof. 
dr Teofil Wojeński,  prezes ZNP.

Nieco inaczej sądzi o etyce świeckiej i jej stosunku 
do etyki religijnej prof. Bohdan Suchodolski:

,,Je li chodzi o obie etyki  (religijna i świecka), to 
obie mówią w zasadzie to samo, różnią się tylko  
uzasadnieniem. Obie etyki tradycyjne zamują się 
tylko stosunkiem człowieka do człowieka, to też jest 
ważne, ale dzisiaj to już nie wystarcza. Trzeba więc 
wytworzyć nową etykę świecką, która by umiała 
wyjaśnić miejsce i wagę człowieka we współczes
nej cywilizacji”,

Jest w tych słowach prof. Suchodolskiego obok czę
ściowej prawdy także niemały błąd. Prawdą jest, że 
etyka świecka, wykładana w niektórych państwach na 
uniwersytetach i w szkołach, różni się od etyki religij
nej swoją motywacją. Ta bowiem wywodzi swoje 
normy od Boga i żąda posłuszeństwa wobec woli 
Bożej. Twórcą zaś i prawodawcą norm moralności 
świeckiej jest człowiek i jego sumienie, względnie 
społeczność ludzka,której opinia publiczna jest mia
rodajna i zależna od poziomu etycznego społeczności. 
Podczas, gdy żądania etyki świeckiej w praktyce są 
często niwelowane, nawet w pewnych okolicznościach 
za milczącym porozumieniem pozbawiane swej mo
cy obowiązującej (mówi się wtedy o „nieobyczaju"), 
nakazy etyki religijnej, zwłaszcza chrześcijańskiej nie 
podlegają żadnej dyskusji. Są one bezwzględnie obo
wiązujące jako przykazania Boskie i nie wymagają 
żadnego uzasadnienia.

Nadto moralność świecka obejmuje zawsze tylko to, 
co jest przed oczyma — czyn człowieka. Wszak nad 
niczym innym społeczeństwo czuwać nie może ani ba
dać tego, co człowiek myśli. Kto przeto z wyracho
wania, ale bez prawdziwej dobroci czyni dobre dzieło, 
ten przed sądem moralności jest nienaganny. Prawo 
Boskie zaś nigdy nie rozciąga się tylko na czyn zew
nętrzny, lecz zawsze i na wolę człowieka, na w ew 
nętrzną pobudkę. Wówczas jego czyn ma wagę i w ar
tość, gdy wyrasta jako owoc z najgłębszego przeko
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nania. Instancją bowiem, która o tym rozstrzyga, czyś
my słusznie czy niesłusznie postąpili, nie jest ludzkie 
forum, ale zawsze Bóg sam, który bada nie tylko czy
ny człowieka, lecz także „zamiary i zamysły serca". 
Kto zatem to czyni, co Bóg nakazuje, i rzeczywiście 
chce być posłuszny woli Bożej, ten nie tkwi w mo
ralności świeckiej i odpowiada ostatecznie nie przed 
swoim sumieniem lub społeczeństwem, lecz egzysten
cjalnie przed Bogiem.

Etyka świecka zależna jest od głosu sumienia. 
„W istocie rzeczy każdy z nas, niezależnie od kogo 
innego, odwołuje się< przede wszystkim do własnego 
sumienia. Ono jest dla każdego z nas sędzią nad sę
dziami. Ono wydaje w każdej sprawie moralnej sąd 
surowy, bezwzględny, ostateczny" — tak pisze prof. 
Tadeusz Kotarbiński („Sprawy sumienia". Zagadnienia 
etyki niezależnej). Chcąc uniezależnić swoją etykę od 
religii i Boga, uniezależnia się człowiek od własnego 
sumienia, które choć jest zjawiskiem ogólno-ludzkim, 
w treści swojej u różnych narodów, w różnych cza
sach i na różnym poziomie kulturalnym  jest tak różne, 
że musi się kierować bezwzględnie obowiązującą za
sadą i normą, niezależną od człowieka i wymienio
nych okoliczności.

Istnienie w człowieku prawa moralnego w postaci 
,,kategorycznego imperatywu" („Tak poczynaj, aby 
maksyma twojej woli mogła służyć jako ogólne p ra
widło postępowania" — „Krytyka praktycznego rozu
mu" Kanta), czyli sumienia, nakazującego w katego
rycznej formie postępować według podanej reguły, 
dotyczy tylko ludzi, stojących na wysokim poziomie 
moralnym i jest tylko formalną zasadą moralnego 
postępowania. Treściwszą jest tzw. złota reguła ewan
geliczna: ,,Wszystko, co byście chcieli, aby wam lu
dzie czynili, to j w y  im czyńcie" (Mat. 7, 12). Tym n a j
wyższym prawem, jakie wobec ludzi stosować mamy, 
jest miłość bliźniego: „Miłuj bliźniego swego jak sie
bie samegon (III Mojż. 19, 18; Mat. 5, 43; Łuk. 10, 27). 
Przykazaniem miłości bliźniego objęty jest każdy czło
wiek będący w potrzebie, bez względu na wyznanie, 
narodowość, rasę, czy pochodzenie społeczne, nawet 
bez względu na jego stosunek do nas, przyjazny 
lub wrogi. „Miłujcie nieprzyjaciół swoich" (Mat. 
5, 44). Jest więc etyka chrześcijańska na
wskroś społeczna, ogarniająca swoim przyka
zaniem miłości nie tylko indywidualny stosunek czło

wieka do człowieka — jak twierdzi mylnie prof. 
Suchodolski — lecz także stosunki rodzinne, społeczne, 
narodowe i państwowe. Ap. Paweł kończy napomnie
nia swoje, dotyczące naszego stosunku do władzy pań
stwowe;, słowami: „Oddawajcież tedy każdemu, coście, 
powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu 
bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni 
nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej" (Rzym. 13, 7—8). 
Doskonalszego od miłości chrześcijańskiej prawa mo
ralnego, normującego stosunki społeczne, żadna inna 
etyka, religijna, czy świecka, dotąd nie wskazała, bo 
jej wskazać nie może. W prawdzie prof. Suchodolski 
wskazuje na potrzebę „wytworzenia nowej etyki świec
kiej, która by umiała wyjaśnić miejsce i wagę czło
wieka we współczesnej cywilizacji", ale nie mówi nam 
nic o tym, na czym ta nowa etyka świecka ma pole
gać i jakie są jej normy.

Miłość do człowieka, jako najwyższe prawo m oral
ne normujące współżycie ludzi, wyrasta zawsze z mi
łości do Boga. Dlatego Chrystus, jako najważniejsze 
przykazanie, poprzedzające przykazanie o miłości bliź
niego, wymienia przykazania- starotestamentowe: „Bę
dziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej du
szy swojej, z całej mocy swojej, z całej myśli swojej" 
(V Mojż. 6, 5; Mat. 22, 37 i in.). Ten nierozerwalny 
związek i całkowite zespolenie miłości Boga z miłością 
bliźniego stanowi podstawę etyki chrześcijańskiej.

Pozostaje nam tylko wykazać najgłębszy motyw i 
utajone źródło, z którego wypłyWa miłość do Boga i 
do człowieka. Chrześcijanin nie z własnej przyrodzo
nej mocy pełni przykazanie miłości. Do tego, z natury 
swej grzesznej, nie jest zdolny. Dopiero odrodzony 
przez Ducha Świętego i odnowiony w swej istocie 
człowiek może służyć swoim bliźnim w miłości i 
wdzięczności za miłość Bożą, która nam zajaśniała w 
Jezusie Chrystusie. „Bóg jest miłością. Przez to ob
jawiona jest miłość Boga ku nam, iż Syna swego jedno- 
rodzonego posłał Bóg na świat, aby 'my przezeń żywot  
mieli. W  tym jest miłość, nie że m y umiłowaliśmy Bo
ga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego dla 
ubłagania za grzechy nasze" (I Jan  4, 8— 10). W tych 
słowach wyrażona jest najistotniejsza różnica, jaka 
dzieli etykę chrześcijańską od wszelkiej innej etyki 
religijnej i świeckiej — do miłości bliźniego, która 
jest najwyższą i najdoskonalszą normą życia i postę
powania chrześcijanina, pobudza i uzdalnia nas miłość 
Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi.
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S O N E T Y  DO CHRY S T US A
FRANCISZEK LIPIŃSKI

*  *
* * * *

Sonety boskie piszę do Ciebie, dla Ciebie,
0 jakże jest w nich mało Twojego Imienia! 
Wymawiam Je w wzruszeniu i z myślą

o niebie,
pisałem je w godzinie boskiego natchnienia.

Kiedy śpiewam o Tobie, zmieniam się,
przetwarzam,

a kiedy mówię z Tobą, modlitwami płaczę — 
słowa Twoich judejskich proroków

powtarzam,
mojego pokolenia cierpienia, rozpacze...

Ty mnie widzisz i czujesz, skoroś promień
Boży

rzucił na moją postać i mój głos dosłyszał 
z biednej doliny płaczu i ucho otworzył,
1 wyciągając dłonie ku postaci drżącej, 
patrzysz swym okiem na mnie dobrym,

miłującym
w epoce, gdzie marzeniem jest: dobro i cisza.

*

* *

Zorza, która dzień tworzy, oczy otwierając 
ze snu, w  któryś rias flzuojł (w Czttrną głębię

nocy —
strojna w tęczowe blaski, światłem Tobie

grając,
modli się o dzień zloty, wzywając pomocy

Twojej Panie. I ludzkość ze snu obudzona, 
do Ciebie, jak ta zorza, wznosi ręce swoje, 
byś stu słońdem ppnad nią jasnością

rozpłonął,
woła: zmiłuj się Panie! Przyjdź królestwo

Twoje!

I ludzkość i natura modli się i korzy:
Twe dzieło, całe na ziemi istnienie 
ucieleśnione słowo, któreś wyrzekł Boże

w godzinie czasu stworzenia.
Ty słów [OjOziymę przyjmij, prie s/cHwla ubogie, 
ja który prochem jestem, a Ty moim Bogiem!

Co dzień w Tobie umieram i co dzień
powstaję,

boś mnie obudził rankiem słońcem Twojej
wiary.

Słowa miłości śpiewam, ludziom pieśń rozdaję 
i wznoszę pod niebiosa z mych pieśni ofiarę.

Boś Ty mnie stworzył z Pieśni, gdy tworzyłeś
światy,

z chaosu ład uczynił, utwierdził planety, 
w ruch puścił cały wszechświat przed

milionem laty,
Ty pierwszy Stwórco pieśni, Najświętszy

PoetoI

A Syna Swego posłał na świata zbawienie, 
by zbudował na ziemi kościół Twej miłości 
nie z kamieni i cegieł, lecfz na serc epocę,

przez krzyż męki i trudów, przez wielkie
cierpienia —

kościół zbawienia wieczny: wieczystej
wieczności,

którego żadne gromy nie skruszą i moce. —

*
* *

Uderzam w Ciebie słowem, które
spromienione

głębią Twojej boskości — wprowadza mnie
w świętość.

Otwieram Twoje niebo, ten byt niezgłębiony, 
tę ostateczność życia dla mnie niepojętą.

Otwieram Twoje życie, wchłaniam jego
miłość,

która świat przepaliła, aż Twoim się stanie. 
Twoje serce ludzkości nam ją objawiło, 
w niej jest nasz cel istnienia Przenajświętszy

Panie.

Uczyń ze słów mych wstęgi, aby świat
związały,

zmieniły się w tęczowe gwiazdy wirujące 
w okół Twojego tronu, wzniosły się

w przestrzenie:

w Twej Miłości Królestwo, w Twoje Serce-
Słońce!

Niech Ci grają hymnami, symfonicznym
brzmieniem,

i wzniosą w wielkim hołdzie w niebo ten
świat cały!
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Z w ę d r ó w e k  po świ ec i e

Swiqtyn ie  pekińsk ie
Doc. Dr JERZY ŚLIZIŃSK1

Dla kogoś, kto po raz pierwszy znalazł się w Pe
kinie, jest tam tyle do zwiedzania, tyle do oglą
dania, że naprawdę nie wiadomo od czego za

cząć.
Mieszkałem w nowozbudowanym olbrzymim hotelu 

w pobliżu jednej z potężnych bram miejskich, ale w ła
ściwie tylko tam spałem. Całe dnie chodziłem po mieś
cie i zwiedzałem zabytki stolicy Chin i jej okolice. 
Godzinami wędrowałem po rozległym, „Zakazanym 
Mieście", otoczonym wysokim czerwonym murem. On
giś ta część miasta dostępna była tylko dla cesarza i 
jego dworu. Podziwiałem misterną architekturę budo
wli Pałacu Zimowego  i niezmierzone nagromadzone tam 
bogactwa prastarej chińskiej sztuki.

W spinałem się na taras przed Białą Dagobą w Parku 
Pei Hai, skąd rozpościera się cudowny widok na całe 
miasto i na pobliski łańcuch Gór Zachodnich. Pełen po
dziwu stanąłem przed Chiu Lung Pi, ścianą błyszczącą 
w słońcu we wszystkich kolorach tęczy. Na ścianie 
tej widać dziewięć olbrzymich porcelanowych smo
ków.

Szczególnie polubiłem uroczy Pałac Letni na stokach 
gór Si Szan, ze swymi licznymi pawilonami i potężną 
świątynią nad dużym, sztucznym jeziorem.

Now y Pekin rośnie dosłownie z dnia na dzień. Na 
placach budowy jak w ulu. Roi się tam od ludzi. 
Długim, niekończącym się szeregiem ciągną robotnicy, 
noszący ziemię z wykopów w koszach, zawieszonych 
na sztabach przez ramię. Biegiem w racają po wypróż
nieniu koszy na przeznaczonym do tego miejscu na 
plac budowy. Nowe, imponujące budynki nawiązują 
w swoim stylu przeważnie do klasycznych wzorów

chińskich. Nie widać tam tych okropnych koszar z mi
niaturowymi oknami, którymi „szczycą" się nasze 
odbudowane miasta.

Pekińczycy przyzwyczaili się już do widoku, wpra
wiającego nas w niemałe zdumienie. O określonej po
rze dnia opuszczają wszyscy urzędnicy i urzędniczki 
biur i pracownicy najrozmaitszych zakładów swoje 
warsztaty pracy i gimnastykują się z pełnym zapałem 
na placach, w parkach, lub po prostu na ulicach przed 
swymi instytucjami. Ceni się w Chinach sprawność 
fizyczną.

Nieprzyjacielem  Chińczyków nr 1 są muchy.  Tępi 
się je niemiłosiernie. Czyha się tylko na zjawienie się 
skrzydlatego nieprzyjaciela, aby go prześladować z 
całą zajadłością. I rzeczywiście, muchy w Chinach są 
chyba już na wymarciu. Zaledwie kilka egzemplarzy 
tej ginącej w Chinach rasy widziałem w Pekinie. (Nie
co więcej jest ich jeszcze na południu kraju, gdzie 
jednak również tępi się je z pasją).

Niezwykle ciekawe jest życie na ulicach starego 
miasta. Domy w starych dzielnicach są niskie, parte
rowe. Albowiem gdyby w dawnych czasach zbudo
wał ktoś wyższy dom — straciłby głowę. Zrozumiano- 
by to bowiem w ten sposób, że właściciel domu chciał 
się wywyższyć ponad wszechmocnego cesarza.

Na jezdni pełno ryksz i dwukołowych wozów, ciąg
nionych przeważnie przez osiołków, które m ają z tyłu 
przymocowane worki. Nawóz jest tu na wagę złota. 
Po asfalcie suną bezszelstnie eleganckie limuzyny na 
które z wysoka i obojętnie spoglądają obładowane 
towarami wielbłądy. Milicjanci na skrzyżowaniach 
zręcznie kierują ruchem. Przeważnie urzędują para-
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mir przy czym jeden z nich przez blaszaną tubę zwra
cał uwagę niesfornym rykszarzom lub woźnicom. Na- 
ogół wszystko odbywa się jednak w sposób zdyscypli
nowany i karny, o co przy tym ogromnym ruchu nie 
jest łatwo. Na chodnikach rojno i gwarno. Wszędzie 
pełno uroczych czarnookich dzieci, z którymi się do
skonale można porozumieć na migi. Nieco starsze 
opiekują się wzorowo młodszymi braciszkami i sio
strzyczkami. Noszą one niezwykle praktyczne spoden
ki, rozcięte z tyłu. Moda, która matkom zaoszczędza 
zapewne wiele pracy. Młodsi mężczyźni i kobiety 
przeważnie są ubrani jednakowo — w ciemnoniebieskie, 
pewnego rodzaju monterki. Większość nosi białe ma
ski, chroniące nos i usta od kurzu.

Starsze pokolenie nosi na ogół tradycyjne chińskie 
stroje. Rzadko już tylko widzi się jakąś babuleńkę, 
drepczącą na ,,małych" stopach. Barbarzyński zwyczaj 
okaleczania nóg jest dziś surowo wzbroniony. W szę
dzie pełno sklepów i kramików, gdzie kupić można 
wszystko, a z licznych jedłodajni i restauracji wydo
bywa się nieco osobliwy dla nas, nieprzyzwyczajonych 
jeszcze do chińskich potraw zapach. Misternie mani
pulują tam konsumenci cienkimi pałeczkami. Moje 
pierwsze próby jedzenia w chiński sposób wypadły 
bardzo kiepsko.

Pełno wszędzie najrozmaitszych pagód i świątyń bud
dyjskich, konfucjańskich i taoistycznych. Cicho dzwo
nią małe, poruszane przez wiatr dzwoneczki, przymo
cowane do wygiętych dachów.

N ajpiękniejszą świątynią Pekinu jest słynny Tien 
Tan-Świątynia Nieba, zajmująca powierzchnię 267 hek
tarów. Zbudowano ją w pierwszej połowie XV wieku. 
Jest to zespół budynków z których największe wraże
nie wywiera pochodzący z 1420 r. główny chram-Chi 
Nien Tien, gdzie cesarze chińscy składali ofiary, aby 
błagać bogów o pomyślne żniwa.

Na trzykondygnacyjnym  tarasie z białego marmuru 
wznosi się bajecznie kolorwy chram, ukoronowany 
pozłacaną głowicą nad wygiętymi dachami. Świątynia
0 okrągłym kształcie w przekroju poziomym, jest zbu
dowana całkowicie z drzewa. Ani jednego gwoździa 
nie użyto nawet przy kunsztownie złożonych wiąza
niach dachu.

W pobliżu znajduje się „Ołtarz Nieba" z XVI wieku. 
Droga do niego prowadzi przez misternie w białym m ar
murze rzeźbione bramy o fantastycznych kształtach. 
Arcydzieło sztuki chińskiej, to malowidła na sklepie
niach Huang Chiung Yu-Swiątyni Boga Raju w Tien 
Tan.

Za miastem już, wysoko w górach Si Szan, leży ma
lownicza ,,Świątynia 501 Buddów" w Pi Yun Sze-Klasz- 
torze N iebiesko-Zielony ch Obłoków. Z daleka już wi
dać śnieżno-białą marmurową pagodę, przypominającą 
swoim stylem hinduskie świątynie. Z jej tarasu, gdzie 
nas otaczają rzeźby Buddy i bóstw lamaistycznych, roz
pościera się widok trudny do opisania. W kierunku 
południowym rozstępują się urwiste góry i otwierają 
widok na rozległą równinę, na której hen, hen daleko 
błyszczą kolorowe dachy świątyń i pałaców Pekinu. 
Pełno na zboczach górskich strzelistych i typowych 
wież pagód chińskich.

Setki w kamiennym uśmiechu zastygłych postaci 
Buddy umieszczono obok siebie w głównej świątyni 
klasztoru. Każda inna, każda z zagadkowym spokojem 
na kamiennej twarzy. Każda trzyma ręce w innej po
zie, mającej swoje określone, symboliczne znaczenie.

Jakby oszołomiony wracam do wioski pod klaszto
rem. Stary kupiec w czapeczce z czarnego jedwabiu
1 w długim czarnym chałacie rozkłada właśnie z du
żych koszy swój towar na płaskich kamieniach. N ie
opodal kręci się cierpliwie osiołek z zawiązanymi 
oczami dookała okrągłej kamiennej płyty, poruszając 
kamienny wałek. Tu miele się jeszcze tak, jak to czy
nili praojcowie.

TiZIAtrB I B  urny
W A L K A  O D O B R O

Ks. BOGDAN TRANDA
Nie daj się zwyciężyć złemu, ale
złe dobrem zwyciężaj (Rzym.
12: 21) .

Co to jest dobro, a co to jest zło? Czy są i jakie 
są granice między tymi dwiema wartościami?
Czy jest absolutne dobro, lub zło, czy tylko wzglę

dne?
Te pytania bezustannie ludzie sobie stawiają, szu

kając odpowiedzi jak najbardziej zadowalającej. Od
powiedź na nie ma dla każdego człowieka decydujące 
znaczenie. Bez niej bowiem trudno sobie wyobrazić ży
cie świadomie etyczne. Życie etyczne, a nie życie w 
ogóle. W iele bowiem jest ludzi bez zasad, których 
ośrodkiem zainteresowania jest jedynie własna osoba, 
a wszystko inne ma o tyle wartość, o ile służy ich 
własnemu ,,ja". Wiele jest ludzi, wyciskających z ży
cia maksimum rozkoszy i radości dla siebie samego, a 
nie dbających zupełnie o to, co się wokół nich dzieje. 
— Muszę używać, póki jestem młody; gdy będę star
szy, przyjdzie czas na powagę; — niewiele już czasu 
zostało mi na tej ziemi, trzeba się spieszyć i korzy
stać, póki i z czego się da. — I tak nie zostaje już

czasu na poważne ustosunkowanie się do życia. Prak
tycznie, ani młody, ani stary  nie znajduje chwili na 
,,wejście w siebie" i na decydujący krok — ku lep
szemu. Potrzeba dopiero takiego wstrząsu, jaki prze
żył syn marnotrawny, by zrozumieć swój błąd i wró
cić. Są ludzie, dla których odpowiedź na pytanie 
o dobro 1 zło nie istnieje, bo dla nich każdy środek 
do zaspokojenia pragnień — dobry, czy zły — jest 
przydatny i... właśnie dobry.

Życie etyczne, oparte na określonych zasadach, ży
cie godne człowieka, trudno sobie wyobrazić bez od
powiedzi na to pytanie. Tym bardziej zaś życie chrześ
cijanina. Kto by sądził, że zwiastowanie ewangelicz
ne wskazując na niebiosa i ku nim każdego pociąga
jąc, przekreśla wartość życia ziemskiego, wykazałby je 
go nieznajomość, a przynajmniej niezrozumienie. Trze
ba jednak przyznać,że dzieje Kościoła u samych 
chrześcijan wykazują brak zrozumienia dla łączności 
Ewangelii z życiem, a przywiązywanie wagi jedynie 
do zapewnienia sobie sposobami rytualnymi miejsca 
w Królestwie niebieskim po śmierci. Rabbi Izaak To- 
dsros z ,,Meira Ezofo,wieża" Orzeszkowej, to obraz do 
granic nieprawdopodobieństwa wynaturzonego straż
nika prawowierności — nie tylko żydowskiej — który
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nie widzi, nie słyszy i nie iczuje niczego, co nie jest 
rozważaniem świętych tajemnic. Dlatego dobrą rzeczą 
dlań jest, gdy reb Mosze, nauczyciel, bije dziecko, 
ktÓTe nie może nauczyć się trudnych i niezrozumiałych 
mu zdań, a złą rzeczą jest, gdy Meir broni skrzyw
dzonego dziecka.

Dobro i zło. Dwie wielkości, które zajmują wiele 
miejsca w życiu jednostki i społeczeństwa, a mimo 
to stanowią prawdziwy problem tego życia. W ielu 
kusiło się o rozwiązanie go. Historia myśli filozo
ficznej świadczy o stałych wysiłkach w tym kierun
ku. Znamy wiele pomysłów, mających na celu rozwią
zanie tego problemu, aż do zaprzeczenia w ogóle dua
lizmu dobra i zła. A jednak bardzo dobrze zdajemy 
sobie sprawę z faktu istnienia tego dualizmu, sprzecz
ności, pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Z jednej strony wiemy, że pewne rzeczy są dobre, 
a inne złe, z drugiej zaś strony nie zawsze umiemy 
odróżnić je od siebie. Nawet pewne rzeczy u jed
nych uchodzące za dobre, przez drugich są uważane 
za złe. Wiem na przykład, że prawda jest rzeczą do
brą, a kłamstwo złą. Ale, czy udzielić jałmużny że
brakowi, to już wymaga zastanowienia. Jedni powie
dzą, że to czyn dobry, bo należy pomagać ludziom, 
a drudzy powiedzą, że zły, ponieważ demoralizuje 
przyjmującego jałmużnę i nie rozwiązuje problemu. 
Nie ma więc wśród ludzi jednomyślności w tym wzglę
dzie.

Jakie znaleźć wyjście? Jaką wytknąć sobie drogę 
postępowania? Wszak powiedzieliśmy sobie na w stę
pie, że nie do pomyślenia jest etyczne życie bez roz
wiązania tego problemu. Tym bardziej, że nam, chrześ
cijanom, apostoł Paweł nakazuje: „Nie daj się zwy
ciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj." Na drodze 
zwyczajnego rozumowania bodaj, że nie dojdziemy w 
tej kwestii do prawdy. Zbyt różnorodne są wyniki 
ludzkiej myśli, byśmy mieli pewność co do ich nie
omylności.

Chrystianizm jest w sytuacji o tyle uprzyw ilejo
wanej, że może zawsze sięgnąć do postaci Jezusa. Jeżeli 
obserwując jego działalność, będziemy szukać jej podsta
wy, to stwierdzimy, że jest nią ustosunkowanie się do 
Boga i do człowieka. Siły swe czerpał On od Boga. 
Widzimy od samego początku, jak jest w stałym kon
takcie z Bogiem, szuka samotności, aby się modlić, 
wznosi wzrok ku niebu, z krótkim choćby w estchnie
niem, a w ogrodzie Getsemane, tocząc największą 
walkę swego życia, wzywa Ojca i w Nim szuka sił 
do walki. W reszcie te słowa: „Ojcze, jeśli chcesz, 
oddal ten kielich ode mnie; wszkaże nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie" charakteryzują stosunek 
Jego do Ojca. W ola Boga ma znaczenie decydujące.

A człowiek? Nie brak przykładów na ujrzenie Je 
zusa wśród ludzi. Trędowaty zostaje oczyszczony, chro
my wstaje i chodzi, sparaliżowany wraca do domu 
z łożem na ramionach, ślepy odzyskuje wzrok, głuchy 
— słuch, głodny jest nakarmiony, grzesznik znajdu
je zrozumienie i odpuszczenie oraz drogę do nowego 
życia, a spragniony prawdy, pokoju i sprawiedliwo
ści otrzymuje Ewangelię. Czy trzeba więcej?

Określenia postawy Jezusa względem Boga i czło
wieka nie trzeba nam długo szukać. On sam niedwu
znacznie ją określa, dając odpowiedź faryzeuszowi 
na pytanie o najważniejsze przykazanie: „Będziesz
miłował Pana, Boga twego ze wszystkiego serca swego 
i ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej myśli 
swojej. To jest pierwsze i największe przykazanie, 
a drugie podobne jest temu: Będziesz miłował bliź
niego swego, jak siebie samego".

Uznając społeczny charakter ludzkości, wskazuje Je 
zus na stosunek do człowieka, jako podstawowy mo
tyw postępowania. Od sposobu ustosunkowania się do 
człowieka zależy dobre, lub złe działanie. Innymi sło
wy, — MIERNIKIEM DOBRA I ZŁA JEST STOSUNEK 
DO CZŁOWIEKA.

Stosunek ten może być trojaki:
1. negatywny  — to nienawiść,
2. neutralny — to obojętność
3. pozy tyw ny  — to miłość.
Nienawiść prowadzi do nieszczęścia i śmierci, burzy, 

niszczy życie. Obojętność skupia wszystkie dążenia 
i pragnienia ludzkie wokół własnej osoby, ośrodkiem

zainteresowania staje się „ja". To, co stoi na przesz
kodzie do zaspokojenia ambicji i pragnień, staje się 
stopniowo nienawistne. Obojętność to pierwszy krok do 
nienawiści. A tak zostaje tylko miłość. Gdzie ona 
rządzi człowiekiem, tam nie ma wątpliwości, że jej 
działanie jest dobre.

Takie rozumienie dobra jest zgodne z tym, co mó
wi Apostoł:

,,Nikomu złem za złe nie oddawajcie, troszcząc się
0 to, co jest dobre przed wszystkimi ludźmi. Jeśli 
można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi 
pokój miejcie. Nie mścijcie się, sami, najmilsi, ale 
dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano: pomsta 
do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy nie
przyjaciel twój łaknie, nakarm go, jeśli pragnie, na
pój go; bo czyniąc to węgle rozpalone zgarniasz na 
głowę jego" (Rzym. 12: 17—20).
To wszystko pisze Paweł w świetle słów 9 wiersza 

tegoż rozdziału: „Miłość niech będzie nieobłudna..."
Miłość nieobłudna nie zna kompromisów, ani ogra

niczeń. W tedy dopiero można mówić o prawdziwej, nie- 
obłudnej miłości, jeśli ona jest zgodna ze słowami 
Apostoła: ,,Jeśli nieprzyjaciel twój łaknie, nakarm go". 
Miłość Chrystusowa mówi wobec oprawców: ,,Ojcze, 
odpu ć im, bo nie wiedzą, co czynią."

1 wreszcie tekst podstawowy naszego rozważania: 
,,Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zw ycię
żaj". — Te słowa wskazują na specyficzny charakter 
chrześcijaństwa. Już sama zasada miłości, a więc pry
matu dobra, mówi o czynnym charakterze chrześcijań
stwa. Tu nie ma bierności, kwietyzmu, spoczynku, tu 
jest dynamizm, energia i walka. Chrześcijanin żyje 
i działa. Dla niego otoczenie nie jest obojętne. On 
musi na nie oddziaływać, przetwarzać je, działać jak 
sól, być światłem, rozpraszać mroki, jak zakwasek 
zakwaszać, urabiać swoje otoczenie. W iara chrześci
janina to nie jest świeca, którą trzeba ukrywać pod 
korcem, ale stawiać ją  wysoko na świeczniku, aby 
świeciła ludziom.

Specyficzny charakter chrześcijaństwa, w ynikający z 
naszego tekstu polega na tym, że walka o dobro 
przeniesiona jest do wewnętrznych głębin duszy jed
nostki. Przede wszystkim trzeba w sobie samym poko
nać to, co złe. Mówiąc zaś konkretnie — wykorze
nić z siebie egoizm. Przekreślić własne „ja". Nie zna
czy to, że trzeba wyzbyć się swej indywidualności, 
lecz chodzi o to, by ośrodkiem zainteresowania prze
stała być własna osoba. W  sobie samym w ykorze
niwszy zło, egoizm, zaszczepić miłość, dobro. To do
bro — miłość staje się orężem w ręku chrześcija
nina. Ona staje się narzędziem, zgarniającym rozżarzo
ne węgle na głowę nieprzyjaciela. A pierwszym nie
przyjacielem jest — o tym nigdy zapominać nie wol
no — zło we własnym sercu.

Kto by tylko na tym poprzestał, ten stanąłby w po
łowie drogi. Działanie jedynie w stosunku do siebie, 
byłoby pewną szczególną formą egoizmu. Na to nam 
Ewangelia nie pozwala. W alka ze złem nie ogranicza 
się do przeżyć osobistych jednoskti, ale musi wyjść 
na zewnątrz. Musi się przejawić w oddziaływaniu na 
otoczenie bliższe i dalsze. Tylko, ta walka ze złem 
nosi specjalny charakter. Jest odwróceniem porządku 
naturalnego. Nie oko za oko, nie ząb za ząb, nie nie
nawiść za nienawiść, ale wprost przeciwnie: „Błogo
sławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, 
którzy was krzywdzą i prześladują (Mt. 5:44). I to, co 
mówi Paweł: „Jeśli tedy nieprzyjaciel twój łaknie, na
karm go. jeśli pragnie napój go..." Czyli, krótko mówiąc 
— miłość za nienawiść. Trudno jest kochać taką mi
łością, jakiej żąda Jezus i jaką On Sam kochał, ale 
to jest jedyna droga, bo tylko taka miłość może unie
szkodliwić zło w święcie. Nienawiść rodzi nienawiść, 
zło rodzi zło, a miłość jest puklerzem, o który rozbi
ja ją  się bezsilnie ogniste strzały złego.

Jezus to największy bohater miłości. On dał przy
kład całym swym życiem i swoją śmiercią, jak trze
ba miłować człowieka. Krzyż Jego jest najwym ow
niejszym znakiem tej miłości. On nas nauczył kochać 
tak, by umieć powiedzieć — Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią. On, Jezus, jest najpewniejszym gwa
rantem, że taka droga jest słuszna. „Nie daj się zwy
ciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj."
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KOMENTARZE BIBILIJNE
DO CZYTELNIKA

ogłębienie życiu duchowego wymaga 
koncentracji myśli i chwil skupienia.

W chaosie dnia codziennego coraz trud
niej o takie chwile, kiedy można oderwać się 
myślami od otoczenia ludzi i zdarzeń. Zycie 
wymaga ciągłej czujności. Stąd pochodzi spły
cenie duchowe człowieka współczesnego. 
Trzeba specjalnych okazji do tego, by można 
było związać myśli z niezbędnymi dla wew
nętrznego rozwoju zagadnieniami. Chwile od
poczynku daje niedziela i to nie zawsze, — 
bo na wielu, ciężko pracujących w ciągu ty 
godnia, czeka szereg prac domowych, odkła
danych na ten dzień. Ponadto — czeka w y
prawa do kościoła. Tak, wyprawa. Z nielicz
nymi wyjątkami żyjemy w diasporze, nawet 
tam, gdzie są zorganizowane zbory. Ewange
licy żyją w rozproszeniu w promieniu wielu 
kilometrów. W Warszawie na przykład, dla 
wielu osób uczestnictwo w nabożeństwie jest 
prawdziwym problemem, trzeba bowiem na to 
poświęcić kilka godzin niedzielnego odpoczyn
ku. Odpoczynek daje również urlop. Wtedy 
byłaby okazja, kiedy więcej czasu można po
święcić samemu sobie i zapytać siebie o to, 
na co może nie było czasu kiedy indziej. To 
jednak za mało. Rozwój życia duchowego 
wymaga stałego ćwiczenia. Ażeby czas na to 
znaleźć, trzeba dzień planować i przewidzieć 
dłuższą, czy krótszą chwilę na „wejście w 
siebie". W nielicznych tylko przypadkach 
jest to niemożliwe. W zasadzie każdy może 
znaleźć na to odpowiednią chwilę. Trzeba 
tylko poszukać.

Stały kontakt ze Słowem Pisma jest wa
runkiem niezbędnym prawidłowej pracy nad 
sobą. Warunek ten, z różnych przyczyn jest 
coraz częściej zaniedbywany. Dlatego coraz 
więcej jest ludzi religijnie powierzchownych, 
myślących religijnymi schematami, wykazu
jących brak samodzielności myśli, zależnych 
od ustalomjch, a często przebrzmiałych sloga
nów i omylnych autorytetów. Wzrasta wśród 
ewangelików klerykalizm, przybierający róż
ne postacie, fatalny w swych skutkach. Roś
nie oziębłość dla spraw religijnej społeczności, 
które zrzucane bywają na barki duchownych 
oraz jednostek, obdarzonych szczególnym po
czuciem odpowiedzialności. Droga do odrodze
nia życia społecznego zboru, do pogłębienia 
religijnej myśli, do oddziaływania na otocze
nie prowadzi przez dojrzałość wszystkich 
jednostek, wchodzących w skład społeczności.

Jednota pragnie się przyczynić do tego. 
Dlatego, aby ułatwić czytelnikom Pisma 
Świętego nawiązanie kontaktu ze Słowem, 
będzie stale zamieszczać w Dziale Biblijnym  
krótkie rozmyślania, które należy czytać po

uważnym wniknięciu w treść omawianego 
fragmentu Pisma. Będą to krótkie komenta
rze, czerpane z różnych źródeł. Zamierzamy 
drukować w każdym numerze w zasadzie 
dwa fragmenty. Zdajemy sobie sprawę że to 
o wiele za mało, że powinno ich być co naj
mniej tyle, ile dni w tygodniu. Ze zrozumia
łych względów jest to dla nas niemożliwe. 
Może kiedyś powstanie specjalne pismo tej 
sprawie poświęcone, takie, jakim jest na przy
kład szwajcarski kwartalnik, „La Bibie 
expliquee jour apres jour”, skąd czerpiemy 
pierwsze rozważania. Cytatą z tego pisma 
chcemy zakończyć nasz wstęp.

„Przeznaczeniem tych stron jest dać wyja
śnienie tekstów biblijnych. Nie przyniosą 
więc one korzyści bez uprzedniego przeczyta
nia tekstu. Dodajmy, że Biblia ofiarowuje swe 
skarby temu, kto czyta w modlitewnym sku
pieniu. Módlmy się przed i po lekturze, aby 
Bóg, któremu chcemy oddawać chwałę, przez 
działanie swego Ducha sam otworzył nam 
umysł i serce ku rozważaniu Jego Słowa ”

CIEMNOŚCI I ŚWIATŁOŚĆ

Ewangelia św. Jana 3: 17—21

,,Ludzie bardziej upodobali sobie ciemność, niż świa
tłość"

Ten sąd Chrystusa zdumiewa nas przy pierwszym 
czytaniu. Nie zgadza się on z naszą wizją postępu 
świata, którą pragniemy zachować, mimo zapew

nień, jakie sama historia, narzuca naszemu optymizmo
wi. Jesteśm y skłonni kwestionować to twierdzenie i 
myśleć, że Jezus nie liczy się dostatecznie z prawdzi
wymi pragnieniam i ludzi, ich dobrymi intencjami w 
braku dobrych czynów.

Otóż Jezus nie sądzi, On sam podaje nam to do 
wiary (wiersz 17). Cel, który chce osiągnąć, to zba
wienie wszystkich, zaprowadzenie każdego do św iatło
ści, gdzie dobre intencje staną się dobrymi czynami, 
doskonałymi w Bogu. (wiersz21). On sam tylko może 
uczynić ten cud; w Nim jedynie można znaleźć ocale
nie i być zaprowadzonym do światłości (wiersz 18). 
Można nie dopuszczać do siebie tej światłości; każ
dego czasu stawia się zaporę z ciemności tak długo, 
jak długo nie wierzy się w Niego. Bowiem poza Jego 
osobą, poza światłością świata (Jan 9; 5) w rzeczy
wistości istnieją tylko ciemności, które utrzym ują nas 
zdała od Boga, cokolwiek czynilibyśmy poza tym w 
życiu.

To wszystko przypomina nam, że poza osobą Jezu
sa Chrystusa nie ma innej drogi do zbawienia.

Na szczęście jest jeszcze czas, aby podążyć ku Jego 
światłości.
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IDŹCIE ZA PRZEWODNIKIEM

Ewangelia św. Jana 14: 1—6

Ludzie sami nie znajdują swej drogi, jest to nie
możliwe również dla uczniów Chrystusa. 
Chrześcijanie nie są bardziej samodzielni, aniżeii 

inni ludzie. Potrzeba im przewodnika. Przewodnik ten 
wymaga pełnego i całkowitego zaufania, zaufania 
takiego, jakie się ma w stosunku do Boga (wiersz 1). 
Przewodnik idzie przed nami; pierwszy przechodzi przez 
krzyż, aby wyzwolić nas spod panowania świata ziem
skiego, (grzechu i śmierci) i aby nas wprowadzić do 
nowego świata, świata boskiego przebaczenia i zmar
twychwstania.

Ten nowy świat nie jest tylko dla Niego; nie za
wiera on tylko jednego mieszkania, lecz więcej, to 
znaczy że jest miejsce dla tych wszystkich, którzy idą 
za Nim.

Przewodnik wyprzedza nas, przeto nie trwóżmy się, 
że z konieczności pozostajemy nieco w tyle, sami, 
jakby opuszczeni, bowiem On powróci, aby nas do
prowadzić do celu. Przybędzie On przez Ducha Świę
tego, abyśmy mogli powrócić do Jego świętego do
mostwa. On jest więcej, aniżeli Przewodnikiem. Prze
wodnik jest zależny od dróg i tam, gdzie są one nie 
do przebycia, najlepszy, przewodnik musi zawrócić 
z drogi.

Jezus jest więicej, niż przewodnikiem, On sam iest 
również i drogą. Nasz Przewodnik będzie więc pro
wadził nas naprzód w każdych okolicznościach. Dro
ga nie znajduje się pod Jego stopami, poza Jego osobą, 
lecz w Nim samym.

(nLa Bible expliquee jour apres 
jour" Lausanne 1958)

Tłum. W anda Michałowska

„Pielgrzym Polski“ o Tysiqcleciu
Czerwcowy numer ,,Pielgrzyma 

Polskiego" przynosi ciekawy artykuł 
W itolda Benedyktowicza  pt. ,,Mil- 
lenium  — Tysiąclecia odpowiedzial
ności". Ze względu na interesujące 
ujęcie tematu, pragniemy naszych 
czytelników zapoznać z treścią tego 
artykułu.

Autor, nawiązując do podjętej 
przez Sejm uchwały o jubileuszu 
tysiąclecia państwowości polskiej, 
stwierdza ,że obchody tysiąclecia ma
ją wprawdzie charakter przede 
wszystkim narodowy, polityczny i 
kulturalny, ale pierwszą stwierdzo
ną datą historii polskiej jest rok 
zaślubin Mieszka I z księżniczką 
czeską Dąbrówką, a następnie mo
ment przyjęcia chrztu. Tysiąclecie 
państwowości polskiej jest przeto 
tysiącleciem chrześcijaństwa w Pol
sce.

Następnie, stwierdza, że do tego 
aktu nawiązuje środowisko katolic
kie w Polsce, przygotowując się do 
obchodów tysiąclecia. Przygotowa
nia te przejawiają się — wg Auto
ra — w ożywieniu pobożności i ma
nifestacji na zewnątrz, co się wyraża 
w poświęcaniu ognisk rodzinnych 
Marii Pannie, obwożeniu kopii ob
razu częstochowskiego po wszystkich 
parafiach, wzywaniu do noszenia 
medalików i szkaplerzy, odnawia
nia krzyży przydrożnych, żegnania 
się koło miejsc świętych, przy po
siłku, przed podróżą. Autor widzi 
przygotowania również ze strony 
stowarzyszenia katolickiego ,,Pax",

które tworzy front odnowy moral
nej, wskazując na konieczność walki 
z pijaństwem, rozpustą, chuligań
stwem, pornografią, plagą sztucznych 
poronień itd. W związku z tym pi
sze dalej:

,,Tak więc sfery katolickie du
chowne nawołują do obchodów ty 
siąclecia, kładąc szczególny nacisk 
na manifestowanie pobożności, sfery 
katolickie świeckie wzywają do wy
siłku na rzecz podniesienia m oral
ności i to jest ten akcent, który one 
wnoszą do akcji, związanej z mil
lennium. Obie inicjatywy różnią się 
akcentem, obie płyną z pobudek ka
tolickich i w świetle założeń kato
lickich są słuszne.

,,Czego brak w inicjatywie kato
lickiej spod znaku tysiąclecia — 
to właśnie brak obrachunku. Jakże 
chrześcijańskie i jak katolickie by
łoby przeprowadzenie generalnego 
rachunku sumienia! Polska oczekuje 
obliczenia w perspektywie tysiącle
cia, obliczenia, co katolicyzm jej dał, 
a czego nie, mogąc dać. Oczekuje 
też wniosków, może nie na następ
ne tysiąclecie, ale przynajmniej na 
jedno pokolenie.

Kościół katolicki w Polsce zajmo
wał przez tysiąc lat nader korzyst
ną pozycję. Żadne inne wyznanie 
takiej pozycji nie miało. Zjawia 
się katolicyzm jako siła, poparta 
autorytetem  władzy państwowej. 
Uzyskuje prymat w dziedzinie kul
turalnej, na progu naszych dziejów. 
Zdobywa kolosalne podstawy ma

terialne. Nie odczuwa kłopotów i 
braków materialnych, w przeciwień
stwie do organizacji państwowej, 
która zwłaszcza XVII i XVIII wie
ku jest właściwie nędzarką! Posia
da Kościół niezwykle szerokie moż
liwości ekspansji. Gdzie sięgnie 
zwycięski oręż polski, tam sięga 
wpływ rzymskiego Kościoła. Chyba 
w żadnym kraju Europy, wyjąwszy 
Państwo Kościelne i Hiszpanię, Ko
ściół katolicki nie miał takich przy
wilejów, jak w Polsce.

,,A co dał Kościół narodowi? Nie
wątpliwie, dał wiele. Szczególnie w 
pierwszym półtysiącleciu w zakresie 
oświaty i kultury. W  drugim pięć- 
setleciu naszej historii świadczenia 
te znacznie maleją, by u schyłku 
państwowości zaniknąć zupełnie, 
czy też nawet nabrać ładunku ujem 
nego. Dostarczył Kościół Polsce w y
bitnych mężów stanu, lecz równie, a 
może więcej miernot, czy wręcz 
szkodników, którzy łącząc wysokie 
stanowiska kościelne i polityczne, 
działali na niekorzyść kraju. W  za
kresie obronności Rzeczypospolitej 
kler zdziałał niewiele. W porówna
niu z posiadaną przezeń masą ma
jątkową udział w ciężarach, związa
nych z obroną .kraju, był minimal
ny. Ale nie w tych rzeczach powi
nien był się wyrażać wkład kato
licyzmu. Najważniejsza sprawa to 
oblicze moralne narodu. I to powin
no być przedmiotem obrachunku.

„Tysiąc lat wpływów, tysiąc lat 
rządu dusz. Rezultaty powinny być
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okazałe. Ale tak nie jest. Jakie było 
oblicze moralne narodu na przestrze
ni tych lat? Obok wielkiej dewocji, 
wiary zabarwionej licznymi prze
sądami i nietolerancją — egoizm jed
nostkowy i klasowy po stronie w ar
stwy szlacheckiej; w parze z dewocją, 
okrucieństwo w stosunku do pod
danych, wyznawców tej samej wia
ry (chłopów); zdolność do najpodlej- 
szych czynów, pieniactwa i zdrad. 
Tchórzostwo i bałagulstwo. Odwaga 
szlachecka już w drugiej połowie 
XVII w. jest właściwie mitem. Ry
cerze w typie Czarnieckiego i So
bieskiego należą do wyjątków. Wiek 
następny to szczyt tchórzostwa, przy 
tryumfie obżarstwa i opilstwa. Od
rodzenie cnót rycerskich u schyłku 
niepodległości ma swój rodowód w 
świeckich ideałach patriotycznych, 
owianych duchem Oświecenia i W iel
kiej Rewolucji.

,,Katolicyzm przetrwał państwo
wość polską. W okresie porozbioro- 
wym brakło aparatu państwowego 
polskiego w skali ogólnokrajowej. 
Gdy nie było polskiego rządu, gdy 
rządzili gubernatorzy, kreishauptma- 
ni i landryci trwała nadal organizacja 
kościelna z Polakami na czele. Pry
masi, biskupi, proboszcze to przecież 
Polacy. Kościół zachował kontynua

cję, której pozbawiona była orga
nizacja państwowa przez sto pięć
dziesiąt lat. Mógł wychować i kształ
tować moralność narodu i czynił to. 
Z nienajlepszymi rezultatami. Dziś 
— katolicyzm musi budować front 
odnowy moralnej, bo życie na
rodu jest zagrożone przez zło, któ
re przecież nie narastało od najbliż
szego wczoraj. W zywa do manifes
towania pobożności, ale czy te zew
nętrzne jej oznaki wpłyną na po
prawę stanu moralnego? Oby! Choć., 
doświadczenie uczy, że różne złe na
wyki, przestępczość i zepsucie umia
ły nieraz chodzi pod rękę z dewocją! 
Na schyłku tysiąclecia katolicyzmu 
w Polsce musiał ogłosić stan alar
mowy.

,,Tysiąclecie istnienia w naszym 
kraju i społeczeństwie to nie tylko 
historia z jej blaskami i cieniami. 
To ciężar. Ciężar tysiącletniej odpo
wiedzialnościf.

,,...Nauka świecka... nie wypełni lu
ki, jeśli chodzi o przedstawienie i 
ocenę pobożności katolickiej w Pol
sce, moralności kleru i wierzących, 
spraw jurysdykcyjnych, postawy wo
bec innych wyznań — słowem tego, 
co stanowi przedmiot badań teolo
gów, socjologów i psychologów reli

gii. SpTawy te powinny być roz
poznane nie tylko pod kątem patrze
nia na tysiącletnią historię polską, 
ale także ze stanowiska ściśle teolo
gicznego. Potrzebna jest odpowiedź, 
jak Kościół katolicki w Polsce spełnił 
swe posłannictwo kościelne, w ynika

jące w ogóle z jego natury, z naka
zów Chrystusa i norm apostol
skich..."

*

My ze swej strony pragnęlibyśmy 
dodać, że oceny przeszłości, o ja 
kiej mówi Autor, potrzeba również 
ze strony ewangelickiej. W dziale 
,,Rozmawiamy z Czytelnikami" ma
jowego numeru „Jednoty" apelowa
liśmy o przygotowanie się do obcho
dów Tysiąclecia ze strony protestan
tyzmu polskiego. Wprawdzie nie ma 
on historii tysiącletniej, ale cztery
sta lat jego istnienia nie pozostało 
bez wpływu na historię Polski. 
Warto dokonać oceny tego, co pro- 
tenstantyzm polski wniósł w życie 
narodu i czego nie zrobił, mogąc zro
bić. Jesteśmy cząstką narodu i T y
siąclecie naszego Państwa w równym  
stopniu nas dotyczy.

Biskup wrocławski o tolerancji
Z prawdziwym zadowoleniem no

tujemy, że ,,Tygodnik Powszechny" 
ogłosił fragmenty listu pasterskiego 
biskupa wrocławskiego, ks. Bolesła
wa Kominka, który w związku ze 
świętami W ielkanocy, w dniu 2 
kwietnia br. wezwał duchownych 
swej diecezji do tolerancji. Prag
niemy zapoznać Czytelników z treś
cią ogłoszonych fragmentów wspom
nianego listu.

We wstępie listu czytamy o tym, 
że duch Chrystusowy jest duchem 
miłości i że ta miłość dotyczy prze
de wszystkim duszpasterzy, którzy 
powinni nienawidzieć grzechu i 
wszelkiego fałszu, ale odnosić się 
z wyrozumiałością i Chrystusową 
miłością bliźniego do tych, którzy 
są w grzechu i jako chorzy potrze
bują lekarstwa. Autor listu rozróż
nia tolerancję dogmatyczną, która 
jest niedopuszczalna i tolerancję 
praktyczną, obywatelską, życiową.

Jeśli chodzi o tę pierwszą, to 
czytamy:

udzielona Kościołowi nieomyl
ność w sprawach wiary i moralno
ści — obowiązuje nas do nietolero- 
wania wszelkich odchyleń od kato
lickiej nauki wiary i moralności".

Jeśli chodzi o tę drugą, Autor po
wołuje się na Kanon 1351, który 
głosi:

,,Nikogo nie należy zmuszać 
wbrew jego woli do przyjęcia wia
ry katolickiej". Dalej czytamy: ,,l 
do stosunków naszych z tymi ludź
mi mamy wnosić Chrystusową do
broć, łagodność, uprzejmość, wyro
zumiało ć, miłość. Nie dopuszczaj
my się więc żadnej dyskryminacji  
wobec tych, którzy nie należą do 
naszej społeczności wierzących...

Pouczajmy wiernych, żeby z w y 
rozumiałością odnosili się do tych, 
którzy są poza Kościołem. Nigdy  
nie wolno obrażać miłości bliźnie
go, która razem z miłością Boga 
jest pierwszym przykazaniem chrze
ścijańskim...

,,Nauczając prawd wiary, lub jej  
broniąc, nie będziemy zaczepiać z 
ambony osób niewierzących, lub 
nie praktykujących i tzw. ,,winnych". 
Nie będziemy też, w sposób nie
zgodny z duchem miłości bliźniego 
i miłosierdzia chrześcijańskiego, wy
tykać słabości naszych przeciwni
ków.

,»Ambona nie jest miejscem na 
obrachunki osobiste i występy po
lityczne. Jeżeli gdzie, to przede 
wszystkim na ambonie kapłan wi
nien być drugim Chrystusem nau
czającym — a Chrystus zawsze  
nauczał w miłości i prawdzie, nawet

wówczas, gdy potępiał nieprzyja
ciół Pana Boga...

,,Ci którzy bezusatnnie zaciskają 
w gniewie pięści i grożą nimi 
swoim owieczkom błądzącym, na 
pewno niewiele z nich nawrócą. 
W yrazem naszego duszpasterstwa 
niech nie będzie pięść, zaciśnięta 
w gniewie, ale dłoń, wyciągnięta do 
bliźnich i usta, mówiące im: j e s 
t e ś  m o i m  b r a t e  m..."

W liście pasterskim biskupa Ko
minka obok tego, co z satysfakcją 
podkreślamy znajduje się szereg sfor
mułowań, z którymi trudno nam się 
pogodzić. Nie mamy o to pretensji, 
bo wynika to z całokształtu doktry
ny katolickiej. Gdyby było inaczej, 
nie byłoby podstawy do tego, żebyś
my utrzymywali naszą odrębność w y
znaniową. Nie będziemy więc z 
tym polemizować. Chodzi o rzecz za
sadniczą.

Jednakże musimy zwrócić uwagę 
na jedno zdanie które nas nieprzy
jemnie zaskakuje. ,,W swej pracy 
apostolskiej K oc io ł  nie posługuje 
się n i g d y  (podkr. nasze na.) 
przymusem".

Czy ksiądz biskup Kominek rze
czywiście z czystym sumieniem i z 
ręką na sercu może powiedzieć, że 
N I G D Y ?

na.
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OBCHODY STULECIA KOŚCIOŁA 
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

W dniach od 11—13 lipca br. 
odbyw ały się obchody stulecia Pol
skiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów. Główne uroczystości odby
ły się w  W arszawie, w kościele 
ew angelicko-reform ow anym  na
Lesznie. W uroczystościach wzięli 
udział liczni przedstaw iciele bap
tystów  z Europy i Ameryki. 
W śród gości obecni byli: prezes 
Światowego Związku Baptystów  
d r  Adams, oraz wiceprezes Świa
towego Związku i prezes Związku 
Ewangelicznych Chrześcijan Bap
tystów  w ZSRR Żidkow.

W sobotę, 12 lipca, również w 
kościele na Lesznie odbyła się 
akadem ia z okazji Stulecia, w k tó
rej wzięli udział przedstaw iciele 
Kościołów polskiej ekum enii. Refe
ra t historyczny wygłosił prezes 
Kościoła Baptystów, A leksander 
Kircun, po czym dłuższe przem ó
wienie wygłosił prezes Polskiej 
Rady Ekum enicznej, ks. Z. Miche- 
lis. Przem aw iali również i życze
n ia składali przedstaw iciele posz
czególnych kościołów, obecni na 
akadem ii. W imieniu Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego prze
mówił Prezes Konsystorza, p. Ste
fan Baum.

W niedzielę wieczorem, w sali 
hotelu Bristol odbyło Się przyjęcie 
z udziałem przedstaw icieli bratn ich  
Kościołów, oraz kierow ników  bap- 
tyzmu z zagranicy.

KONFERENCJA W PRADZE CZE
SKIEJ.

Przedstaw iciele polskich Kościo
łów wzięli udział w międzynarodo
wej konferencji kościelnych działa
czy pokojowych w yznania ew ange
lickiego i prawosławnego, k tóra 
odbyła się w Pradze w  dniach od 
31 m aja do 5 czerwca br. Polską 
Radę ekum eniczną reprezentow ał

ks. Z. Michelis, Kościół Ewangelic
ko-Reform ow any ks. Z. Tranda, 
Kościół Polsko-Katolicki ks. E. 
Narbutowicz, a Chrześcijańską Ada- 
dem ię Teologiczną Rektor, ks. d r 
W. Niemczyk. Na konferencji utw o
rzono „Chrześcijańską Radę Poko
ju“ z siedzibą w  Pradze Czeskiej. 
W ybrano 20-osobową Radę Naczel
ną, w skład której weszli p rzedsta
wiciele Polski, Czechosłowacji, 
ZSRR, NRD, NRF, Węgier, Buł
garii i Rum unii. Z ram ienia Pol
ski w skład Rady wszedł ks. d r 
A. Wantuła.

W następnym  num erze „Jednoty“ 
podam y m ateriały , dotyczące Kon
ferencji.

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY 
WANDY DREGE.

13 czerwca br. w Obserwatorium 
Geofizycznym im. St. Kalinowskie
go w  Świdrze kolo Warszawy od
była się uroczystość obchodu 50-le- 
cia pracy najstarszego pracownika 
tej placówki, ad iunkta Wandy 
Drege. Jub ila tka  jest członkiem 
Zboru Ewangelicko-Reformowanego 
w  W arszawie i odznacza się se r
decznym przyw iązaniem  do Kościo
ła.

Na uroczystość tę, urządzoną 
przez Dyrekcję i Radę Zakładową 
Zakładu Geofizyki PAN, oprócz 
grona obecnych i daw nych kole
gów i współpracowników Jubilatk i 
przybyło szereg profesorów i 
członków Rady Naukowej Zakładu 
z jego dyrektorem , prof. T. Olcza
kiem. Polską Akadem ię Nauk re
prezentow ał prof. J. Lambor, prze
wodniczący K om itetu Geofizyczne
go PAN i wice przewodniczący 
Rady Naukowej Zakładu Geofizy
ki PAN. Wśród gości znajdow ali 
się m. in. prof. S. Manczarski, prof. 
J. Hurwic, prof. S. Straszewicz, 
prof. St. Pawłowski, doc. Skorupa, 
doc. Bóbr Modrakowa, doc. Molga,

płk. Dzikiewicz i ks. B. Tranda,
jako przedstaw iciel Zboru Ew.-Re- 
formowanego.

Uroczyste posiedzenie otworzył 
i przewodniczył m u prof. Lambor. 
Okolicznościowe przem ówienia, w y
głaszane przez prof. Lambora, dyr. 
Olczakową, doc. Bóbr Modrakową, 
kierow nika O bserw atorium  Z. Ka
linowską i przedstaw icieli zespołu 
pracowników  O bserw atorium  i Za
kładowej Organizacji Związkowej, 
zaw ierały wyrazy największego uz
nania d la długoletniej i pełnej 
ofiarności pracy, w ykonyw anej przez 
Jub ilatkę często w  bardzo ciężkich 
w arunkach, oraz nacechowane by
ły szczerą sym patią, jaką cieszy 
się Jubilatka.

Podajem y dw a charakterystyczne 
w yjątki z referatu  K ierow nika 
Obserw atorium  w Świdrze, adj. Z. 
K alinowskiej:

„W roku 1941 powstała myśl
0 konieczności założenia własnego, 
polskiego obserwatorium magnetycz
nego w okolicach Warszawy... Ze 
względu na specjalne założenia bu
dowa ta wymagała stałego nadzoru
1 współpracy takiego człowieka, jak 
Wanda Drege; przez jej ręce prze
chodziły wszystkie gwoździe, oku
cia, blachy i inne materiały, uży
wane do budowy, które trzeba było 
zbadać, czy nie są magnetyczne.

„Pojęcie urlopu, czy też ograni
czonego ustawowo czasu pracy było 
dla Wandy Drege pojęciem raczej 
obcym, gdyż nie [traktowała ona 
nigdy swej pracy jako funkcji, peł
nionej w  ramach takiej, czy innej 
umowy, lecz jako sprawę osobiście 
dla niej najbardziej istotną i bliską. 
Serdecznie bliskie były dla niej 
wszystkie potrzeby i wszystkie spra
wy Obserwatorium, bez względu na 
to, czy sama brała w nich mniej
szy, czy większy udział. Obcy był 
jej zawsze wszelki egoizm, m yśl 
o wyciągnięciu dla siebie jakichś 
korzyści osobistych. Dawała z sie
bie wszystko, co dać mogła, chęt
nie dzieliła się swoim doświadcze
niem i umiejętnością z innymi, 
młodszymi 'współpracownikami“.
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Z e  ś w i a t a

Щ CEYLON: Nędza uciekinierów.
Zam ieszki wybuchłe ma tle w alki

0 język urzędowy spowodowały m a
sowe ucieczki Tam ilów i Syngale- 
zów z obszarów, na k tórych narody 
te  są w  mniejszości. W skutek tego' 
na północy wyspy znajduje się po
nad 2 500 bezdomnych Tamilów, na 
południu — ponad 2 000 Syngale- 
zów. Kościoły chrześcijańskie s ta 
ra ją  się zmniejszyć nędzę uchodź
ców przez dary.

Щ AUSTRIA: Socjaliści mogą być 
chrześcijanami.

Program Socjalistycznej Partii 
Austrii, ogłoszony niedawno, zawie
ra m. in. stwierdzenie, że socjalizm  
jest ruchem, który „bynajmniej nie 
wymaga sztywnej jednolitości wszy
stkich poglądów“. „Socjalizm i reli- 
gia nie sto ją w  sprzeczności. Każdy 
religijny człowiek może być jedno
cześnie Socjalistą“.

Щ FRANCJA: Odrębności protestan
tyzmu francuskiego.

Tygodnik francuski „Reform e“ 
podaje następujące szczegóły o pro- 
testantyźm ie francuskim : liczba pro
testan tów  wynosi ok. 860.000, w  tym  
ok. 460.000 reform owanych i ok. 
400.000 lu teran . Na teren ie posia
dłości francuskich, dzięki żywej 
działalności m isyjnej protestantów  
francuskich żyje ok. 1 m iliona p ro 
testan tów  ma M adagaskarze, 400.000 
w  K am erunie, 300.000 we F rancus
kiej Afryce W schodniej, 150.000 we 
F rancuskiej Afryce Zachodniej i To
go, 50.000 w  Oceanii. Od 1905 r. 
istnieje we F rancji rozdział kościoła 
protestanckiego od państw a. P ro te
stanci posiadają 4 wyższe uczelnie 
(fakultety  teologii). P rotestanci na
leżą głównie do w arstw  średnich, 
m ieszczaństw a i chłopstwa; na te 
renie robotniczym prow adzą żywą 
działalność ewangelizacyjną.

Щ ZSRR: Cerkwie w Moskwie.
Z okazji 40-lecia P atria rcha tu  

Moskiewskiego odbyły się w maju 
uroczystości w  Zagorsku k/Moskwy,
w  Moskwie i Leningradzie.  ̂ Przy 
tej okazji podano do wiadomości, że 
w  Moskwie istnieje obecnie 40 cer
kwi, prócz tego 2 dalsze w  odbu
dowie. N abożeństwa cieszą się du
żą frekwencją wiernych, 90% sta
nowią kobiety.

Щ FILIPINY: Zakaz współpracy ka
tolików z protestantami.

Biskup J.M. Cueno zagroził obec
nie ekskom uniką wszystkim  tym  
katolikom , którzy po 31 m aja prze
kraczać będą zakaz uczęszczania do 
szkół protestanckich i należenia do 
organizacji młodzieżowych. Groźba 
ta  dotknęła w  pierwszym  rzędzie 
S tudentów  Centralnego U niw ersy
te tu  Filipińskiego oraz instytutów
1 szkół pielęgniarek.

(  HOLANDIA: Zbiórka przez radio.
Ekum eniczny K om itet Kościołów 

H olenderskich przeprow adza od ro

ku interesujący eksperym ent pole
gający na tym, że co tydzień słu
chacze są w zywani do sk ładania 
ofiar na cele kościelne. W roku 1957 
uzyskano w  ten  sposób praw ie 100 
tysięcy guldenów, a ofiary te w y
kazują obecnie tendencję rosnącą.

|  BIBLIA: Najczęściej tłumaczona 
książka.

Ogłoszona niedawno sta tystyka 
przekładów  i w ydań UNESCO w zbu
dziła sprzeciw  tow arzystw  b ib lij
nych, które stw ierdziły, że w  sta 
tystyce tej nie są uwzględnione d a 
ne, dotyczące przekładów  i nowych 
w ydań Biblii. Jak  w ynika z danych, 
zebranych przz te tow arzystw a, Bi
blia jest w dalszym  ciągu najczęś
ciej tłum aczoną książką, której wy
dania osiągają najwyższe nakłady.

■  WŁOCHY: Walka o prawo swo
bodnego praktykowania religii. 
Ewangelicki Związek Kościołów  
Włoskich wystosował do nowego 
rządu włoskiego apel o zrealizowa
nie zawartych w konstytucji gwa
rancji swobodnego praktykowania 
wiary. Apel dom aga się zniesienia 
ograniczeń, w prow adzonych w  tym  
zakresie przez poprzedni rząd.

■  OCEANIA: Jednoczenie kościo
łów.

Powstały w  w yniku prac m isy j
nych Londyńskiego Tow arzystw a 
Misyjnego Kościół P rotestancki na 
wyspie N auru zgłosił swe p rzystą
pienie do K ongregacjonalistycznej 
Unii A ustralii i Nowej Zelandii.

■  NOWA GWINEA: Pastorzy tu
bylczy.

W szkole teologicznej Ewangelicz- 
no-Chrześcijańskiego Kościoła No
wej Gwinei zdało ostatnio końcowy 
egzam in 18 pastorów  papuaskich. 
Obejm ą oni kierow nictw o gmin w  
różnych częściach kraju . W ten  spo
sób Kościół ten  otrzym uje po raz 
pierwszy tubylczych pasto.ów .

■  IRLANDIA:
Członkowie Kościoła M etodystycz

nego Irlandii wypowiedzieli się p rze
w ażającą liczbą głosów przeciw  do
puszczeniu kobiet do spraw ow ania 
urzędu pastorskiego. Jedynie dwie 
gminy w yraziły gotowość przyjęcia 
kobiet na stanow isko pastora.

|  CEJLON: Prześladowania wyzna
niowe.

Na tle w alk między Tam ilam i 
i Syngalezami wybuchły zamieszki 
religijne, w yw ołane przez radykal
nych m nichów buddyjskich. P raw 
dopodobnie m ają oni ponad 100.000 
zwolenników. D oktryna ich jest 
sprzeczna z nauką Buddy, zabra
n ia jącą stosow ania siły. Szybki 
w zrost te j grupy ułatw iony jest 
przez okoliczność, że każdy bud
dysta może stać się m nichem  
przez proste włożenie szaty m ni
szej — i równie łatw o może w y
stąpić z zakonu. Obecnie na Cejlo-

nie żyje ponad 5 milionów synga- 
leskich buddystów, 1.600 000 hin
duistycznych Tamilów, 500.000 m a
hom etan i ok. 715.000 chrześcijan.

■  AMERYKA ŚRODKOWA: Współ
praca młodzieży chrześcijańskiej.

W czerwcu odbyło się w  Montego 
Bay na Jam ajce zebranie przedsta
wicieli organizacji młodzieży chrześ
cijańskiej (YMCA i YWCA), w k tó 
rym  uczestniczyli również katolicy. 
P rzedstaw iciele ci reprezentow ali 
szereg krajów  Am eryki środkow ej 
i Południowej oraz USA. Celem 
konferencji było omówienie sposo
bów koncentracji prac, prowadzo
nych na odcinku młodzieży przez 
organizacje lokalne.

|  HOLANDIA: Kobiety diakonami.
Synod Holenderskiego Kościoła 

Reformowango zdecydował T  gło
sam i przeciwko 24 o dopuszczeniu 
kobiet do spraw ow ania urzędów 
Starszego Zboru oraz diakona. Sy
nod postanow ił również, że w okreś
lonych w ypadkach i dla określo
nych zadań“ kobiety mogą być do
puszczone do w ykonyw ania służby 
kaznodziejskiej. Jeśli jednak ko
b ie ta  wychodzi za mąż, musi rezy
gnować z urzędu kościelnego.

■  AZJA WSCHODNIA: Postępowa 
polityka kościelna.

Na konferencji, k tó ra  odbyła się 
niedawno w  M anili, 45 przedsta
wicieli kościołów azjatyckich w y
powiedziało sie za prowadzeniem  
postępowej polityki przez kościoły 
chrześcijańskie, zwłaszcza w  zakre
sie ewangelizacji w zrastającej lud
ności m iejskiej. Kościoły m uszą 
wyciągnąć właściwe konsekwencje 
z uprzem ysłow ienia Azji i zmienić 
m etody pracy, jeśli chcą utrzym ać 
swoje pozycje i wznowić stano
wisko.

|  USA: Kościół Braci.
Przy okazji 250-lecia istnienia 

A m erykański Kościół Braci w y ra 
ził zgodę na ordynowanie kobiet 
na stanow iska pastorów . Kościół 
postanow ił dalej powołać Misję 
Pokoju przy Rządzie USA, której 
zadaniem  będzie przedstaw ianie 
członkom Rządu stanow iska Kościoła 
w spraw ach rozbrojenia, pokojowego 
w ykorzystania energii atomowej i 
podobnych poczynań, m ających na 
celu um ocnienie pokoju. W następ
nym roku Kościół zam ierza wydać 
na swe cele ponad 2,5 m iliona do
larów . Kościół Braci (kwakrów) na
leży do najstarszych kościołów pro
testanckich Ameryki.

■  LIECHTENSTEIN: Nowy zbór.
Po raz pierwszy w dziejach tego 

księstw a m a być wybudow any koś
ciół protestancki. Prace nad budo
w ą zboru zostały już rozpoczęte. 
Obecnie protestanci korzystają z 
drew nianej kaplicy. Kościół stanie 
w  stolicy księstw a, Vaduz.
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