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KS. JAROSŁAW NIEWIECZERZAŁ

Chrystus zm artw ych w sta ł!  Chrystus
„N iew iasty ... nie znalazły ciała jego , 
przyszły  powiadając, iż w idzenie  
A nie lsk ie  w idzia ły , k tó rzy  pow ia
dają  iż on żyje”.

Ew ang . św. Ł ukasza 24,23.

Chrystus zmartwychwstał! Oto treść dzisiej
szej, radosnej nowiny, która wypełnia ser

ca nasze. Myśl nasza jest jeszcze bliska zwąt
pienia i smutku, jeszcze widzimy to straszliwie 
bolesne zmaganie się Chrystusowe i słyszymy 
Jego wołanie: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mię opuścił” — „Ojcze! w ręce twoje polecam 
ducha mojego” — widzimy Józefa z Ary maty i, 
kładącego Pana owiniętego w prześcieradło do 
grobu, widzimy ten ogromny kamień przywa
lony do drzwi grobowych...

I ten kamień ogromny i ciężar smutku jak 
gdyby położony był na sercu matki Jezusowej, 
na sercach wszystkich Jego uczniów.

Wszyscy opuścili to miejsce męki i grób, 
był to bowiem dzień przygotowania żydow
skiego.

Ledwie jednak minęła sobota, ledwie na
stał świt dnia pierwszego po sobocie, oto już 
śpieszą do grobu Ukrzyżowanego niewiasty na
bożne, Maria Magdalena, Maria matka Jaku
bowa i Salome, i pytają po drodze: >,Któż nam 
odwali kamień ode drzwi grobowych?” — I na
gle, zbliżywszy się, ujrzały kamień odwalony, 
a w grobie ujrzały młodzieńca, siedzącego po 
prawicy, odzianego w szatę białą, który do nie
wiast przerażonych powiedział: „Nie lękajcie 
się; Jezusa szukacie onego Nazareńskiego, któ
ry był ukrzyżowany; wstał z martwych, nie- 
masz go tu. Ale idźcie a powiedzcie uczniom 
jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei”.

Niewiasty przerażone prędko uciekły od 
grobu. Wieść o zmartwychwstaniu obiegła tych, 
którzy z Nim bywali, którzy tak smucili się 
i płakali. A Jezus ukazał się najpierw Marii 
Magdalenie, potem dwom uczniom idącym 
przez pole, na ostatek ukazał się też onym je

denastu wespół siedzącym i wyrzucał im, iż 
tym, którzy Go widzieli wzbudzonego nie uwie
rzyli.

Wkrótce też rozlegają się nad niwami izra
elskimi głosy zwycięstwa> głoszące radośnie: 
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje!

Tak, Chrystus żyje! Nie była to zatem le
genda tylko, która powstała na skutek tego, że 
niewiasty nie znalazły ciała Chrystusowego, 
nie były to jedynie niejasne twierdzenia, któ
re powstały z tęsknego życzenia lub z nabożnie 
podnieconej imaginacji, lecz była to rzeczywi-
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stość. Jezus żyje! On zwyciężył śmierć i w y
wiódł na jaśnię żywot i nieśmiertelność. O tym  
mówili aniołowie, świadkami tego byli żołnie
rze strzegący grobu, to było przeświadczeniem 
niewiast, za tę prawdę uczniowie kładli wła
sne życie.

On żyje! O tym  mówią słowa Nowego Te
stamentu, o tym  przekonują dzieje Kościoła, 
o tym  świadczy wpływ ewangelii na narody 
świata. Świadectwem tego jesteśmy i my, gdy 
uwierzyliśmy w Tego, który umarł za grzechy 
nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwie
nia naszego. O tym  świadczą nam nasze nie
dziele. Co niedzielę przychodzimy do żywego 
Zbawiciela i radujemy się z Jego zmartwych
wstania, będąc sami synami jego wskrzeszenia.

On żyje! Oto poselstwo pokoju i radości 
dla wszystkich smutnych, znękanych dusz, dla 
wszystkich grzeszników rozpaczających nad so
bą, dla wszystkich tych, którzy z płaczem roz
siewają drogocenne ziarno, dla tych, którzy 
sposobią się do pójścia tą ostatnią drogą przez 
dolinę cienia śmierci. On żyje! Oto ewangelia 
wielkanocna każdej niedzieli i każdego dnia 
życia naszego.

Ty utrudzony i udręczony wędrowcze, 
czyż nie zechcesz wesoło podnieść oczu swych 
ku niebu słysząc dzisiejsze słowo, że Jezus ży
je? Słowo to ma przecież cudowną moc, jak 
muzyka dla zmęczonego wojska. Patrz na tych 
zmęczonych żołnierzy. Ale ich dowódca wie, 
jak ich wzmocnić, jak dodać sił. Daje znak % 
zwycięski marsz rozlega się i dźwięczy woko
ło. I do tych umęczonych ciał przenika nowa 
siła a w twarzach błyszczy znów nowy ogień 
życia, i znów idą, zapominając o trudzie, zmę
czeniu. Tak niechaj i na nas oddziała melodia 
wielkanocnej nowiny, że On żyje. A więc na
przód w nowej mocy, Jego mocy nieustającej. 
Gnębią cię troski, kłopoty? Spotkały cię za
wody w życiu? Upadasz na duchu?

Do twego serca wkrada się ciemność? — 
Tylko w górę serca. Jezus zwyciężył śmierć, 
On przezwycięży i twoje trudności, On odwali 
kamienie z twej drogi, tak że dojdziesz do celu. 
Świadomość, że Jezus żyje była pociechą dla 
tysięcy przed nami i będzie po nas. Gdy Luter 
był smutny i udręczony, pocieszał się zawsze 
słowem: „Vivit” t.j. żyje. Często pisał to sobie 
na stole a także na drzwiach i ścianach można 
było u niego czytać te słowa: żyje, żyje. Gdy 
go pytano, co to znaczy, odpowiadał: Jezus ży
je, a gdyby nie żył, nie pragnąłbym żyć ani 
godzinę. Ale dlatego że On żyje, i my żyć bę
dziemy, gdyż tak nam On obiecał.

Tak, ta świadomość, że Chrystus Pan żyje, 
umie i te najsłabsze członki ciała Chrystuso
wego znów wzmocnić w boju, znów orzeźwić 
w pragnieniu i znów posilić w pełni i świętości 
życia. A tajemnicą ich siły jest ta wiara: Jezus 
żyje!.

Obserwujemy życie i postępowanie ludzi 
wiary. Ileż to wielkich dzieł oni dokonują. 
A przy tym  cierpią niezwykle, lecz nie słabną. 
Wicher wszelkiego pokuszenia wieje na nich, 
a oni mężnie opierają się. Zapytujemy: gdzie 
tajemnica tej ich mocy? Tylko w tym, że Jezus

żyje. To dodaje siły w życiu pełnym  cierpienia* 
to dodaje siły w straszliwej i pełnej cierpienia 
śmierci, to daje dopiero wartość całemu życiu. 
Ten żywy Jezus jest mocą działającą w każdej 
pracy wierzących, jest mocą opierającą się każ
demu uciskowi cierpienia, jest zdrojem świat
ła i radości.

Zapytujesz dlaczego tak mężnie i z radoś
cią szli naprzeciw śmierci apostołowie, dlaczego 
mogli tak wiele znosić i tak wiele pracować? 
Apostoł Paweł odpowiada: „Żyję już nie ja, 
lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz 
w ciele żyję* w wierze Syna Bożego żyję, który 
mię umiłował, i wydał samego siebie za mnie:9 
A w innym miejscu wyraźnie mówi: „Chrystus 
żywot nasz9'. Cni swój trud i życie oddawali 
dla żywego Chrystusa.

Wiemy, co ludzie umieją wykonać dla 
zmarłych. Wiemy o tym  już z czasów starożyt
nych. Ale tutaj jest żywy Jezus. To nie jest 
tylko pamięć o tym, jak żył, jak umierał, jakie 
słowa wypowiedział, co czynił dla ludzi; On 
żyje nie tylko w myśli, w przenośni, w fantazji 
ludzi, w swoim słowie, w dziejach, lecz jest to 
Jezus, który sam jest obecny, sam wzmacnia, 
sam pomaga, objawia się, sam zdejmuje brze
mię grzechu i sam nas prowadzi. On żyje. I to 
nas wzmacnia i pociesza.

Nie uwierzyliśmy w Jezusa, który co praw
da niegdyś był z nami, lecz teraz Go nie ma — 
lecz w Jezusa* który żyje i uczynił nas uczest
nikami swego życia i objawia to życie wśród 
nas. Tylko dlatego są nam nabożeństwa tak 
drogie, że On jest wśród nas rzeczywiście. Ta 
pewność, że Jezus żyje, wzmacnia nas w bu
rzach życia i we wszelkim naszym osamotnie
niu.

Tego doświadczy każdy, kto zbliży się do 
żywego Zbawiciela.

Wielu pragnęłoby wierzyć, że Jezus żyje, 
gdyby mogli jednak z Tomaszem włożyć swą 
rękę w bok Jego a palce swe w ślady gwoździ, 
lub gdyby z Marią mogli Go spotkać w ogro
dzie, lub z Kleofasem i drugim uczniem na 
drodze, lub gdyby mieli takie objawienie jak 
Saul. Nie zapominajmy jednak, że i w naszych 
czasach Chrystus Pan nigdy nie pozostawia 
w wątpliwościach tych, którzy za nim tęsknili, 
łkali, którzy Go szukali, i którzy spoglądali 
w stronę Jego krzyża. Wszystkim, którzy za 
Nim tęsknili pokaże ręce swoje i nogi swoje, 
pokaże im, że rzeczywiście zadość uczynił za 
ich grzechy i że jest żywym, aby im pomagał, 
prowadził ich, kierował nimi i rządził, pocieszał 
ich i był dla nich na wieki wiernym biskupem 
i kapłanem.

W dniu dzisiejszym po świecie całym roz
lega się wieść: Jezus zmartwychwstał! Ale ty l
ko naprawdę wierzący cieszą się, że On żyje. 
On żyje! Żyje, aby w łasce swej przyjmować 
grzeszników i aby mocą krwi swojej ich w y
zwolić od grzechu. Żyje, aby objawiać swoją 
moc i miłość w Kościele. Żyje, aby orędować 
za nas u Ojca. Żyje, aby nas darzyć odkupie
niem we krwi Jego, w Jego śmierci. Żyje, aby 
nas prowadzić do zwycięstwa. On żyje!
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Dobrze byłoby, gdyby o tym  wiedzieli 
wszyscy ci, co dziś w różny sposób święcą 
Wielkanoc. Oby wiedzieli o tym  ci, którzy 
w niedzielę wielkanocną składają sobie wza
jemnie życzenia. Ze Jezus żyje. „Ten który 
grzechy nasze na ciele swojem zaniósł na drze
wo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedli
wości żyli, którego siniałością uzdrowieni 
jesteście.”

Dlaczego masz być oddalony od Niego, od 
życia, od światła, od Jego mocy? Przybliż się 
dziś do Zmartwychwstałego, On cię wzywa do 
siebie.

Pozdrawiam was w tę niedzielę wielka
nocną słowami: Jezus żyje! Chrystus Pan na
prawdę zmartwychwstał!
Alleluja! Radujmy się!

EMIL BRUNNER

JEZUS -  P O Ś R E D N I K
„Największym złem 

jest wina” Jeżeli w 
czym  zawiniliśmy, to 
się tego już nie da na
prawić. Nie m am y już 
w tedy żadnej władzy 
nad tym , co się stało.
To należy już do prze
szłości — na wieki w ie
ków. Tam w wieczności 
jest teraz zapisane. Jak  
auto re jes tru je  na licz
niku każdy przejecha
ny  kilom etr, tak  też 
wszystko, cokolwiek 
czynim y, w  wieczności 
w  jakiś sposób jest za
rejestrow ane na liczni
ku, który obejrzeć bę
dziem y mogli dopiero 
w dniu ostatecznym .

W tej samej chw i
li, kiedy się coś popeł
niło, już jest tam  „za
pisane” i żaden żal n i
czego tu  nie zmieni.
Tam  jest zapisane i za
razem  świadczy prze
ciwko nam: winien. Ale 
ten  „licznik” w wieczności ma jeszcze inną nie
samowitą właściwość. On nie re jestru je  tego, co 
ludzie o mnie sądzą lecz co Bóg o mnie myśli. 
Jak  zdjęcie rentgenow skie odsłania on w nętrze, 
które inaczej pozostałoby niewidoczne. Bóg 
patrzy na serce, na tw oje serce, człowiecze. 
Któż by się tu  nie przeraził? Tak, któż by tu  nie 
zwątpił? „Gdyż przed Tcbą, Panie, żaden z ży
jących nie jest sprawiedliwy”. Pozwólcie mi 
to prawdziwie określić: na owym liczniku w y
pisany jest na nas w yrok śmierci. Gdy Bóg 
z nam i obrachunek zrobi, nie może inaczej 
brzmieć jak: niewierny! niewierny! — precz 
z nim!

Oto, co nam  mówi sumienie. W dzisiej
szych czasach sum ienie w ydaje się wyrokować 
mniej i surowo. Kto z nas jeszcze m yśli o zatra
ceniu i piekle? Stare bajeczki! Ludzie um ieją 
dziś owym  licznikiem  tak  m anipulować, że 
właściwie już nic przerażającego nie wskazuje.

Ale to m anipulow anie 
sum ieniem  w  gruncie 
rzeczy nic n ie pomaga. 
Ten licznik w  wieczno
ści, nie bacząc na to, re 
jestru je  nadal, a w y
rok, który  wskazuje, 
mimo wszystko brzmi: 
stracony. Boć sum ienie 
mówi nam  potajem nie: 
tyś woli Bożej nie brrał 
na serio. Ty nie możesz 
się ostać przed Jego są
dem. W skrytości każdy 
to odczuwa. Boimy się 
Boga. Nie ma takiego, 
k tó ry  by się Boga nie 
bał — naw et ten, któ
ry  Bogu zaprzecza, na
w et ten, k tóry  z w iary 
drwi. Głęboko na sa
m ym  dnie, w  najgłęb
szych tajn ikach  duszy, 
tam  tkw i strach  przed 
Bogiem strach przed 
zatraceniem . To mówi 
nam  sum ienie, to jest 
— jak  Paw eł raz po
wiada, „cyrograf prze

ciwko nam” (Kol. 2, 14); to zaw arte jest w  sło
wie „w ina” .

Lecz co mówi Bóg sam do tego? On mówi 
nam, że istotnie tak  jest. Sumienie, oskarża
jące nas, nie kłam ie. Ów rejestrato r, na k tó ry  
nakręca się nasza wina, podobnie jak  kilo
m etry  w samochodzie, jest Bożym narzędziem . 
W szak powiedzieliśmy: tam  notuje się to, co 
Bóg widzi. Co Bóg mówi. W kancelarii Bożej 
przygotowuje się nasz w yrok śmierci. Ale... 
tak, czy jest tu  jeszcze „ale”? M iałby Bóg może 
jednak , nie być tak  srogim ” i jak  powiadamy, 
nie m yśleć tak  źle? Nie, takiego „ale” n.e ma. 
W yrok, „cyrograf przeciwko nam ” jest praw o
mocnie przygotowany i przez Boga samego 
podpisany. Ale...

To „ale” nazywa się: Jezus Chrystus, 
Ukrzyżowany. On „odpuścił nam wszystkie 
grzechy, zmazawszy cyrograf przeciwko nam, 
i wziął go z pośrodku, przybiwszy go do krzy-

Tycjan: „Zbawca świata" 
(Ermitaż — Leningrad)
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„A od szóstej godziny stała się ciemność../*

ża”. Nie jakoby niew ażny był w yrok śmierci. 
Zarejestrow ane zostało nic innego tylko to; 
z naszego punktu  widzenia nie może przed 
Bogiem nic innego nie mieć wartości, jak: 
winien, zgubiony. A kurat to chce nam  Bóg 
powiedzieć przez krzyż swego Syna. Bóg nie 
chce nie myśleć tak  źle. Pan Bóg zupełnie 
serio trak tu je  to co przeciwko nam  mówi. To 
i dla niego nie jest niczym. On nie może, on nie 
chce owego „cyrografu’’ po prostu podrzeć. 
Owszem, on m iałby moc ku tem u; ale on tego 
nie chce ze względu na nas. W przeciw nym  
razie lekceważylibyśm y naszą winę. On chce 
nam  pokazać, że to, co na tym  cyrografie jest 
napisane, prawdziwe jest i ważność posiada. 
Więcej, on naw et chce, ażeby w yrok był wyko
nany. Ale... ponad wszystkim stoi ułaskawia
jąca miłość ojcowska.

On nie chce podrzeć cyrografu, świadczą
cego przeciwko nam» lecz jego moc ukryć 
w wyższej mocy. On „przybił go do krzyża”. 
To uczynił, abyśm y jedno i drugie widzieli: 
wielkość naszej winy i jego jeszcze większe 
miłosierdzie, powagę jego świętej woli i jeszcze 
większą powagę jego miłości ojcowskiej. Oto 
jest poselstwo o Jezusie Chrystusie, Pośredniku.

W yobraźcie sobie, że sługa podpalił panu 
swem u stodołę. Sługa odpowiada za szkody 
wszystkim , co posiada. Lecz on nie jest w sta
nie wszystkiego zapłacić. Pan mógłby w tedy 
zabrać wszystko, co sługa posiada, a więc buty, 
ubrania, zarobki i powiedzieć: to jest przecież 
m alutka część z tego, co on mi w rzeczywistoś
ci jest w inien. A teraz niech mi się ten łobuz 
więcej na oczy nie pokazuje. Ale pan tego 
wszystkiego nie czyni, nie zabiera m u niczego, 
zatrzym uje go u siebie nadal i powiada: ja 
wszystko biorę na siebie. Ja sam wszystko za
płacę. I wówczas dopiero otw ierają się oczy 
sługi, wówczas wie, jak  dobry jest jego pan.

Tak uczynił z nam i Bóg w Jezusie C hry
stusie. On wziął na się wszystko, aby pokazać, 
jak bardzo nas kocha. On sam wszystko zapła
cił; on sam niósł przekleństwo grzechu, które 
my nieść mieliśmy. Jezus poszedł na krzyż, bo 
ludzie nie znieśliby takiej bliskości Boga. 
I w łaśnie przez to, że Jezus dał się ukrzyżo
wać* Bóg zbliżył się jeszcze więcej a oddalenie 
człowieka od Boga jeszcze bardziej wyraźne 
się stało. Cyrograf przeciwko nam  świadczący 
tam  został nam  pokazany — dla wszystkich 
czytelny, nasz w yrok śmierci. A jednocześnie 
cyrograf ten  został zniszczony: Bóg mimo to 
m iłuje nas. Przez tę potworność m usiał Syn 
Boży przejść, aby się napraw dę do nas zbliżyć. 
To wszystko musiało się stać, abyśm y my lu 
dzie mogli zobaczyć Boga i nas samych: Boga, 
z jego miłością, i nas z naszą bezbożnością. 
Bez krzyża na Golgocie nie wiedzielibyśmy nic
0 tym, co z nami jest, ani o tym, jak bardzo nas 
Bóg miłuje.

Tam oglądam y Boga i człowieka w jednym , 
nędzę i zgubę człowieka oraz Bożą bliskość
1 niepojętą miłość. Jezus objawia na krzyżu nas 
i Boga w jednym . A czyniąc to, czyni zarazem  
najw iększą rzecz, k tóra się stać może: on spro
wadza człowieka z powrotem  do Boga. On spra
wia „pojednanie przez swoją k rew ”. Tak jak 
matka idzie za swoim straconym dzieckiem, 
schodząc do jego nędzy, brudu i hańby, tak Bóg 
w Chrystusie Jezusie do naszych nizin zstąpił, 
aby całkowicie być z nami. Dlatego jest Jezus, 
Ukrzyżowany, owym obiecanym  ,,Bóg z nam i” 
albo »»Emanuelem”, a Golgota tym  jedynym  
miejscem na świecie, gdzie jak nigdzie indziej 
ujrzeć możemy tajemnicę Bożej miłości. K to — 
my? Chcę to w yraźniej powiedzieć: ty, jeżeli 
jesteś tym , k tóry  pozwala Bogu sobie powie
dzieć: dla ciebie to się stało, bo ty  tego potrze
bujesz i ponieważ Bóg i ciebie m iłuje.

Tłum. X. R. T.

Źródła kato lickie o W ielkim  Piątku  podają:
„Wielki Piątek jest powszechnym dniem pokuty i postu na pamiątkę i ku czci zbawczej męki i śmierci 
Jezusa Chrystusa. Już w  drugim stuleciu dzień ten osobliwie byl obchodzonym i świętowanym. Kon
stantyn Wielki nakazał w  dniu tym powszechne święto (Euseb. de vita Const, lib. IVc 18)”.

(Dr A. Mliller: „Leksykon prawa kość. i liturgii rzym.-kat.” r. 1832, str. 422)

„Od najdawniejszych czasów Kościół dzień ten świecił jako dzień smutku i powagi i nakazał uroczysty spo- 
kój, post i smutne ceremonie” (Krfill: „Archeologia chrześcijańska” str. 72)
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je do uczniów spieszących do 
Emaus. Na ich zaproszenie za
siada z nimi do stołu i je z ni
mi. Podczas łam ania i rozdzie
lania chleba „otw orzyły się 
oczy ich, i poznali Go, ale On 
zniknął z oczu ich. I mówili 
między sobą: Izali serce nasze 
nie pałało w  nas, gdy z nam i w 
drodze mówił, i gdy nam  Pisma 
otw ierał?” (Ł. 24, 31-32). Mieli 
wrażenie, jak gdyby poseł z in
nego świata otworzył im ukry 
ty skarbiec daw nych zapowie
dzi.

Jeżeli do tego niepojętego 
opowiadania zastosujem y histo
rię Abbota, stanie się jasne, że 
istota ze świata, posiadającego 
więcej wym iarów niż nasz, mo
że łatwo pojawić się i znowu 
zniknąć w niew idzialnym  świę
cie czwartego wym iaru. Wyo
braźm y sobie, że ktoś z tró jw y
miarowego świata w stąpi do 
dwuwymiarowego św iata „pia
skowców”. Co się stanie? Istota 
trójw ym iarow a będzie mogła w  
każdej chwili zniknąć z dw u
wymiarowego świata „piaskow
ców” w trzeciej dym ensji, k tóra 
dla nich w ogóle nie istnieje. 
A teraz w yobraźm y sobie, że 
do naszego świata w stąpi istota 
z czw artej, n ieuchw ytnej dla 
nas dym ensji. Przecież w  każ
dej chwili będzie ona mogła po
jawić się i znowu zniknąć z na
szego widoku, uchylając się do 
swojego czwartego wym iaru. 
Zam knięte drzw i będą zamknię
te tylko dla nas, istot tró jw y-

To opowiadanie z niepraw do
podobnego zdarzenia może nam  
pomóc zrozumieć niejedno, o 
czym opowiada Nowy Testa
m ent. Czterdzieści dni, pod
czas k tórych zm artw ychw stały 
Chrystus obcował ze swym i 
uczniami w  nowej swej rzeczy
wistości, należy niew ątpliw ie do 
najw iększych, ale też i najm niej 
zrozum iałych wydarzeń, jakie 
się kiedykolwiek na świec ie 
przytrafiły . Tych czterdzieści 
dni, w  których zm artw ychw sta
ły Jezus przychodził do swoich 
i znowu ich opuszczał, można 
umieścić w  ram ach norm alnych 
wydarzeń chyba tylko tak, jak 
byśmy umieścili na pustyni oa
zę, k tórej źródło leżałoby w in
nej dym ensji.

P rzy jrzy jm y się n iektórym  
ewangelicznym  relacjom . Nie
znany cudzoziemiec przystępu- Cornelius: „Niewiara Tomasza"

KAROL HEIM

P A N  W S T A Ł  
P R A W D Z I W I E

Dawno już temu pojawiła się w Anglii niewielka książka 
Abbota p.t. „F ia t la n d W chwili jej pojawienia mogło się zdawać, 
że jest ona wyrazem fantastycznych upodobań pisarza, pragnące
go swym czytelnikom spłatać niewinnego figla, po którym prze
chodzi się znowu do porządku dziennego. Ale ta właśnie mała 
książka, która wówczas nie zwróciła specjalnej uwagi, w czasach 
Gaussa, Riemanna i Einsteina była czytana z wielkim zaintereso
waniem przez matematyków i fizyków.

Książka ta zajmuje się w formie opowiadania zagadnieniem, 
czy mogą istnieć takie twory, które żyłyby nie w naszej trójwy
miarowej przestrzeni, lecz w płaszczyźnie tylko dwuwymiarowej. 
Ciała takich istot musiałyby być płaskie, coś w rodzą u trójką
tów, kwadratów i kręgów, a domy, które by zamieszkiwały, by
łyby zamknięte nie wysokimi murami i ścianami, lecz liniami. 
Przypuśćmy, że żyłyby podobnie jak my w łonie narodu i w gra- 
nicach państwa z ściśle określonymi prawami.

Otóż Abbot w swej książce każe normalnemu człowiekowi
0 trójwymiarowym ciele wstąpić do świata tych płaskich istot, 
które nazywa też „piaskowcami” (Flachländer). Co by się stało? 
Owa trójwymiarowa istota wywołałaby wśród „piaskowców” 
okropne podniecenie i zamieszanie, a samą swoją egzystencją
1 wyobrażeniami wszystko w praworządnym państwie „płaskow- 
ców” przewróciłaby do góry nogami, dokonując rzeczy dla „pias
kowców” zgoła niemożliwych. Sytuacja byłaby tak straszna, że 
intruz musiałby być postawiony przed sąd a gremium sędziów 
„piaskowców” skazałoby go niewątpliwie albo na dożywotnie 
więzienie, albo zamknęłoby go w domu wariatów.
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m iarowych, ale istota z czwar= 
tej dym ensji może przez nie 
przejść bez jakiejkolw iek tru d 
ności, co oczywiście wykracza 
już poza granice naszego rozu
mienia.

Kiedy uczniowie emauscy 
stanęli znowu w  gronie pozo
stałych uczniów, „stanął sam 
Jezus w  pośrodku nich, i rzekł: 
Pokój wam !” (Ł. 24,36). Szalom 
łachem! Było to w  ówczesnej 
Palestynie norm alne pozdro
wienie, ale w ustach Zm art
wychwstałego codzienne po
zdrowienie nabrało zgoła innej 
treści. Jezus przychodzi do ucz
niów ze św iata boskiego poko
ju, przychodzi na ziemię zwaś
nioną i pełną niepokoju, przy
nosząc strum ień wiecznego po
koju. Uczniowie słysząc to nie
ziemskie pozdrowienie, „prze- 
lęknąwszy się i przestraszeni 
będąc, m niem ali, iż ducha wi
dzieli” (Ł 24,37), że widzieli du
cha jak  na jakim  seansie spiry
tystycznym . Jezus w  wielkim  
m iłosierdziu usuwa błąd ucz
niów; pokazuje im swoje ręce

i nogi, a przy tym  wyjaśnia: 
„Duch nie ma ciała ani kości, 
jak  widzicie, że ja m am ” (Ł 
24, 39). Potem  jadł przed nimi, 
aby dać im dowód swej rzeczy
wistej cielesności a wreszcie 
wyjaśnił im wszystkie zapowie
dzi Starego Testam entu o ko
nieczności cierpienia Chrystusa.

I wreszcie trzecie zdarzenie, 
o k tórym  nie mówią synopty
cy, ale o k tórym  wspomina 
ewangelia Jana (20, 19-29). K ie
dy wieczorem pierwszego dnia 
po sabacie uczniowie siedzieli 
pospołu przy zam kniętych 
drzwiach, pojawił się nagle Je 
zus, pozdrowił ich pozdrowie
niem  zaw ierającym  pokój 
wiecznego św iata i udzielił bez
pośrednio z tego wyższego świa
ta doskonałości największego 
daru, jaki tylko mógł im udzie
lić: Ducha św. z pełnomocni
ctwem  odpuszczania i zatrzy
m ywania grzechów. Po ośmiu 
dniach w tych samych okolicz
nościach przytrafiło  się coś nie
zwykłego. W gronie uczniów 
pojawia się sceptyk Tomasz,

który wierzy tylko w to, co po
siada w ręce. A Zm artw ych
w stały znowu pełen m iłosier
dzia i pobłażliwości przystępuje 
do sceptyka i każe m u przeko
nać się o swej rzeczywistości 
dotykiem. P rzy  okazji w ypo
wiada słowa pełne miłosierdzia, 
ale też i przygany: „Żeś m nie 
ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; 
błogosławieni, którzy nie wi
dzieli a uw ierzyli” (J 20,29). A 
Tomasz pokonany miłością Mi
strza, przełam uje swe w ątp li
wości słowami: „Mój Pan, mój 
Bóg!”

We wszystkich tych w ypad
kach Zm artw ychw stały obja
wia się jako Pan, k tó ry  przez 
powstanie z grobu został zwol
niony z pęt trójwym iarowości; 
dla Niego żadne drzw i nie mo
gły być zamknięte!

„Weltschopfung und Wel- 
tende”, Hamburg 1952, 
158—161.

Tłumaczył Ks. E. J.

KS. RYSZARD TRENKLEB

W spomnienia 
i refleksje  wielkanocne

Bez samochwalstwa należy przyznać, że 
wśród ewangelików niewiele się zachowało 
przesądów i zabobonów, choć tu i tam coś nie 
coś z tej dziedziny pozostało, zapewne jakieś 
reminiscencje z czasów pogańskich.

F. Uhde: „Poranek wielkanocny”

Dziwne to było miasteczko. W latach mego 
dziecięctwa 75 procent jego mieszkańców, to 
byli ewangelicy, przeważnie rzemieślnicy, 
dumni ze swego „obywatelskiego stanu”, gdyż 
większość szczyciła się posiadaniem własnego 
domku i kawałka ziemi, większego lub mniej
szego, w postaci ogrodu. Dziwne było to mia
steczko dlatego też, że gdy przychodził Wielki 
Piątek, wcześnie rano, o wschodzie słońca, wie
lu ewangelików, w kamiennym milczeniu, ze 
wzrokiem zwróconym wprost przed siebie> kie
rowało swe kroki ku niewielkiemu strumykowi, 
aby zanurzyć niesione przez siebie dzbanki, 
imbryki czy wiadra w jego toni i zanieść do 
domu „cichą wodę”, która ponoć doskonale 
działała na cerę, chroniła oczy i gardło od 
chorób, no i w ogóle była cudownym lekiem 
na wszelkiego rodzaju dolegliwości. „Cicha wo
da” gwarantowała te dobrodziejstwa tylko 
w tym  wypadku, jeśliś przez całą drogę w obie 
strony nie przemówił ani jednego słowa, nie 
odwrócił się. Na odezwanie się mogłeś sobie 
pozwolić dopiero po powrocie do domu i zmó
wieniu pacierza. Dziwna rzecz, że zwyczaj tęn
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byt pielęgnowany z pokolenia w pokolenie, ale 
tylko wśród tamtejszych ewangelików, dopiero 
później niektórzy katolicy poszli w ich ślady.

W dalszej lub bliższej okolicy z podobnym 
zwyczajem się nie zetknąłem. Dlaczego wspo
minam o tym? Czy przesąd ten zasługuje na to? 
Chyba nie. Pragnąłbym jednakże zwrócić uwa
gę na jedno, że stara tradycja, pochodząca nie 
wiedzieć skąd, związana była w rozumieniu 
tamtejszych ewangelików ściśle z Wielkim  
Piątkiem, bardzo uroczyście obchodzonym i tu 
„Cichym Piątkiem” nazywanym. Mówiono, że 
gdy Chrystus na krzyżu konał, zamarł z trwo
gi cały świat, cała przyroda, że wody w rzekach 
i strumykach stanęły i odtąd, kto sam zamilk
nie i tej wody zażyje, dozna w mocy Chrystu
sowej cudownych jej własności.

Gdy wraz ze zbliżającym się Wielkim  
Piątkiem prawie corocznie przypominam sobie 
te sznury ciągnących do strumyka ludzi, w y
trwale milczących nawet wtedy, gdy zły pies 
tego czy innego szarpnął za nogawkę, jestem 
pełen podziwu dla naiwnej ale jakże wielkiej 
wiary tych prostych ludzi i nieraz stawiam so
bie pytanie, czy w obliczu takiej wiary nie 
było możliwe cudowne działanie „cichej wody”, 
choć na potwierdzenie takiego przypuszczenia 
nie znalazłbym żadnego przekonywującego 
faktu?

Wielki Piątek! Boże, to było święto! Któż 
z nas ewangelików śmiałby w tym  dniu pra
cować? Która gospodyni ośmieliłaby się sprzą
tać lub piec ciasto świąteczne? Z głębokim 
zgorszeniem patrzyliśmy na katolików, dla 
których Wielki Piątek w niczym się nie różnił 
od każdego innego dnia, a niektórzy celem pod
kreślenia swojej „inności” wykonywali prace, 
wywołujące u nas 
coś więcej niż zgor
szenie (ulubionym za
jęciem gospodarzy- 
katolików było w y
rzucanie nawozu z 
obór w tym  dniu). W 
duchu pytaliśmy: czy 
dla nich Chrystus 
nie umierał na krzy
żu? Czy ich Chrystus 
jest inny? No bo jak
że? Obchodzą święta 
Trzech Króli, Zwia
stowanie Marii Pan
ny, Świętych Pań
skich — owszem, też 
czcigodne dni — ale 
dlaczego nie czczą 
dnia, który dla chrze
ścijanina musi być 
najświętszy, boć prze 
cięż tam na Golgocie 
dokonała się rzecz 
największa: zbawie
nie ludzkości, a więc 
i moje zbawienie? Te
go pojąć nigdy nie 
potrafiliśmy.

Ewangelicy na całym świście obchodzą 
Wielki Piątek w ciszy i skupieniu (w Anglii 
np. w ten jedyny dzień w roku nie ukazują się 
żadne gazety, wszystko jest zamknięte, prócz 
kościołów) i choć u nas, w kraju katolickim, 
nasi współwyznawcy wykonują swoje powin
ności zawodowe (niektórzy biorą wolny dzień 
na poczet urlopu), to przecież znajdują czas 
we wczesnych godzinach rannych czy popołud
niowych na pójście do kościoła i przystąpienie 
do Wieczerzy Pańskiej, aby sobie przyswoić te 
łaski, dla których ciało Chrystusowe zostały 
na krzyżu złamane a krew jego święta prze
lana. Ewangelik, który tego w Wielki Piątek 
nie czyni, zerwał wewnętrznie i zewnętrznie 
z wiarą swoich ojców i na zaszczytne miano 
ewangelika nie zasługuje. Pięknym zwyczajem  
dnia tego milkną po kościołach dzwony, ale 
za to głośno rozlega się wewnętrzny dzwon, do 
pokuty nawołujący: ,,w imieniu Chrystusa 
proszę was: pojednajcie się z Bogiem”!

We wspomnianym miasteczku była jesz
cze jedna osobliwość. Rezurekcje obchodzono 
we Władysławowie o wschodzie słońca na.... 
cmentarzu. A nie był to cmentarz jak każdy 
inny. Osobliwością jego było piękne położenie — 
na samym szczycie dość stromego wzniesienia, 
górującego nad najbliższą okolicą. Nad bramą 
cmentarną widniał napis: „Jam jest zmar
twychwstanie i żywot”. Wielka i bujna musiała 
być fantazja ojców, zakładających ten cmen
tarz, skoro złożyli na barki swoje i przyszłych 
pokoleń nie byle jakie trudności, związane 
z eksportacją zwłok. Uczynili to za cenę uzy
skania pięknego widoku na dolinę, w której 
rozlokowało się miasteczko i na otaczające je 
wzgórza, tu i tam lasem porosłe. Żalu o te trud-
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nosci nikt w stosunku do ojców nie żywił. Ta 
fantazja podobała się.

Jeszcze wokoło panowała ciemność a już 
około godziny 4 nad ranem budził śpiących 
twardym snem mieszkańców dźwięk wielkiego 
starego, na drewnianej dzwonnicy zawieszonego 
dzwonu, którego serce ręcznie trzeba było po
ruszać, dzwonu, zwiastującego zmartwychwsta
nie Pana. Brzmiał powoli, potężnie; dreszcz 
niesamowitości przeszywał wszystkie trzewia, 
ale jednocześnie urzekał swoją powagą i uro
czystym tonem. Zwiastowanie zmartwychwsta
nia było jedynym jego zadaniem. Na jego 
odgłos wszyscy powoli podnosili się z łóżek, aby 
dokładnie o godzinie 6 wziąć udział w nabo
żeństwie rezurekcyjnym na cmentarzu (wielka 
była rozpacz, gdy pewnego razu z powodu 
śniegu i mrozu uroczystość odbyła się w koś
ciele). Tylko chorzy i niedołężni starcy pozosta
wali w domu.

Tu na samym szczycie wzgórza zgroma
dzali się wierni wokół kamienia grobowego ś.p. 
Ks. Henryka Bartscha, miejscowego słynnego 
duszpasterza i radcy konsystorskiego, zmar e- 
go w r. 1852 jednego dnia ze swo^ą zoną 
w czasie epidemii cholery — ojca również ś.p. 
Henryka Bartscha (on to jako student teologii 
sam chował swoich rodziców na cmentarzu 
Władysławówskim) —  długoletniego  ̂ I pastora 
zboru warszawskiego. Z tych, którzy się tu 
zebrali nie było chyba ani jednego, kóry by 
nie miał na tym cmentarzu grobu ojca, matki, 
dziadka lub innego przodka. I tu na tym miej
scu tak świętym i drogim dla wszystkich, 
w promieniach wschodzącego słońca, wśród 
zapachu zielonej, świeżej wiosennej runi, roz
legał się śpiew pieśni wielkanocnej: „Gdy

W. A. YISSER T HOOFT

Rembrandl —
Generalny sekretarz Światowej Rady Kościołów  
w Genewie Dr W. A. Visser*t Hooft od długich 
lat interesuje się jako chrześcijanin i znawca 
sztuki dziełem swego słynnego rodaka, wielkiego 
holenderskiego malarza Rembrandta, o którym 
wydal obszerną książkę. Poniższy artykuł napisał 
z okazji jubileuszu Rembrandta.

Trzysta pięćdziesiąta rocznica urodzin 
Rem brandta, k tó rą  obchodziliśmy w dniu 15 
lipca 1956 r., a która była podnietą do inicjo
w ania samodzielnych w ystaw  rem brandtow - 
skich w  Am sterdam ie, Rotterdam ie, w Mosk
wie i Sztokholmie, m iała szczególne znaczenie 
dla Kościołów Reformacji. R em brandt bowiem 
jest w yjątkow ym  m alarzem  Biblii i to m ala
rzem  w duchu biblijnym .

Nie można powiedzieć by był nim przez 
całe życie. Biblijne obrazy młodego Rem brand
ta nie różnią się w zasadzie niczym szczegól
nym  od m alarstw a jego współczesnych. Biblia 
jest dla niego wdzięcznym źródłem m alarskich 
tem atów  i ze szczególnym upodobaniem wyko
rzystu je  dram atyczne sytuacje. P róbuje koja-

słońce bieg zaczyna swój, powstaje z grobu 
Jezus mój”. Nic dziwnego, że te same słowa, 
ta sama melodia na innym miejscu nie robiły 
tak silnigo wrażenia. Słowa Ewangelii o Marii 
Magdalenie i Salome, śpieszących raniutko do 
grobu i to, że Jezus powstał z grobu, tu wśród 
mogił bliskich tchnęło nadzieją, że żywy Zba
wiciel i tych, którzy tu śpią i nas wszystkich , 
gdy tu legniemy (tego sobie życzyliśmy) obda
rzy życiem wiecznym w wielkim dniu Zmar
twychwstania. A pewności tego dodawało nam 
jeszcze coś innego. Oto skończyła się zima. 
Świeżutka, pachnąca ruń wiosenna gdzienie
gdzie rozkwitająca stokrotka i nie na ostatnim 
miejscu wschodzące słońce, w którego tarczy 
my dzieci, zgodnie z potwierdzeniem starszych, 
wyraźnie „widzieliśmy” skaczącego baranka — 
upewniały nas o tym, że tak jak przyroda, 
w zimowym śnie pogrążona, budzi się znów do 
nowego życia, tak samo prochy zmarłych, dzię
ki Wszechmocy Pogromcy śmierci, kiedyś 
przyjmą postać żywego ludzkiego ciała, podob
nego chwalebnemu ciału Zmartwychwstałego.

Mając te cudne, opromienione w dodatku 
dziecięcą fantazją, przeżycia żywo w pamięci, 
choć teraz w wielkanocny poranek rozlegają 
się nad wzgórzem cmentarnym jedynie rados
ne trele wielkanocne skowronków, nie mogę się 
uwolnić od wrażenia, że naszym ewangelickim 
świętem umarłych winien być nie ten ponury, 
ciemny i grozą przejmujący dzień listopadowy, 
lecz jasny, promienny dzień zmartwychwsta
nia naszego Pana. Złocisty blask słońca 
wielkanocnego, którym jest sam Jezus Zmar
twychwstały, każe załzawione oczy nasze, 
wpatrzone dotąd w mogiłę, podnieść ku górze, 
skąd świta nam N a d z i e j a ,  będąca pew
nością tego, co kiedyś będzie nam objawione.

malarz Biblii
rzyć holenderską tradycję  realizm u z modnym 
wówczas stylem  baroku.

Niespokojne linie i retoryczne podkreśle
nia opanowują jego dzieła do tego stopnia, że 
prace z tego okresu, choć świadczą wymownie 
o doskonałym  opanowaniu rzemiosła, to jed
nak nie stanow ią dowodu głębszego przeży
cia. Widocznie wówczas jeszcze nie ,,zetknął 
się”, ze słowem w którym  przem aw ia Bóg. 
Obok całego podziwu, jakim  obdarzamy Rem
brandta, m usim y całkiem jasno przypuścić, że 
sztuce młodego Rem brandta brak  właściwego 
biblijnego wyrazu.

W czw artym  dopiero dziesiątku lat, kiedy 
dobrzmiało burzliw e crescendo życia, kiedy po 
śm ierci swej ukochanej małżonki Saski musi 
uczyć się „spożywać swój powszedni chleb ze 
łzam i” — uczy się również poznawać „niebies
kie moce”.

Kto porów nuje jego dzieła z tego okresu 
z pracam i wcześniejszymi, zmuszony jest 
stw ierdzić głęboką w ew nętrzną przem ianę 
twórcy. W szystko ucichło. Jego jedynym  celem

80
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jest podać obraz jak najprostszy, tak, aby 
uwaga widza skierowana była na cen tralną ak
cję przeżycia. Biblia nie stanow i dlań już in
teresującej książki ilustrow anej, lecz księgę 
historii zbawienia, k tóra ma być w yrażona nie 
tylko słowem, lecz również barw am i i rysun
kiem. Teraz rodzą się dzieła, będące nie tylko 
przejaw em  m istrzowskiej sztuki, lecz dzieła 
które przem aw iają i poruszają doskonalej, w y
raźniej i bardziej życiowo to, co Biblia pragnie 
nam powiedzieć.

W tym  właśnie czasie R em brandt staje  się 
napraw dę m alarzem  Biblii. Jego rysunki w ska
zują, że w Biblii objaw ił bardzo wiele tem a
tów, do których zabrakło odwagi tradycyjnym  
mistrzom. W ażniejszy przy tym  jest jeszcze 
fakt, że te same tem aty w yraża stale nowym 
sposobem, starając  się za każdym  razem  o w ier
niejsze wyrażenie m yśli przew odniej. W ten 
sposób wchodzi na drogę, po której kroczy zu
pełnie sam. Jego równieśnicy objaiśniali Biblię 
bądź jako rom antyczne historie o ludzkim  bo
haterstw ie, lub też jak ilustracje życia całkiem  
świeckiego i zrozumiałego. U R em brandta jed
nak mężczyźni i niew iasty nie są co praw da 
żadnym i bohateram i ale ani nie przeciętnym i 
ludźmi. Idzie m u przede w szystkim  o człowieka 
walczącego o Boga. W ten sposób i Chrystus 
jest z jednej strony w swym dziele człowie
kiem  co praw da „nie m ającym  kształtu  ani 
piękności”, z drugiej zaś jest tym, k tóry  znaj
duje się w swym centrum  historii i w swoich 
rękach dzierży decyzję nad życiem i śmiercią.

W bogatej litera tu rze  rem brandtow skiej 
pojaw iają się stale próby charak terystyk i owej

chrześcijańskiej sztuki. N iektórzy uw ażają go 
za kalw inistę, inni za m ennonitę, jeszcze inni 
za katolika. Są krytycy, staw iający R em bran
dta tuż obok m istyka Jakuba Bóhma, lub szu
kają go w sferze humanizmu. W edług mnie py
tanie o miejsce Rem brandta jest całkiem  pro
ste. R em brandt nie jest w  ogóle żadnym  lite 
ratem , ani teologiem, ani też filozofem. Wiado
mo ogólnie, że czytał bardzo mało. I w  tym  
czasie, kiedy w swoim domu m iał bogate zbio
ry  sztuki, książek posiadał zaledwie kilka. Z 
całą jednakże pewnością możemy stwierdzić, 
że stale czytał i stale w racał do Biblii. Oznacza 
to, że był, jak  mało ludzi przed nim  i po nim 
,,homo unius lib ri”, człowiekiem jednej książ
ki, człowiekiem, którem u ta książka w ystar
czała, ponieważ z niej mógł żyć.

Nie powinniśmy się więc starać zasze rego- 
wywać R em brandta do jakiegoś „izm u”. Nie 
rozstrzyga tu ta j również zagadnienie do jakie
go należał Kościoła. Bezsporny jest fakt, że 
jego rodzice należeli do kościoła reform ow a
nego, że ślub swój zaw arł również w tym  koś
ciele, oraz, że dzieci swoje też w nim  ochrzcił. 
Jest rzeczą prawdopodobną, że w  czterdzies
tych latach swego życia pozostawał w bliższych 
kontaktach z m ennonitam i, jednakże nie jest 
praw dą, że był członkiem ich zboru. Wiadomo, 
że ze względu na stosunki małżeńskie znalazł 
się w późniejszym okresie w  konflikcie z Koś
ciołem. Jednakże z tego co wiem y można są
dzić, że jego stosunek do Kościoła był do końca 
życia norm alny.

&

Rembrandt — Getsemane 
Łuk. 22, 43-44.
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W żadnym  przypadku nie można skonsta
tować, by różne fazy owego stosunku do Koś
cioła m iały jakikolw iek wpływ  na jego biblijną 
sztukę w pozytyw nym  bądź też negatyw nym  
znaczeniu. R em brandta możemy zrozumieć je
dynie w oparciu o Biblię. Jest rzeczą charakte
rystyczną, że jedyną księgą, o k tórej jest 
wzm ianka w inw entarzu po jego śmierci, jest 
w łaśnie Biblia.

Nadzwyczaj ciekawy jest fakt, że Koś
cioły Reform acji praw ie zupełnie nie zaintere
sowały się sztuką Rem brandta. Należałoby ocze
kiwać, że w  okresie kontrreform acji, kiedy 
obcy duch opanował całkowicie dziedzinę sztu
ki, dzieło Rem brandta będzie przyjęte z 
wdzięcznością.

Nie można powiedzieć, by winę owego 
braku  zainteresowania, ponosił brak z a a n 'k o 
w ania się Kościołów Reform acji sztuką kościel
ną. Przecież w późniejszych stuleciach wyda
wane były stale nowe Biblie ilustrowane, jed
nakże żadna z nich nie korzystała z twórczości 
Rem brandta. W ybierano tych artystów , któ
rzy tw orzyli w  ówczesnym modnym  stylu, tj. 
w baroku. Zapominano przy tym  zupełnie, że 
barok i kontrreform acja to duchowe siostrzyce. 
Dodajm y do tego, że R em brandta na nowo od
kry li nie mężowie Kościoła ale historycy sztu
ki.

Należałoby zapytać dlaczego trw ało to tak 
długo zanim ci, k tórzy przyznają się „jedynie 
do Pism a św .” uznali w Rem brandcie najw ięk

W OJCIECH WRZOS

W 400

Melanchton przekazuje Konfesję Augsburską 
Karolowi V

szego m alarza Biblii? Wiąże się to zapewne 
z faktem , że nasza generacja odrzuca zwłasz
cza ze świadectwa ewangelii — wszelki ro
m antyzm  i sentym entalizm , i dlatego widać 
ona dopiero dojrzała do tego, by zrozumieć re
alizm sztuki Rem brandta. Bezsporny jest 
fakt, że wiele dzieł sztuki religijnej, k tórą nasi 
ojcowie podziwiali w yw ołuje w nas dzisiaj 
w ew nętrzny sprzeciw, tak, jak nie znosimy 
emfazy i gadulstw a na ambonach.

Nie chodzi zapewne tylko o to, że dojrzałe 
już dzieła Rem brandta nie przeinaczają biblij
nego zwiastowania, ale przede wszystkim  o to, 
że jego twórczość pomaga nam  lepiej rozumieć 
tajem nicę Bożego objawienia. On zrozumiał to, 
co oznacza ewangelia, że C hrystus przy jął na 
siebie postać sługi. R em brandt zgłębił w dużej 
mierze tajem nicę Chrystusowego posłannictwa, 
tzn. faktu, że skry ta  boskość Chrystusa obja
wia się jedynie w  wierze. Są to praw dy wiary, 
znane Lutrow i i Kalwinowi, które m y dzisiaj 
winniśmy sobie na nowo uświadamiać.

Nie m am y zaiste powodu, by o tym  na
szym protestanckim  m alarzu mówić ze zbytnią 
zarozumiałością. Możemy jednakże być wdzięcz
ni Bogu za to, że w  Rem brandcie żył w ielki 
człowiek, k tó ry  swyrii życiem i twórczością da
wał dowód, w  jaki sposób również i w ielki a r
tysta może żyć z Biblii i w  jaki sposób należy 
dalej przekazywać jej zwiastowanie.

w/g Ev. Kalendar — Praha — 1958 
TL JN

icę śmierci
F ilip  M elanchton urodził się 16 lutego 

1497 w B retten  w  Palatynacie jako syn p ła t
nerza Jerzego Schwarzerda; m atka jego była 
krew ną słynnego hum anisty Jana Reuchlina. 
Po skończeniu łacińskiej szkoły w  Pforzheim  
12-letni chłopiec w stępuje na uniw ersytet w 
Heidelberdze, w  trzy  lata  zaś później przenosi 
się na uniw ersy tet do Tybingi. Już w  Heidel
berdze dostaje się pod wpływ  nauczycieli hu
manistów, ożywionych ideą um iarkowanej re
form y Kościoła, w  Tybindze zaś przystaje cał
kowicie do nowego k ierunku reformistycznego, 
i prawdopodobnie już tu  przyjm uje ówczesnym 
zwyczajem greckie nazwisko M elanchton, bę
dąc przekładem  jego niemieckiego nazwiska.

W roku 1513 zaledwie 17-letni młodzieniec 
uzyskuje stopień m agistra artium  i rozpoczyna 
w ykłady uniw ersyteckie o A rystotelesie i sta
rożytnych pisarzach. W chwili gdy L uter przy
bija swoje słynne tezy na drzw iach kościoła 
zamkowego w W ittenberdze, 20-letni uczony 
zaprzątnięty jest zgoła innym i sprawam i. W 
tym  właśnie czasie wygłasza w duchu hum a
nistycznym  mowę o sztuce, oraz nosi się z za
m iarem  wydania dzieł Arystotelesa, Terencju- 
sza i gram atyki greckiej.
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Przełomowe w życiu Melanchtona stało się 
powołanie na stanowisko profesora języka grec7 
kiego do Wittenbergi. 28 sierpnia 1518 wygła
sza mowę habilitacyjną De corrigendi adoles- 
centiae studiis, o reformie studiów uniwersy
teckich, czyli o tej dziedzinie, w której po la
tach na skutek praktycznych zabiegów zyska 
sobie zaszczytny tytuł „praeceptor Germaniae”. 
Bezpośrednio zaś mową tą zyskuje sympatię 
Marcina Lutra, która z czasem doprowadzi go 
całkowicie do obozu reformacyjnego. W każ
dym razie bierze czynny udział już w dyspucie 
lipskiej z dr Eckem (27.6 — 16.7. 1519) na któ
rej wcześniej jeszcze niż Luter stwierdzi, że 
jedyną normą w sprawach wiary jest Pismo św. 
Jest to, jak wiadomo, pierwsza, naczelna i for
malna zasadai Reformacji. Tezę tę powtórzy jesz
cze tego samego roku w swej dysertacji na sto
pień bakałarza teologii — najwyższy stopień 
naukowy jaki w ogóle kiedykolwiek uzyska, 
albowiem ofiarowanego mu później tytułu do
ktora honorowego nie przyjmie.

Całkowite przystanie do obozu reformacyj
nego stwierdza Melanchton w r. 1520 mową 
obrończą, którą wydaje pod pseudonimem Di- 
dymusa Faventinusa. Do Wormacji jednakże 
z Lutrem nie jedzie, a podczas przymusowego 
pobytu Lutra w Wartburgu (4.5.1521 — 3.3. 
1522) spokojnie pracuje w Wittenberdze. Nie 
przeraża go jak Lutra poczynanie Karlstadta 
i Gabriela Zwillinga, ba nawet nowochrzczeń- 
cza akcja proroków cwikauskich nie zdoła wy
prowadzić z równowagi młodego uczonego. 
Dopiero kiedy ruch religijno-społeczny, w któ
rym zrazu sam bierze udział, zacznie jego zda
niem zagrażać wiedzy, prosi Lutra o pomoc i 
o powrót do Wittenbergi, albowiem sam nie 
czuje się na siłach, aby sprostać praktycznym 
zadaniom.

Melanchton zapisał się złotymi zgłoskami w 
dziejach ewangelickiej myśli teologicznej swym 
wiekopomnym, godnym kanonizacji — jak 
twierdził Luter — dziełem Loci communes re
rum theologicarum seu hypothyposes theolo- 
gicae, wydanym w grudniu 1521. Jest to pierw
sze naukowe i teologiczne sformułowanie re- 
formacyjnej myśli. W dziele tym Melanchton 
jasno i przejrzyście przedstawił drugą naczel
ną, tym razem materialną zasadę reformacyjną 
o usprawiedliwieniu „tylko” z wiary (sola fide) 
na skutek wybrania Bożego, pojętego w rysach 
silnie predestynacjańskich.

Praktyczne względy zmuszają Melanchtona 
niebawem do zmiany poglądów. Były to bo
dajże właśnie doświadczenia, poczynione z no- 
wochrzczeńcami i z Karlstadtem, które już w 
r. 1523 wywołały u Melanchtona stopniową 
zmianę poglądów, zrazu w tym kierunku, że 
odwiodły go od bezpośredniego zainteresowa
nia sprawami reformacyjnymi a ożywiły na 
nowo przytłumione zamiłowania humanistycz
ne. Erazmianizm Melanchtona (prowadzi do wy
raźnego ochłodzenia stosunku do Lutra, acz
kolwiek w sporze Lutra z Karlstadtem i w woj
nie chłopskiej Melanchton w dalszym ciągu stoi 
po stronie reformatora, ale już w sporze z

Erazmem (1525) przechyla się wyraźnie na stro
nę humanisty bazylejskiego.

Saska wizytacja kościelna (1527) jeszcze bar
dziej wzmacnia nowe stanowisko Melanchtona. 
Poucza go ona bowiem praktycznie, że refor- 
macyjna nauka o usprawiedliwieniu z wiary, 
źle rozumiana przez lud, wywołuje upadek mo
ralności. Melanchton domaga się, aby lud przez 
zwiastowanie Zakonu był wprzód przygotowa
ny do przyjęcia Ewangelii. Łagodny, cichy i 
cierpliwy Melanchton nie jest zwolennikiem 
gwałtownych zmian a jego ireniiczny duch był
by gotów pogodzić się z każdym, nie wyłącza
jąc nawet katolików. Melanchton wolałby, aby 
dalszy postęp Reformacji szedł drogą powolnej 
i stopniowej ewolucji. To ugodowe stanowisko 
Melanchtona zaznaczy się w jego postawie wo
bec wojennych planów Filipa Hesskiego oraz 
w stosunku do Zwingliusza. W rozmowie mar- 
burskiej (październik 1529) Lutra, Osiandra i 
Brenza z jednej, a Zwingliusza, Oekolampada i 
Bucera z drugiej strony, Melanchton stoi po 
stronie Lutra. Przeraża go radykalizm Zwin
gliusza.

Swoim pojednawczym zapatrywaniom daje 
Melanchton wyraz w Konfesji Augsburskiej, 
którą sam napisał a która w wersji niemieckiej 
była w obecności cesarza Karola V odczytana 
25 czerwca 1530 r. na forum sejmu. Sytuacja 
polityczna zmusza jednakże Melanchtona do 
bardziej wojowniczego wystąpienia przeciwko 
cesarzowi w Związku Szmalkaldzkim (1531).

Irenizm ducha Melanchtona przejawił się 
bodaj najsilniej w jego zapatrywaniach na Wie
czerzę św. Radykalnych poglądów Zwingliusza 
na sakrament Wieczerzy św. nie przyjął, ale 
trafił mu do przekonania „Dialog” reformatora 
bazylejskiego Oekolampada, w którym słowa 
ustanowienia sakramentu zostały pojęte w sen
sie duchownym. Według Oekolampada nie real
na, cielesna obecność Chrystusa w elementach 
chleba i wina, jak uczy Luter (konsubstancjo- 
c-ja ani tylko' „pamiątka”, jak twierdził znowu 
Zwingliusz, lecz duchowa społeczność wierzą
cego z Chrystusem jest istotą sakramentu Ko
munii św.

Odchylenie Melanchtona od linii nauki Lut
ra przejawia się nie tylko w zakresie sakra
mentu św. Wieczerzy Pańskiej. Bodaj waż
niejsze i donioślejsze jest odchylenie w nauce
0 usprawiedliwieniu, czemu daje wyraz już 
w r. 1532 w swym komentarzu listu do Rzy
mian, a szczególnie w wydaniu swych Loci 
z r. 1535. Ugodowe stanowisko Melanchtona,
1 to nie tylko wobec przedstawicieli innych 
kierunków reformacyjnych, ale i wobec postu
latów humanizmu, a nawet dogmatycznych 
sformułowań Kościoła katolickiego, przejawiło 
się silnie w rozmowach religijnych w Ratyzbo- 
nie (1541) i w „zmienionej” w tym roku Konfe
sji Augsburskiej (Augustana v aria ta). Kardy
nalne dzieło Melanchtona Loci uległo w r. 1542 
tak znacznej przeróbce, że jest to w gruncie 
rzeczy nowe dzieło z nowym tytułem „Loci 
praecipui thelogici”, w którym Melanchton już
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zdecydowanie zrywa z predestynacjanizmem, 
Lutra i Kalwina przychylając się otwarcie na 
stronę erazmiańskiej wolnej woli.

Sympatie dla kalwińskiego ujęcia istoty Wie
czerzy św., wyraźne odstępstwo od predesty- 
nacji, przy której Luter ze względu na refor- 
macyjną naczelną zasadę „sola fide — sola 
gratia” twardo obstaje aż do końca życia, oraz 
zdecydowany synergizm w dziele zbawienia — 
wszystko to przysparza Melanchtonowi we 
własnym obozie reformacyjnym wielu nie
przejednanych nieprzyjaciół, ba nawet oziębia 
nieco stosunek samego Lutra do młodszego 
przyjaciela ale tylko na krótki czas. Po śmierci 
Lutra (18.2.1546) sytuacja Melanchtona staje 
się coraz cięższa. Sam cichy i pokój miłujący 
uczony daje bezpośrednio czy pośrednio powód 
do zagorzałych sporów teologicznych. Melanch- 
ton i jego zwolennicy, filipiści, zostają oskarże
ni o kryptokalwinizm, co w owym czasie w obo

zie reformacji niemieckiej było przyganą bo
lesną. Jak wiadomo, mimo znacznych różnic 
w zagadnieniu predestynacji łączyła Melanch
tona z Kalwinem szczera przyjaźń. Śmierć, 
która nastąpiła 19 kwietnia 1560, wyzwoliła 
wreszcie Melanchtona od „wściekłości teolo- 
gów” (rabies theologorum).

Mimo pewnych odchyleń od linii nauki Lut
ra nikt poza Melanchtonem nie zdołał ująć 
nauki reformatora wittemberskiego w formie 
naukowo-teologicznej, jak właśnie on. Filip 
Melanchton jest bodaj jedynym teologiem 
wczesnego luteranizmu; dzieło jego życia jest 
nierozerwalnie związane z Lutrem do tego 
stopnia, że wiele odchyleń Melanchtona od 
Lutra, pierwotnie tak ogniście zwalczanych 
przez „gnezjoluteran” z Flacjuszem Myricu- 
sem na czele (od r. 1557 mieli swoje centrum 
w Jenie), przejęła późniejsza ortodoksja luter- 
ska za swoje własne, jako typowo „luterskie”.

KS. RYSZARD TRENKLER

Ostcdnie dni Melanchtona
Życie Melanchtona nie było łatwe, jak ży

cie każdego nieprzeciętnego człowieka. To 
prawda, że w niektórych zagadnieniach dog
matycznych n:e zawsze był całkowicie zgodny 
ze swo;m uwielbianym mistrzem Dr. Marci
nem Lutrem i mniejsza 
o to, po czvjej stronie by
ła słuszność. Luter, czło
wiek wielkiego formatu, 
potrafił uszanować od
mienność poglądów i dla
tego mocą swego autory
tetu chronił go przed ata
kami zaciekłych fanaty
ków. Lecz gdv nie stało 
obrońcy, los Melanchtona 
był pożałowania godny. A 
Melanchton, jeśli w pew
nych sprawach dogma
tycznych przeszedł ewo
lucję i reprezentował bar
dziej liberalne i ugodowe 
skrzydło Reformacji, czy
nił to prawie zawsze dla
tego, że z głębi serca bo
lał nad rozdarciem Ko
ścioła i w ten właśnie spo
sób starał się stworzyć 
rozsądne podstawy dla 
upragnionej jedności.

Jeżeli w późniejszych 
czasach Kościoły reformo
wane i luterskie zaczęły 
się traktować wzajemnie 
jako Kościoły bratnie, a duchowni obu wy
znań w wielu wypadkach usługiwali w jed
nym kościele wyznawcom Lutra i Kalwina,

jeżeli dziś duchowni obu Kościołów mogą 
zgodnie redagować pismo dla wszytkich ewan
gelików, z miłością i szacunkiem dla jednych 
i drugich, bez obawy, aby im „rabies theolo- 
gorum”, która przecież zupełnie jeszcze nie 

wymarła, mogła skrócić 
życie, to jest to w wiel
kim stopniu zasługą Fi
lipa Melanchtona.

Lecz Melanchtonowi po
trafili uprzykrzyć i skró
cić życie. Trzy lata przed 
swoim zgonem, kiedy na 
zawsze opuściła go mał
żonka wypowiedział pro
rocze słowa: „Do widze
nia, niedługo pójdę za to
bą”. A ból z powodu roz
dartego Kościoła w ogóle 
a niesłychanego skłócenia 
we własnym obozie re
formacyjnym, zżerał je
go siły fizyczne i ducho
we.

W początku kwietnia 
1560 r. w drodze powrot
nej z Lipska uległ silne
mu przeziębieniu. „Zgas
ną jak świeca” — powie
dział zmartwionemu o- 
toczeniu. W Wielką So
botę stan zdrowia do tego 
stopnia się pogorszył, że 
nie mógł już o własnych 

siłach wstać z łóżka. Na zapytanie, co sądzą 
o jego zdrowiu, zięć Peucer nie ukrywał bez
nadziejności. „Mam tylko jedną troską, aby

Melanchton na łożu śmierci 
(wg. L. Cranacha)
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się Kościoły w Chrystusie zjednoczyły” — po
wiedział umierający. Tą myślą i tą troską żył 
do końca. Ostatnia w pełni świadoma modlit
wa dotyczyła również Kościoła: „W Tobie, 
Panie, nadzieją pokładam... Zgromadź i za
chowaj sobie jeden Kościół chrześcijański 
w tym  kraju. Poświęć i zjednocz go przez 
Ducha Twego świętego, aby był jednym  
w prawdziwym poznaniu i uwielbieniu Twego 
umiłowanego Syna”. Gdy utraciwszy świado
mość, na chwilę znów ją odzyskał, szeptał sło
wa modlitwy arcykapłańskiej: „Aby wszyscy 
byli jedno”.

Gdy Filip Melanchton spokojnie, bez wi
docznych cierpień, konał, będąc otoczony nie
wielką liczbą szczerych i oddanych przyjaciół, 
tłumy studentów uniwersytetu wittenbeirskie- 
go w modlitewnym skupieniu i ciszy wy
czekiwały wiadomości o stanie zdrowia 
swego kochanego profesora. Jeszcze raz Peucer 
nachylił się do umierającego i zapytał, czy cze

goś nie pragnie. A on odpowiedział cicho lecz 
wyraźnie: „Niczego okrom nieba i dlatego nie 
pytajcie mnie już o nic”. Wciąż jeszcze zamie
rające wargi szeptały cicho modlitwy. 19 
kwietnia 1560 roku o godzinie 7 rano zakoń
czył życie.

Już po śmierci znaleziono na jego biurku 
karteczkę, zatytułowaną: „Powody, dla których 
należy się mniej bać śmierci”. Z lewej strony 
kartki było napisane: „Nie będziesz więcej 
grzeszył. Będziesz uwolniony od wszelkich 
trosk i wściekłości teologów”. Z prawej strony 
zaś czytamy: „Dostąpisz światłości. Będziesz 
Boga oglądał. Ujrzysz Syna Człowieczego. Zro
zumiesz owe cudowne tajemnice, których za 
życia nie mogłeś pojąć”.

W kościele zamkowym w Wittenberdze, 
naprzeciwko grobu Lutra, spoczęły śmiertelne 
szczątki wielkiego sługi Bożego, głosząc wszyst
kim, że Luter i Melanchton należą do siebie T 
Reformacja luterska jest dziełem ich obu.

KS. DR KAROL KOTULA

Teologia a praktyka
i życie kościelne

Teologia i praktyka kościelna oraz życie Kościoła zostają 
w ścisłym związku z sobą. Teologia wywiera niewątpliwy wpływ 
na praktykę Kościoła i życie kościelne jest w znacznej mierze 
zależne od teologii.

Ten związek między teologią a praktyką i życiem Kościoła 
rozumiał bardzo dobrze Luter i to poznanie odegrało decydującą 
rolę w jego dziele Reformacji Kościoła. On wiedział, że przyczy
na wszelkiego zła i zepsucia w Kościele tkwi przede wszystkim 
w jego zepsutej, fałszywej nauce. Dlatego pragnąc naprawy Koś
cioła, sięgnął do korzenia, do źródła zła, do błędnej, skażonej 
nauki i tu przede wszystkim zabrał się do przeprowadzenia zmian 
reformy. „Przeto powinniśmy zwrócić uwagę nie tyle na bezbożne 
życie papistów, ile na wstrętną naukę i zakłamanie, przeciw cze
mu my szczególnie walczymy”. Wiedział bowiem, że gdyby cho
dziło o samo zwalczanie zła i zepsucie życia kościelnego, to jego 
wystąpienie byłoby niepotrzebne i niejako wyważaniem drzwi 
już wyważonych, bo przecież przeciw zepsuciu obyczajów 
w Kościele występowało już wielu innych, między innymi najlepsi 
przedstawiciele samego Kościoła. Lecz oni, mówi Luter, nie tylko 
nie zdają sobie sprawy z tego, że przyczyną wszystkiego zła jest 
nauka Kościoła, owszem tej nauki i teologii bronią.

* * *
Jest to zatem niesłuszną oce

ną i niedocenianiem dzieła Lut
ra, gdy się mówi, że reformacja 
jego była protestem przeciw 
religijnemu i kościelnemu nie
rządowi w średniowiecznym 
Kościele. Gdyby Reformacja 
zadanie swoje upatrywała w

tej negatywnej działalności, 
nie osiągnęłaby nigdy swoich 
znanych rezultatów. Bez pozy
tywnego wkładu w istotę Koś
cioła Reformacja nie miałaby 
powodzenia. Luter nie był tyl
ko protestantem i określenie 
tego co z Reformacji powsta

ło, protestantyzmem nie odda
je wcale jej istoty. Reformacja 
była przede wszystkim refor
mą, naprawą nauki Kościoła, 

reformacją teologii, nawrotem 
do pierwotnej chrześcijańskiej 
nowotestamentowej nauki.

Dzieje Kościoła potwierdza
ją słuszność tego stanowiska 
Lutra. Teologia wywierała 
zawsze wpływ na życie kościel- 
ne, jego kierunek i przejawy. 
Gdy teologia schodziła na ma
nowce, bezdroża, to upadało ży
cie kościelne i odnowienie, od
rodzenie życia kościelnego i re
ligijnego poprzedzane było 
zwykle naprawą, odrodzeniem 
teologii. Wiadomą jest rzeczą 
jaki wpływ wywarła na rozwój 
Kościoła teologia św. Augusty
na. Znany jest wpływ poglą
dów teologicznych Bernarda z 
Clairveaux, który dał począ
tek mistyce średniowiecznej i 
przez to średniowiecznemu od
rodzeniu religijnemu. Wybitną 
także rolę odegrała w dziejach 
Kościoła teologia wielkich scho 
lastycznych nauczycieli jak: 
Duns Scotus, Tomasz z Akwinu 
i inni, tych filarów nauki Koś
cioła rzymskiego. Tak samo 
także i w Kościołach Refor
macji odgrywała nieraz bardzo 
poważną rolę teologia od pierw
szych czasów aż do dni dzisiej
szych.

Tu jednak może ktoś powie
dzieć: przecież Kościół nasz, 
Kościół Luterski, ma swoją lu-
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terską naukę i teologię, ujętą 
i sform ułow aną, przedstaw ioną 
w księgach symbolicznych Koś
cioła, więc jakże tu  można mó
wić o napraw ie, odrodzeniu 
teologii? Czy tu  w ogóle można 
coś zmienić, naprawić?

Nie zapom inajm y jednak o 
tym, że ta nauka ulegała nieraz 
spaczeniu, w ykrzyw ieniu zniek
ształceniu, ujednostronnieniu. 
Luterska ortodoksja w  pierw 
szym stuleciu po Lutrze, 
kładąc przesadny nacisk na 
praw dziw ą naukę, uczyniła z 
niej nowy zakon, k tó ry  potrze
ba tylko uznać, żeby być praw 
dziwym chrześcijaninem  ew an
gelickim. W iara została zde
gradow ana do posłusznego 
przyjm ow ania dogmatów. To 
doprowadziło do skostnienia i 
m artw oty  w  życiu kościelnym. 
Pietyzm  w następnym  stuleciu 
przeniósł środek ciężkości re- 
ligii i w iary w  dziedzinę uczuć 
co było spaczeniem trzeźwej 
nauki L utra, doprowadziło do 
wybujałego indywidualizm u, 
przesadnej uczuciowości, uza
leżnienia praw dziw ej w iary  od 
w strzym yw ania się od rozry
wek, do pychy nawróconych i 
innych niezdrowych objawów. 
Racjonalizm  w następnym  wie
ku, przeceniając znaczenie ro
zumu i ignorując na skutek te
go i w  oparciu o naukę i w ie
dzę najbardziej zasadnicze 
praw dy objawione, upatryw ał 
istotę chrześcijaństw a w m oral
ności i poderw ał w ogóle istotę 
chrześcijaństw a i Kościoła.

Podobnego spustoszenia w 
Kościele dokonała tzw. liberal
na teologia w  wieku XIX, któ
ra w  oparciu o nowoczesne 
badania naukowe, operując m e
todą historyczną o nieargum en- 
tow aniu rozum owym  daw niej
szych racjonalistów , odrzucała 
objawienie w  Piśmie świętym, 
zaprzeczała bóstwu Chrystusa i 
ignorowała naukę nowotesta- 
m entową o odkupieniu i zbawie
niu. Zgubne skutki tej teologii 
odczuwają Kościoły ewangelic
kie w  postaci zobojętnienia i 
zeświecczenia, które w Kościo
łach zapanowało.

Jak  zaś zbawienne są skutki 
odrodzenia i odnowienia teolo
gii, tego przykładam i są takie 
postacie i ruchy religijne, jak 
Jan  A rndt, au tor „Sześciu ksiąg 
o praw dziw ym  chrześcijań

stw ie”, w których w przeci
wieństw ie do ortodoksji k ła
dzie przede wszystkim  nacisk 
na bogobojne, uświęcone życie, 
pietyzm, k tóry  pomimo swoich 
wykrzyw ień spowodował no
we rozbudowanie życia relig ij
nego przez żądanie osobistej, 
indywidualnej, serdecznej w ia
ry  i świętobliwego odrodzone
go .życia, metodyzm, k tóry  
przez kategoryczne żądanie 
nawrócenia w strząsnął sum ie
niam i i wywołał potężny ruch 
religijnego odrodzenia w  An
glii. K laus Harms, k tó ry  w  
swoich 95 tezach opublikowa
nych w rocznicę Reform acji w 
roku 1817 w ystąpił z całą sta
nowczością przeciw racjonaliz
mowi i unii Kościoła L u ter- 
skiego z Kalwińskim , żądając 
powrotu do czystej nauki L u t
ra. Wszędzie tam  odrodzona 
teologia swoją odegrała rolę. 
Bo odrodzenie teologii z na tu 
ry  rzeczy przenosi się w  dzie
dzinę zwiastowania, a odrodzo
ne zwiastowanie powoduje od
rodzenie życia religijnego i koś
cielnego.

To samo można powiedzieć
0 ruchach relig ijnych w XIX  
wieku, o wieku przebudzenia w 
Niemczech na początku w ieku 
po okresie racjonalizm u i o spo
łeczności chrześcijańskiej na 
przełomie wieku X IX  i XX. I 
tu  powiew świeżej, uw ew nętrz- 
nionej teologii szedł w parze 
z odrodzeniem i rozbudzeniem  
życia religijnego w Kościele.

P rzykłady tego oddziaływa
nia teologii na praktykę i ży
cie kościelne m am y i w naszym  
Kościele ewangelickim  w Pol
sce. Wiadomo, że w ielką rolę 
w życiu i dziejach naszego Koś
cioła odegrał ks. d r Leopold 
Otto. Na czym jednakże pole
gała ta jego wielkość i moc 
działania i w czym było jej 
źródło? To nie osobiste w alory 
jego postaci, nie potężna w y
mowa, nie polskie stanowisko 
narodowe uczyniły go wielkim
1 zaważyły na dziejach nasze
go Kościoła, to spraw iła prze
de wszystkim  jego żarliw a 
wiara, w ynikająca z jego wew
nętrznego ściśle konfesyjne
go teologicznego stanowiska. 
To w tych czasach p rze
siąkniętych jeszcze starym  rac-

* jonalizmem i zarażonych no
wym liberalizm em  nowopro- 
testanckim  powodowało poru

szenie w Kościele, to porywało 
ludzi, przez to w yw ierał on 
w ielki wpływ  na zbór, na Koś
ciół, dzięki tem u powiał po 
Kościele nowy ożywczy duch, 
to jest przede wszystkim  jego 
spuścizna, która pozostała po 
nim w Kościele.

Drugim  przykładem  to ks. 
K arol Kulisz na Śląsku Cie
szyńskim. Jego kaznodziejska 
i duszpasterska działalność spo
wodowała wielkie przebudze
nie w zborze, tak  że całe wsie 
przybierały inny charak ter i 
wygląd nie tylko w ew nętrzny 
ale i zewnętrzny, on rozbudził 
w Kościele na Śląsku ducha 
m isyjnego i charytatyw nego. I 
tu  jego ożywcze działanie m ia
ło korzenie w jego odrodzonej, 
głębokiej teologii, k tórej rdze
niem był Chrystus, nie ten  b la
dy C hrystus teologii racjona
listycznej czy nowoprotestanc- 
kiej ani ten  okrojony bezdusz
nej kościelnej ortodoksji, ale 
C hrystus ewangeliczny, żywy, 
potężny, Syn Boży, Zbawiciel, 
Odkupiciel, Odrodziciel, Król. 
Działalność ks. Kulisza była w 
znacznej mierze walką teolo
giczną, w ym iataniem  resztek 
zaśniedziałego racjonalizm u i 
tru jących  m iazm atów liberal
nego nowoprotestantyzm u.

Po pierwszej wojnie św iato
wej nastąpiło wielkie opamię
tanie się teologii, pow rót do jej 
źródeł, do Biblii, renesans te
ologii biblijnej. „W szelka te
ologia jest w istocie swojej te 
ologią b ib lijną”, — oto hasło. 
Punktem  wyjścia dla niej jest 
nie człowiek, lecz Bóg, a celem 
badanie objaw ienia Bożego. 
Praktyczne zastosowanie swoje 
znalazła ta teologia w  tzw. 
„Kościele W yznającym ” w  cza
sach panowania h itleryzm u 
W ydała ona już swoje owoce.

Z tej pracy teologicznej spły
wa błogosławieństwo nowego 
rozbudzenia i pogłębienia życia 
kościelnego tam, gdzie ona jest 
wykonywana. I nasz Kościół 
oczekuje stąd nowych pobudek, 
nowych bodźców, nowego po
wiewu. Bo to rzecz pewna, że 
zdrowe życie kościelne jest 
tam, gdzie jest zdrowa, praw 
dziwie biblijna, jasna, jedyna, 
zdecydowana teologia. Odro
dzenie życia religijnego i koś
cielnego poprzedzić m usi odro
dzenie teologii.
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KS. ZDZISŁAW  TRANDA

Niezwykły pamiętnik żydowskiego dziecka
tegorocznym 6 numerze „Polityki” został 
ogłoszony fragment odnalezionego nie- 

dawno pamiętnika Dawidka Rubinowicza, ży
dowskiego dziecka z podkieleckiej wsi. W tym  
samym numerze artykuł Marii Jarochowskiej 
pt. „W przedpieklu zagłady”, zawierający naj
pierw historię odkrycia pamiętnika, potem krót
ko ujęte dzieje zagłady Rubinowiczów i ich 
braci żydowskich z Bodzentyna i okolic, a wre
szcie treściwy i zwięzły komentarz zapiskóio 
małego Dawidka.

P. Maria Jarochowska, znana publicystka, 
pisze, że w pamiętniczku ,,zanotowane są la
koniczne przeżycia wstrząsające tak, że moje 
pióro nie jest w stanie tego wyrazić”. A nie
co dalej: „Chociaż w czasie okupacji brałam 
udział w działalności Komitetu Pomocy Ż y
dom, więc wydawałoby się, że straszliwą spra
wę zagłady milionów niewinnych ludzi znam 
dość gruntownie — wyznaję, że po przeczyta
niu zeszytów Dawida byłam przez kilka dni 
nieomal chora z bezsilnej wściekłości i grozy 
nad losem tego chłopca, jakże powszechnym w 
tamtych czasach barbarzyństwa * pogardy”.

Przeczytałem opublikowane fragmenty pa
miętnika z ogromnym zainteresowaniem, przy 
czym niejeden obrazek z potwornych lat oku
pacji stanął znowu przed oczami jak żywy. 
Fakt, że to pamiętnik żydowski spowodował, 
że przypomniały się obrazki właśnie z dziejów 
gehenny zamęczonego narodu żydowskiego.

„Polityka” opublikowała tylko fragment 
pamiętników. Nietrudno jednakże na podsta
wie lektury tej części wyrobić sobie zdanie o 
całości, której jeszcze nie czytałem, choć zosta
ła również opublikowana, w „Twórczości”. Nie 
trudno przewidzieć jak wstrząsające to zwie
rzenia. Tym bardziej wstrząsające, że zapisy
wane ręką dziecka. 12-letniego dziecka.

Ileż tam trwóg „strasznych jak konanie”. 
„Przyszedłszy na wieś myślałem, że dostanę 
ataku serca, taki byłem zlękniony... Każdy so
bie może wyobrazić moją trwogę i strach.

On (żandarm) przeszedł i ja szedłem do 
domu”. „Dowiedziałem się, że jednego Zydka 
związali i zabiorą go na posterunek... Gdy 
przyszedłem już go nie było, bo go przywią
zali do sań i musiał za nimi biegnąć, a może 
go zastrzelili, kto mógł wiedzieć... Ile wrogów 
czyha na tych bezbronnych zajęcy... Gdy był 
przywiązany do sani, to już nie mógł biegnąć 
za saniami, a potem go zastrzelili, taki los miał 
nieszczęsny”. „Niemiec i komitet (kontyngen
towy) weszli do nas.

Nie przeprowadzili tak ścisłej rewizji. W y
chodząc kazali sobie dać na kolację dwie kury, 
a jeden z komitetu kazał sobie dać butelkę 
wódki. Musieliśmy dać wódkę i jedną tylko 
kurę. Tak przechodzi dzień koło dnia, zawsze

w kosztach i trwodze”. Ileż cierpienia i upoko
rzenia wyśledzić możesz z każdego niemal zda
nia zapisanego przez Dawidka Rubinowicza. 
Upokorzenia... i to nie tylko ze strony hitlerow
ców, lecz także, i to jest takie bolesne i dla 
nas upokarzające, ze strony Polaków. Sołtys, 
dozorcy, członkowie komitetu, ludzie, którzy 
przy propagandowym afiszu antyżydowskim  
„tak się śmieli, że aż mię (Dawidka) głowa roz
bolała z tej hańby jaką Żydzi w dzisiejszym 
czasie przeżywają”.

Oczywiście, są ludzie i ludziska. Ale sołtys, 
który mówi, że „wszystkich Żydów trzeba w y
strzelać, bo są wrogami” i o którym Dawidek 
pisze: „gdybym chciał nawet część opisać to 
nie jestem w stanie, to, co on mówił u nas”: 
sołtys, który wysyła grupę Żydów, wśród któ
rych były żydowskie dzieci, do odrzucania śnie
gu w czasie silnego mrozu, zawiei, na wzgó
rze, gdzie najbardziej mróz i zawieja dokucza 
„tak żeśmy płakali z zimna” a potem jeszcze 
bez potrzeby trzymał na mrozie przed sklepem,, 
taki sołtys to kanalia. I pomyśleć — takich to 
sprzymierzeńców znajdowali w tych strasznych 
latach oprawcy hitlerowscy wśród Polaków 
właśnie w dziele prześladowania Żydów.

To właśnie należało do moich najsmutniej
szych wrażeń przy lekturze zapisków małego 
Dawidka. Gdybym przeczytał cały pamiętnik, 
poznałbym zapewne jeszcze innych ludzi, 
oprócz sołtysa, członków komitetu i dozorców, 
ludzi tego samego pokroju, którzy zamiast być 
sprzymierzeńcami różnych Dawidków w ich 
strasznej sytuacji, stawali w szeregach ich 
prześladowców.

Ale oczywiście, są ludzie i ludziska. B y
wali ludziska, bywały kanalie, ale chcę przy
pomnieć o Ludziach, ludziach, którzy mieli ser
ca. Jako przeciwwagę dla tych niewesołych m y
śli związanych z pamiętnikiem Dawida. Chce 
odmalować jeden obrazek. Julianów, majątek 
leżący pod Rawą Mazowiecką. Szosą warszaw
ską jedzie długa kolumna wozów wywożących 
Żydów z getta z Białej Rawskiej. Chudzi, 
obdarci, przerażeni jadą Żydzi. Dokąd? Może 
jeszcze nie na śmierć. Ale niedługo — na pew
no. Są spragnieni, zgłodniali. I oto z czwora
ków folwarcznych wybiegają kobiety, dzieci, 
niosą wodę, kawę, chleb i podają nieszczęsnym.

Czy sądzicie, że żandarmi eskortujący pa
trzyli obojętnie? Bynajmniej, ich zwyczajem 
poszły w ruch pięści i nogi, aby odstraszyć 
tych, którzy ośmielili się podać trochę napoju 
i straiuy. Ale nic to, że dostali kopniaka. Waż
niejsze było to, że pomogli i że chcieli dalej 
pomagać.

To taki drobny obrazek, ale znamienny. 
Można by przypominać inne, wspaniałe historie 
niesienia Żydom bezinteresownej, szlachetnej
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pomocy, co świadczy o tym, że charaktery
styczną dla ludu postawą była raczej nie ta
ka, jaką reprezentują ludzie z pamiętnika Da
wida Rubinowicza.

Zachodzi pytanie — dlaczego omawiany 
pamiętnik teraz dopiero zyskuje rozgłos. Otóż 
został on niedawno znaleziony na śmietniku w 
Bodzentynie. Pięć szkolnych zeszytów, zapisa
nych przez małego Dawida, w ub. roku trafiło 
do publicystki Marii Jarochowskiej, która za
poznała się z materiałami iv nich zawartymi 
i zrobiła z nich właściwy użytek przez opubli
kowanie ich we fragmentach i w całości.

Zakończę uwagami Marii Jarochowskiej na 
temat pamiętnika: „Dawid nie miał literackich 
ambicji... Notował to, co się działo wokół nie

go z sumiennością pilnego ucznia i ze spokoj
nym męstwem dojrzałego człowieka.

Relacja żydowskiego chłopca jest na ogół 
beznamiętna, oszczędna, wyprana z wszelkiej 
afektacji, filozoficzna nieomal. I sądzę, że wła
śnie ów ton umiaru i wysiłek opanowania jak
że szarpiących uczuć sprawia, iż żaden uczci
wy człowiek nie może pozostać obojętny nad 
stroniczkami tych zeszytów.

Nie wiemy jak wyglądał Dawidek. Nie do
wiemy się pewnie nigdy jak umierał. Ale ów 
chłopak z żydowskiej biedoty wiejskiej, które
mu zrabowano dzieciństwo i doświadczano po
nad człowiecze siły — swymi niezbyt wpraw
nie stawianymi literkami zwyciężył jak gdyby 
własną śmierć” .

LESZEK KOROYC

Kraina
Kopernika i Krasickiego

(dokończenie z nr 3)

Parafie  w arm ińskie były  
m aleńkie — w niektórych oko
licach Warmii* co dwa, trzy  ki
lom etry spotyka się ogromny, 
okazały budynek kościelny — . 
Praw ie każda wioska m iała swą 
własną parafię, każda parafia 
kilkadziesiąt hektarów  dobrej 
ziemi, z której dochód był pod
staw ą utrzym ania proboszcza. 
Stan tak i wywodzi się zapewne 
jeszcze z czasów, gdy kapituła 
była na W arm ii władzą także 
adm inistracyjną, nie tylko du
chowną.

W każdym  razie na W armii 
„k o 1 ę d a”, wcale niedobro
wolny podatek ściągany z para
fian, k tó ry  u nas na wsi jest 
podstawą utrzym ania parafii, 
nie jest znana, przynajm niej w 
tej polskiej formie, a zwłaszcza 
wysokości. A księża polscy m u
szą ją ściągać by mieć z czego 
żyć, naw et pomimo komasowa-

nia daw nych parafii w znacznie 
. m niei liczne, a za to większe.

Ściąganie „ k o l ę d  y ” 
wśród W armiaków nie przecho
dziło zwłaszcza w pierw szych 
latach tak  zupełnie bez oporu, 
ale jak  mówiłem, jeszcze tu  
można naszych księży choć w 
pew nym  stopniu uspraw iedli
wić. Ale już z zakonnicami w ar- 
miackim i mogli przy dobrych 
chęciach na pewno nie w yw oły
wać kontrow ersji.

Małe, kilkuosobowe klasz- 
torki żeńskie były  w  w ielu 
wsiach warm ińskich. Ich zakon
nice w większości m iały ukoń
czone dobre kursy  felczerskie 
i długoletnią praktykę. W prze
ciwieństwie do proboszczów, 
którzy obecnie tylko w yjątko
wo pozostali na swych przedw o
jennych parafiach, zakonnic, 
często zresztą rodowitych Nie
mek, pozostało na W arm ii wiele

i żyją sobie spokojnie ze swej 
pielęgniarskiej praktyki. P ro 
boszczowie polscy są w  w ięk
szości wsi w  stanie uk ry te j 
„zim nej w ojny” z tym i zakon
nicam i, co oczywiście wcale 
n ie wpływa na dobre stosun
ki ich z ludnością warm iacką.

Poza tym  księża polscy 
zrażają sobie poważnie ludność 
w arm iacką takim i drobiazgami, 
że aż w styd o nich pisać. Na 
W arm ii był zwyczaj, że śluby 
odbywają się w zwykły dzień 
tygodnia, przeważnie w ponie
działki lub w torki.

W arm iak gotów jest zapła
cić księdzu bez targu  „co się na
leży”, ale  uważa za słuszne, by 
za te pieniądze ksiądz ubrał się 
i odśpiewał ex tra  całą sumę 
przy poniedziałku. Z uporem  
godnym  lepszej spraw y pro
boszczowie chcieli zmusić W ar
miaków by zgodnie z wiejskim : 
zwyczajami polskimi brali ślu
by w niedzielę, co pozwala cza
sem proboszczowi odwalić h u r
tem  parę ślubów od razu. Do
piero wówczas, gdy W armiacy 
zaczęli jeździć z bardzo dale
kich stron na śluby do tych kil
ku przedw ojennych probosz
czów, którzy na W arm ii pozo
stali, nowi proboszczowie za
częli mięknąć.

CZYTELNIKU! Z aprenum eru j „JEDNOTĘ". A zap ew n isz  so b ie  re g u la rn e  
d o s ta rc z a n ie  jej do  domu* P oda j sw ój a d re s  do A dm in istracji „JEDNOTY" —

W a rsz a w a , Al. Ś w ierczew sk iego  76a
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KS. DR EMIL JELINEK

Nie chodzi o historię
W 75 rocznicę urodzin Slavomila Dańka

C zytelnik Pisma św. odnosi niejednokrotnie 
wrażenie, że Biblia, a szczególnie S tary  Te

stam ent, jest księgą historyczną, podającą dzie
je narodu i religii izraelskiej. S tarotestam ento- 
wiec praski Slavomil Daniek (1885— 1946) w 
swej pełnej inwencji i dynam iki pracy „W er- 
bum  a fak ta” ostro w ystępuje przeciwko histo- 
ryzacji Pisma św. Praca jego jest tak  oryginal
na i podaje tak ciekawe ujęcie Starego Testa
m entu, że przy okazji 75 urodzin autora nie od 
rzeczy będzie zapoznać się z punktem  widzenia 
czeskiego naukowca.

Profesor Daniek sądzi, że bezkrytyczny histo- 
ryzm, k tóry  we w szystkich „faktach” Starego 
Testam entu widzi rzeczywiste zdarzenia histo
ryczne, podobnie jak  krańcow y ahistoryzm  w 
równej m ierze niweczą i w ypróżniają biblijne 
zwiastowanie. Daniek tw ierdzi, że w  S tarym  
Testamencie nie chodzi o historię, o podanie 
wiernego obrazu historycznych wypadków; po
za starotestam entow ym  zwiastowaniem  kry ją  
się niew ątpliw ie historyczne w ydarzenia, ale 
S tary  Testam ent nie k ierując się historycznym  
punktem  widzenia do tego stopnia w  swej funk
cji zwiastowania Słowa Bożego przekształcił te 
wydarzenia, że historyczna ich rekonstrukcja 
jest zgoła niemożliwa. Daniek dowodzi tego na 
k ilku przykładach.

Jeżeli w księdze Sędziów zsum ujem y lata, 
w których sędziowie izraelscy spraw ow ali swą 
władzę, i dodamy do tego jeszcze lata, w  któ
rych Izrael był w  zależności od pogańskich są
siadów, to otrzym am y ni mniej ni więcej tylko 
przeszło 300 lat, słowem tak i przeciąg czasu, 
w którym  mieści się nie tylko okres sędziowski 
dziejów Izraela, ale cała epoka od wyjścia z 
Egiptu aż po Salomona włącznie. Już z tego wi
dać, że chronologia Starego Testam entu nie 
pokryw a się z chronologią dziejów.

Biblia, wydając świadectwo o czynach P ań 
skich, umieszcza je nie w ram ach zwykłej h i
storycznej chronologii, lecz w tzw. „rodzajach”. 
„Jeden rodzaj przem ija, a drugi rodzaj nasta
je” (Kaz 1,4). „Rodzaje” nie są naszym i epo
kami, lecz swego rodzaju stanem  stosunku lu 
dzi do Pana. Był więc „rodzaj”, w  którym  
Izrael służył Panu; były to czasy Jozuego i je
go następców, „starszych” ludu izraelskiego 
(Joz 24,31). Ale był też „rodzaj”, w  k tórym  na
stąpił „inny naród”, k tóry  nie znał Pana (Sędz 
2, 10; Nu 32, 13).

Długość „rodzajów” nie była także jednaka. 
Raz „rodzaj” obejmował zaledwie jedną gene
rację, innym  razem  — kilka pokoleń. Poczyna
nie historyka, k tóry  by na podstawie Biblii 
chciał ustalić chronologię sędziów, skazane jest 
z góry na niepowodzenie. Biblia m u nie powie,

w których latach poszczególni sędziowie spra
wowali swą władzę, ona m u wyda tylko świa
dectwo w jakim  „rodzaju” żyli i działali.

Rozumie się, że w  Biblii są i takie miejsca, 
k tóre podają ścisłe określenie daty  naw et co 
do dnia, ale nie znaczy to, żebyśmy na ich pod
stawie mogli ściśle określić chronologię. P ro
roctw a Ezechiela są ściśle datowane, ale cóż nam 
z tego, kiedy nie są one uszeregowane w  cza
sowej kolejności, w jakiej były wypowiedziane, 
lecz według w ew nętrznej łączności.

W iadomą jest rzeczą, że w łaśnie Ezechiel i 
Jerem iasz wcale nie krępow ali się chronologią 
królów. Nieraz mówią naprzód o czymś, co sta
ło się później, a wcześniejsze w ypadki umiesz
czają na końcu, albowiem nie chodzi im o czas, 
lecz o w ew nętrzną wymowę wypadków. Na 
podstawie ich ksiąg nie podobna określić, kiedy 
ich księgi były  napisane.

Znaną jest rzeczą, że teolodzy liberalni, wy
chodząc z założeń historyzm u, na podstawie ja
kiegoś fak tu  ustalali czas powstania księgi; 
wszystko zaś, co odbiegało od ustalonego przez 
nich czasu, traktow ali jako nieważne późniejsze 
interpolacje i dodatki. Rezultat był taki, że z 
ksiąg biblijnych nic nie pozostawało.

Nie dziw przeto, że w ielu badaczy dziś, 
szczególnie tzw. szkoła uppsalska, nie pojm uje 
„faktów ” biblijnych jako rzeczywistych histo
rycznych w ydarzeń, lecz przypisuje im sens 
kultyczny. „F ak ty” biblijne nie są w ydarzenia
mi historycznym i, lecz w ydarzeniam i kultow y
mi, obrzędowymi. W m yśl takiej in terp re tac ji 
przym ierze na Synaju nie jest w ydarzeniem  
historycznym , lecz popisem noworocznego ob
rzędu, w którym  odnawiane było przym ierze. 
Nie chodziło tu  więc o jedno w ydarzenie hi
storyczne, lecz o w ydarzenia, k tóre się rok 
rocznie powtarzały. Podobnie i sejm  w Sychem, 
w czasie którego Izrael za czasów Jozuego zo
bowiązał się do przestrzegania Zakonu, jest 
podobno tylko kultow ym  obrzędem  spraw owa
nym  w św iątyni sychemskiej.

Daniek nie przyjm uje tej in terpretacji, acz
kolwiek uznaje, że zdołała ona w yjaśnić wiele 
dotąd w Biblii nie w yjaśnionych zagadek. Da
niek stw ierdza — i to jest najw ażniejsze jego 
stw ierdzenie — że dopóki w „faktach” Sta
rego Testam entu szukać będziemy tylko prze
szłości bez jakiegokolwiek związku z teraźniej
szością, z naszym  w łasnym  życiem, dopóty Bi
blia pozostanie dla nas księgą zam kniętą i nie
zrozumiałą. Aby ją zrozumieć, m usi się ona 
dla nas stać tym, czym była przez całe wieki 
dla Izraela, księgą, form ującą teraźniejszość. 
Jeżeli nie szukam y w niej tego jedynego, któ
rego trzeba (Ł 10,42), objawienia Tego, dla
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którego „jeden dzień jest jako tysiąc lat, a 
tysiąc lat, jako jeden dzień” (2Pt 3,8), a który 
ze swym  ludem  czynił i czyni wczoraj i dziś 
wielkie rzeczy, to S tary  Testam ent pozostanie 
dla nas m artw ą księgą.

W Starym  Testam encie nie chodzi o historię. 
W prawdzie księgi historyczne mówią o czy
nach królów  judzkich i izraelskich, ale — rzecz 
znam ienna — nie mówią o wszystkich czynach. 
Począwszy od Salomona mówią o poszczególnych 
królach, że o innych ich czynach mówią księgi 
królów izraelskich i księgi królów judzkich, 
słowem jakieś kroniki, k tórych my dziś zupełnie 
nie znamy. Imię króla izraelskiego Amri, jak 
świadczą pozabiblijne zabytki pisemne, było 
znane poza granicam i Izraela, ale Biblia milczy 
o jego czynach, odsyłając ciekawych do wspom
nianej kroniki. Mówi tylko o założeniu przez 
Amriego Samarii. Całe jego panowanie ocenia 
zwięźle: „czynił Am ri złe przed oczyma Pański
m i” (IK r 16,25). A więc S tary  Testam ent mówi 
tylko o tym, co król robił zgodnie z wolą Bożą, 
względnie przeciwko niej. W szystko inne, co 
wykracza poza ten  stosunek, Biblię nie in te
resuje.

Profesor Daniek słusznie z tego wnioskuje, 
że księgom królew skim  wcale nie chodzi o 
przekazanie potomności sław nych czynów kró
lewskich, jak to robiły bombastyczne i mocno

przesadzone przechw ałki napisów klinow ych w 
Babilonii i Asyrii, hieroglify faraonów w 
Egipcie. W Starym  Testamencie chodzi o p ro
ces sądowy Pana z ludźmi.

Biblia nie podaje w ydarzeń historycznych, 
lecz Słowo Boże, słowo prorockie, zapowiada
jące sąd Boży nad bezbożnym królem. Zna
mienne, że w  Biblii hebrajskiej księgi „histo
ryczne” Jozuego, Sędziów, Samuelowe i K ró
lewskie znajdują się w grupie nie ksiąg histo
rycznych, jak  to jest w  naszych bibliach, lecz 
właśnie w grupie ksiąg prorockich, albowiem 
nie chodzi w nich o historię, lecz o proroctwo. 
To dopiero tłum acze Septuaginty, greckiego 
przekładu Starego Testam entu z III w ieku antę, 
w yrw ali z kom pleksu ksiąg prorockich niektóre 
i zaszeregowali je do specjalnej grupy ksiąg 
, .historycznych”.

Profesor Daniek uważa to za wielkie nie
szczęście, i sądzi, że w inniśm y powrócić do he
brajskiego porządku ksiąg biblijnych. Bałam u
ci to tylko egzegetów, k tórzy zw racają większą 
uwagę na ram y, niż na sam obraz. Gdyby L uter 
w ahał się, czy ma Psalm  46 kom entować na tle 
historycznym  z roku około 701, czy może ma 
go uważać za echo litu rg ii noworocznej kosmo
logii, jak  to robią nowocześni uczeni, nigdy by 
nie napisał potężnego hym nu „W arownym  gro
dem jest nam  Bóg” !

— Rezolucja Rady Ekumenicznej -
P OLSKA Rada Ekum eniczna, zrzeszająca Kościoły ewangelickie i starokato

lickie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ożywiona duchem  Chrystusowej 
Ewangelii miłości bliźniego i b raterstw a chrześcijańskiego w szystkich ludzi, jako 
dzieci jednego Ojca Świętego w niebiesiech (Rz. 9, 16), oraz pom na na słowa 
św. Paw ła apostoła, że „nie ma Żyda, ani G reka” (Gal. 3, 28) — jest głęboko po
ruszona i zaniepokojona odradzaniem  się ducha nazizm u w Niemieckiej Republice 
Federalnej. Pow tarzające się przejaw y rasizm u są następstw em  pobłażliwości rządu 
i społeczeństwa wobec organizacji, zjazdów, m anifestacji nazistowskich oraz tolero
wania byłych dygnitarzy hitlerow skich na stanowiskach w adm inistracji pań
stwowej, w sądownictwie i szkolnictwie. Wobec m asowych przejaw ów  rasizmu 
i antysem ityzm u nie w ystarczą gołosłowne potępienia ekscesów, ale potrzebne są 
konkretne i stanowcze środki zaradcze, a zwłaszcza w yraźne i czynne odcięcie 
się od zbrodniczej przeszłości. Kościół i szkoła są przede w szystkim  powołane do 
obnażenia haniebnych czynów niem ieckiego faszyzmu, do wychowania społeczeń
stwa, zwłaszcza młodego pokolenia, w duchu chrześcijańskiego hum anizm u i ogól
noludzkiej solidarności.

Dziwne przeto w ydaje się obecne milczenie, z m ałym i w yjątkam i, oficjalnych 
sfer kościelnych.

Jako chrześcijanie i obywatele państw a, które stało się pierwszą ofiarą agresji 
hitleryzm u, apelujem y do Światowej Radv Kościołów w Genewie i za jej pośred
nictw em  do Kościołów Ewangelickich w  Niemczech zachodnich, które w tej Radzie 
posiadają swych przedstawicieli, o publiczne i w yraźne zajęcie stanowiska wobec 
odradzającego się neopoganizmu, barbarzyństw a i nienawiści rasowej w narodzie 
niemieckim.

Jako chrześcijanie potrafim y przebaczyć. N atom iast m am y prawo oczekiwać, 
a naw et żądać od narodu niemieckiego konkretnej i skutecznej akcji przeciwko 
odnawianiu się ducha przeszłości, w yraźnego potępienia zbrodni oraz zadośćuczy
nienia za doznane krzyw dy, cierpienia, bolesne ofiary i w ielkie stra ty .
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Rozmowa
z

Ks. Hławiczką

Korzystając z pobytu W. Księdza A. Hławiczki w Warszawie w związ
ku z koncertem religijnym w kościele ewang.-augsb. św. Trójcy w  dniu 
21.2. br. Redakcja JEDNOTY przeprowadziła z nim rozmowę, której 
treść podajemy poniżej.

1 Ewangelicka publiczność warszaw ska nie 
pierwszy raz m iała możność wysłuchania 

utworów organowych J. S. Bacha i innych 
znanych m uzyków w wykonaniu Księdza. 
W iemy o tym, że koncerty te cieszyły się du
żym powodzeniem. Na pewno nie tylko W ar
szawa ma możność słyszenia gry Księdza. 
Czytelników JEDNOTY interesuje zarówno 
gra jak  i osoba Księdza. Objaw powszechny 
i chyba pożyteczny. U tarło się jakoś, że c 
pewnych ludziach Kościoła ogół wyznawców 
dowiaduje się bliżej dopiero przy okazji ich 
większych jubileuszów lub po śmierci. Chce
my poznać naszych ludzi w  ich pracy i życiu, 
a wartości przez nich zaprezentowane uczy
nić bliższymi ogółowi. Stąd dzisiejsza rozm o
wa. Jakie wrażenie odniósł Ksiądz z ostatniego 
K oncertu warszawskiego?

ODP.: Ten „ostatn i” koncert warszaw ski 
był pierwszym  koncertem  m uzyki relig ijnej 
w kościele św iętej Trójcy po wojnie. P ro jek to 
dawcą i organizatorem  tego koncertu  był ks. 
Trenkler, k tó ry  jest w ielkim  m iłośnikiem  m u
zyki. Trudno m i mówić o w rażeniach z kon
certu, ponieważ byłem  jednym  z wykonawców 
program u muzycznego i cały czas byłem  zwią
zany z organami. Właściwe w rażenia odnieśli 
słuchacze, k tórzy znajdow ali się w dolnej częś
ci kościoła. Mimo to chętnie opowiem o moich 
osobistych w rażeniach i przeżyciach. Organy, 
na których grałem, nie należą do w ielkich i w 
pełnym  tego słowa znaczeniu koncertowych. 
W czasie zapoznawania się z tym  instrum entem  
miałem wiele kłopotu z opanowaniem  techniki 
registrowania, czyli dobierania odpowiednich 
barw  głosowych, ponieważ instrum ent ten  nie 
posiada nowoczesnych urządzeń ułatw iających 
szybką zmianę głosów. Mimo początkowych 
trudności udało mi się opanować organy i gdy
by nie pewne błędy mechanizmu, k tóre w  cza
sie koncertu dały znać o sobie, byłbym  zupeł
nie zadowolony z gry  na tym  instrum encie.

Przy tej okazji muszę coś powiedzieć o w ła
ściwościach akustycznych kościoła św. Trójcy. 
Kościół ten  posiada wysoką kopułę, która 
przyczynia się do powstawania tzw. pogłosu. 
Ten pogłos jest nieprzyjem ny dla grającego na 
organach lub śpiewającego solowo. Trzeba 
pewnego treningu, aby uniezależnić się od tego 
pogłosu, k tóry  deform uje w uszach w rażenia 
muzyczne.

Na szczęście nic nie wiedzą o tym  pogłosie 
słuchacze siedzący w dolnej części kościoła, 
którzy m ają praw idłow y odbiór w rażeń słu
chowych. Po tych technicznych uwagach po
wracam  do samego koncertu. Na jego program , 
prócz utw orów  organowych, złożyły się także

Ks. Adam Hlawlczka 
przy organach w kościele św. Trójcy

F ot. inż. T. Herz

utw ory wokalne. Z dużym  zadowoleniem słu
chałem  chóru kościelnego pod kierownictw em  
prof. Szajera.

Chór ten  złożony nie tylko z m łodych lecz 
także starszych osób ma pełne i piękne brzm ie
nie i sądzę że w przyszłości śmiało może poku
sić się o wykonanie większych i poważniejszych 
utworów muzycznych. Niech ta uwaga będzie 
zachętą zarówno dla dyrygenta jak i dla same
go chóru. Z dużą również przyjem nością 
akompaniowałem  solistce p. W asylewskiej, 
k tóra  zaśpiewała 3 arie Haendla i swoim czy
stym  i ciepłym  głosem przyczyniła się do stwo
rzenia szlachetnej atm osfery muzycznej.

2 Wiemy, że Ksiądz jest proboszczem ew an
gelickiej parafii w Katowicach. Od jak 

dawna i co Ksiądz może powiedzieć o swej 
pracy, o swych współpracownikach, o radoś
ciach i sm utkach powołania pastorskiego na 
terenie tego przemysłowego ośrodka śląskie
go?

ODP.: W Katowicach przebyw am  od 1945 ro
ku. Początek mojej pracy nie był łatwy. W sku
tek tego, że kościół ewangelicki znajdow ał się 
w pierwszych powojennych latach w  obcych 
rękach a nabożeństwa m usiały s ię^ d b y w ać  w 
m ałej salce, trudno było zorganizować para
fię. Dopiero po odzyskaniu kościoła rozpoczęła 
się właściwa praca organizacyjna. W stosun
kowo krótkim  czasie pojaw iły się jej pierwsze 
owoce. Dzięki wysiłkom  rady  parafialnej z 
prezesem p. F. Fukałą na czele i ofiarności pa
rafian kościół otrzym ał nowy, oryginalny oł
tarz z płaskorzeźbami wykonanym i w  drzewie 
dębowym przez mojego przyjaciela arty stę  
rzeźbiarza p. A rtura Cienciałę z Wisły. Prócz
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po lewej stronie S. Zuzanna, po prawej Kurator Fukala)

tego cały kościół wym alowany został przez a r
tystę m alarza p. Biszorskiego ze Skoczowa.

Gdy do tego dodam, że goście przygodnie 
biorący udział w naszych nabożeństwach wy
rażają miłe zdziwienie na widok stosunkowo 
dużej ilości uczestników, to mogę jedynie tylko 
dziękować łasce Bożej, k tóra nas przeprow a
dziła przez niejedno ciężkie doświadczenie i 
pozwala nam  harm onijnie i w  spokoju p ra
cować. W ielką pomocą w m ojej pracy dusz
pasterskiej jest grono osób, które z pełnym  
poświęceniem pracuje dla kościoła. Świado
mość, że mogę na nich polegać, jest dużym 
ułatw ieniem  i ulżeniem w moich obowiązkach.

O ile chodzi o radości i sm utki powołania 
pastorskiego na naszym przem ysłowym  tere
nie, to sądzę, że doświadczenia w  tym  zakresie 
wszędzie są podobne. Tylko że Górny Śląsk ze 
swoim brudem , pyłem  i sadzami — mówiąc 
obrazowo — daje lepsze pojęcie o duszy ludz
kiej i mocniej podkreśla potrzebę oczyszczania 
jej mocą Ewangelii Chrystusowej.

3 Pytanie  trochę niedyskretne lecz tym  nie
m niej ważne: co skłoniło Księdza do po

święcenia się służbie duszpasterskiej?
ODP.: Decyzja poświęcenia się służbie dusz

pasterskiej nie powstała u mnie w jednej chwili. 
W yrosła ona niew ątpliw ie z podłoża życia re 
ligijnego w domu rodzinnym  i pracy na terenie 
kościoła. Nim wstąpiłem  na wydział teologii 
przeszedłem  wstępne stopnie służby kościelnej.
W w ieku szkolnym  śpiewałem na pogrzebach 
jako tak zwany choralista. Istnieje bowiem 
w Cieszynie zwyczaj, że grupa chłopców pod 
kierunkiem  organisty lub kogoś innego śpiewa 
pieśni pogrzebowe w czasie pochodu do koś
cioła i na cm entarz. W tym  czasie pomagałem 
chętnie kościelnem u w dzwonieniu i tłoczeniu 
miechów organowych. Gdy podrosłem zaczą
łem  zastępować mego najstarszego b rata  w 
obowiązkach organisty. Po przebyciu tych 
trzech wstępnych stopni służby kościelnej ła
tw iej przyszła chwila, w której zdecydowałem 
się pójść na teologię.
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4 W jednym  z poprzed
nich num erów JEDNO- 

TY poznaliśmy sylw etkę 
prof. K. Hławiczki. Można 
by sądzić, że muza upodo
bała sobie ród Księdza i ob
darzyła go tym  pięknym  ta 
lentem. Od kiedy Ksiądz 
zajm uje się m uzyką a w 
szczególności grą organową?

ODP.: Początki mego za
interesow ania się m uzyką 
przypadają na okres mego 
dzieciństwa. Pam iętam  do
kładnie z jaką radością pod
chodziłem do fortepianu i 
m ałym i jeszcze palcami na
ciskałem  klawisze. D ozna
wałem  wielkich wzruszeń 
gdy jako m ały chłopiec 
przysłuchiw ałem  się grze 
najstarszego b rata  Karola. 

N ikt m nie nie m usiał zachęcać do muzyki. 
Zachęta przychodziła sama od siebie z wew
nątrz. Gdy w późniejszym  okresie nie było już 
fortepianu w naszym  mieszkaniu, wiedziony 
w ew nętrzną potrzebą nieraz chodziłem do sali 
in ternatu  dla chłopców, tak  zwanego „Alum- 
neum ”, i tam  na rozstrojonym  fortepianie ćwi
czyłem u tw ory  Chopina. Lecz kolejność moich 
zainteresow ań muzycznych była następująca.

W pierw szym  okresie grałem  na skrzypcach 
w zespole rodzinnej domowej orkiestry, k tóra 
zyskała sławę na tak  zwanych wieczorkach 
ewangelickich w  Cieszynie. Później przerzuci
łem się na grę fortepianow ą i organową. 
Pierw szy mój w ystęp w kościele na organach 
odbył się w  ciekawych okolicznościach. Mój 
b ra t z powodu obowiązków w szkole musiał 
wcześniej w yjść z kościoła i nie mógł zagrać 
końcowego m arsza na ślubie. Kazał m i usiąść 
na ławce organowej i powiedział, ty  musisz 
zagrać.

Umiałem w tedy na pamięć tylko jeden utw ór 
Szuberta, k tó ry  w krótce zabrzmiał w kościele. 
Ponieważ jednak życzenia gości weselnych 
przeciągały się koło ołtarza m usiałem  utw ór 
ten w kółko powtarzać. Zdaje mi się, że siedem 
razy grałem  utw ór Szuberta z tym  tylko uroz
maiceniem, że mój kolega, chłopiec od sąsia
da, wyciągał m i różne reg istry  bez pojęcia o 
ich brzm ieniu. Od tego czasu organy zaczęły 
mnie przyciągać coraz więcej.

Chociaż samodzielną pracą doszedłem do 
pewnych rezultatów , w całej pełni mogłem się 
zająć m uzyką organową dopiero po studiach 
teologicznych. Dzięki poparciu ks. biskupa Bur- 
schego i ks. radcy Lotha mogłem w okresie wi- 
karia tu  w  parafii św. Trójcy w W arszawie stu
diować w konserw atorium  w klasie organowej 

• pod kierunkiem  prof. Rutkowskiego. Pod ko
niec 1938 roku w yjechałem  na dalsze studium  
do Lipska, aby zapoznać się dokładniej z ewan
gelicką m uzyką kościelną.

5 Jak  osądza Ksiądz poziom gry organowej, 
m uzyki i śpiewu w naszych Kościołach? Co



Z okazji 400-lecia zgonu reformatora polskiego JANA ŁASKIEGO Kościół Ewang.-Reformowany organizuje 
w lokalu parafii ewang.-reformowanej w  Warszawie przy uL Świerczewskiego 76a wystawę p. n.

REFORMACJA W POLSCE
Wystawa, której trwanie przewidziane jest od 1—30 maja br. obrazować będzie dorobek i wpływ idei re- 

formacyjnej w życiu naszego narodu. Dokumenty, plansze i różnego rodzaju eksponaty pozwolą uczest
nikom zaznajomić się z okresem najbujniejszego rozwoju Reformacji w XVI i XVII w. oraz z epoką 
tworzenia się i życia organizmów kościelnych w czasach ostatnich. Organizatorzy wystawy mają nadzieję, że 
zainteresuje ona całe społeczeństwo protestanckie tak w  Warszawie jak i na prowincji. Przewidziane jest 
wydanie prospektów. Wszelkich informacji w  sprawie ewent. wycieczek zborowych udziela kancelaria Pa
rafii Ewang.-Reform. w  Warszawie.

O dokładnym terminie otwarcia, o godzinach zwiedzania, jak również o dacie sesji naukowej na zakoń
czenie Wystawy nastąpią oddzielne zawiadomienia.

należałoby uczynić d la  podniesienia jego po
ziomu?

ODP.: Na ogół spraw a ta nie przedstaw ia się 
wesoło. Z m ałym i tylko w yjątkam i m uzyka 
kościelna czeka na przebudzenie. Większość 
organistów i dyrygentów  chórów nie posiada 
fachowego przygotowania. Oczywiście to odbi
ja się ujem nie na poziomie m uzyki kościelnej. 
N iestety poza kilku sporadycznym i próbam i nie 
udało się dotychczas stworzyć jakiegoś ośrodka 
muzyki kościelnej, w którym  mogliby kształcić 
się organiści i dyrygenci chórów. Nie ma rów
nież ośrodka wydawniczego. Istn ieją nie roz
powszechnione m anuskrypty  kompozycji orga
nowych prof. Gawlasa, k tóry  jest w obecnej 
chwili właściwie jedynym  przedstaw icielem  
twórczej m yśli muzycznej naszego kościoła. Na 
pytanie, co należałoby uczynić dla podniesienia 
m uzyki kościelnej odpowiadam, należałoby 
stworzyć tak i ośrodek szkoleniowy i w ydaw 
niczy.

6 Wiemy o tym, że Ksiądz opracowywał w y
danie choralnika do ostatniego śpiewnika 

kościelnego. Jakie są spostrzeżenia Księdza od
nośnie tekstów  i melodii tych pieśni?

ODP.: Problem  ten  poruszyłem  już w  Straż
nicy Ewangelicznej w artyku liku  „Nowy cho- 
ra ln ik”. Pragnę tu  dodać tę uwagę, że wiele 
tekstów pieśni kościelnych czeka na oryginal
ne melodie. Przez większą rozmaitość oryginal
nych melodii podniósłby się także poziom na
szej m uzyki kościelnej.

7 Czy organizuje Ksiądz również w  swojej 
parafii koncerty religijne? Z jakim  przy

jęciem się spotykają?
ODP.: W okresie, w  którym  organy w koś

ciele ewangelickim  w Katowicach znajdow ały 
się w dobrym  stanie, co pewien czas urządza
łem koncerty religijne, k tóre cieszyły się za
interesow aniem  i powodzeniem. Obecnie pod 
tym  względem panuje cisza, ponieważ organy 
czekają na poważny rem ont.

8 W ubiegłym  roku przebyw ał Ksiądz na w y
poczynku w Szwajcarii. Czy Ksiądz miał 

okazję zetknąć się z tam tejszym i m uzykam i, 
czy Ksiądz miał możność koncertowania w tym  
kraju?

ODP.: W czasie mego pobytu w  Szwajcarii 
m iałem  okazję zetknąć się z W ybitnym organi
stą  i profesorem  konserw atorium  w  Genewie. 
Byłem u niego w m ieszkaniu i przez godzinę 
słuchałem  oryginalnych utw orów  szw ajcarskiej

muzyki kościelnej opartych na m otyw ach cho
rałów w jego w ykonaniu na dużych i pięknych 
organach domowych. Poza tym  w yjątkiem  nig
dzie w kościele nie słuchałem  m uzyki organo
wej.

Natom iast sam dw ukrotnie koncertowałem  
w kościółku ewangelickim  w Locarno M onti 
na ogranach elektronow ych. Po raz pierwszy 
grałem  w tedy na organach, które nie m ają pi
szczałek i gotowych barw  głosowych. Trzeba 
samemu sobie tworzyć dźwięki przy pomocy 
specjalnych urządzeń. W czasie pracy przygo
towawczej natrafiłem  na tak subtelne i czaru
jące tony, że byłem  jak  zahipnotyzowany. 
W racając z kościoła do domu nie widziałem 
wspaniałych lim uzyn ani naw et okazałych gór. 
Niosłem w duszy czar muzyki, k tó ry  mnie 
wznosił ponad świat m aterialny. M iałem wiele 
radości z tego, że mogłem podzielić się moim 
odczuciem m uzyki poprzez dźwięki tego instru 
m entu z przedstaw icielam i różnych narodów i 
kościołów, z którym i m nie zetknął pobyt w 
„Casa Locarno”. I m iałem  wiele radości z tego, 
że mój pierwszy koncert w  Szwajcarii m iał for
mę nabożeństwa ekumenicznego, w  czasie k tó
rego przedstaw iciele różnych narodów i koś
ciołów w przerw ach pomiędzy utw oram i orga
nowymi czytali w swoim ojczystym  języku w y
jątk i Pisma Świętego.

9 Nasza rozmowa zbliża się ku końcowi. W y
pada mi tylko serdecznie podziękować 

Księdzu za inform acje i życzyć pomyślności w 
pracy parafialnej wśród m iłych katowiczan, 
jak  również dużo radości i powodzenia w  dzie
dzinie muzyki. Na ostatek jeszcze jedno py ta
nie: Co sądzi Ksiądz o JEDNOCIE, jej przyję
ciu wśród parafian, i jakie byłyby Księdza de
zyderaty odnośnie poziomu, treści artykułów  
i posłannictw a prasy ewangelickiej?

ODP.: Osobiście m am  takie wrażenie, że 
JEDNOTA nabiera coraz większego rozm achu i 
zyskuje sobie coraz większą sym patię w sferach 
ewangelickich. Nie mam  żyłki dziennikarskiej 
i dlatego mi trudno wypowiadać uwagi na te 
m at poziomu pisma. Pragnę jednak zaznaczyć, 
że bardzo mi się podoba form a w yw iadu i tę 
formę zaleciłbym  podtrzym ać.

Dziękujemy i postaramy się uwzględnić i to 
w  naszej pracy.

m
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C o  f > i $ z q  in n i?

Fałszowanie historii
Życie Katolickie (niedzielny 

dodatek „Słowa Pow szechne
go”) d ruku je  w  uryw kach w y
daną przez Inst. W yd. Pax 
książkę: O. Yves de M ontche- 
uil, S. J. W ykłady o Kościele. 
Na dowód, jak  „Słowo Pow 
szechne”, organ postępowych 
katolików, poucza swoich czy
telników  o protestantyzm ie, 
przytaczam y kilka wyjątków :

„W reszcie w  XVI w. nastą
piło w ielkie oderw anie się od 
Kościoła protestantyzm u. Głów
nym  inicjatorem  tego w yda
rzenia był L uter, k tóry  pociąg
nął k raje  germ ańskie; potem 
szczególnie dał się odczuć wpływ 
K alw ina we Francji, a Zwing- 
liego w Szwajcarii. W Anglii, 
za Edw arda VI, elem enty lu te- 
rańskie zostały wprowadzone do 
w iary i kultu . W skutek zasady 
swobodnej in terp re tac ji Biblii i 
b raku  doczesnej władzy, która 
m ogłaby ją  tłum ić, p ro testan
tyzm  rozdrobnił się w krótce na 
mnóstwo sekt; wszystkie ug ru 
powania relig ijne wywodzą
ce się z Reform acji, bardzo 
różnią się też między sobą pod 
względem poglądów... M amy 
41.000.000 wyznawców lu tera- 
nizmu, z czego ogromna w ięk
szość w  Niemczech. Duchowi 
spadkobiercy Kalw ina i Zw in- 
gliego obliczani są na 13.000.000. 
Cyfry te m ają zwykłą wartość 
sta tystyk  religijnych i dlatego 
trudno określić ich znaczenie...”

Ileż w  tych k ilku zdaniach 
nieścisłości historycznych, nie
domówień, przesady i lekce

ważenia sprawy, k tóra  snąć 
niem iła jest autorow i katolic
kiemu.

Sprostujem y tylko najw aż
niejsze błędy i przem ilczenia. 
Żeby łatw iej było nieuświado
mionemu czytelnikowi utożsa
miać luteranizm  z niemieckoś- 
cią, autor pisze, że „L uter po
ciągnął k raje  germ ańskie” (cel 
aż nazbyt przejrzysty), a licz
bę wyznawców luteranizm u 
pomniejsza od razu o 30 milio
nów; podobnie i cyfrę „ducho
wych spadkobierców K alw ina 
i Zwingliego” oblicza na 13, 
zamiast na 42 miliony. O pozo
stałych wyznaniach pro testan
ckich, liczących razem co na j
mniej 120 milionów, w  ogóle 
nie wspomina. W Kościele an
glikańskim  zam iast nauki kal
wińskiej dopatruje się „ele
m entów lu terańskich”, a cały 
protestantyzm  rozdrabnia m u 
się pod ręką na „mnóstwo od
rębnych sek t”, k tóre nie poz
w alają m u dojrzeć głównych 
kierunków  refom acyjnych — 
luteranizm u i kalw inizmu.

O zasadniczych różnicach 
między katolicyzm em  a protes
tantyzm em  czytam y co nastę
puje:

„W protestantyzm ie pozosta
je Biblia jako Słowo Boże (...). 
To, że — jak w ierzym y — Bi
blia może być tłum aczona au
tentycznie jedynie przez h ie
rarchię, nie przeczy tem u, że 
zawiera ona w  sobie Słowo Bo
że, którem u posłuszny jest ca
ły  Kościół. H ierarchia jedynie 
tłum aczy je, to znaczy w yjaś

nia jego prawdziwe znaczenie. 
P rotestanci zachowując Biblię 
zachowują tym  samym  pewne 
autentyczne wartości chrześci
jańskie. Oczywiście, praw dzi
wy sens księgi jest im częścio
wo niedostępny, mimo ich gor
liwości, a niekiedy wyłącznej 
do niej miłości, oraz mimo te
go, że studiują ją z takim  za
pałem. Ale naw et to niedosko
nałe posiadanie nie jest pozba
wione owoców”.

Zam iast wyraźnie powie
dzieć, że protestanci w  swojej 
wierze i nauce opierają się w y
łącznie na Biblii, a nie na póź
niejszej tradycji, jak to czyni 
„nieom ylny urząd nauczyciel
ski papieża”, ogłaszając dog
m aty nie m ające żadnego uza
sadnienia w Biblii — autor 
określa nasz stosunek do Biblii 
jako „zachowanie pewnych 
autentycznych wartości chrześ
cijańskich”, jako „niedoskonałe 
posiadanie”, nie pozbawione 
owoców, zachowując doskonałe 
i pełne posiadanie sensu i w ar
tości Słowa Bożego dla h iera r
chii Kościoła rzym sko-katolic
kiego.

Nie będziemy podejm owali 
próby udowodnienia, że dog
m at o nieomylności papieża w  
rzeczach w iary i m oralności 
jest pozbawiony historycznej 
i logicznej praw dy, ponieważ 
należym y do „wyznania here
tyckiego” i do „tych ludzi, k tó
rzy nie pojm ują jeszcze, że 
pełnia praw dy znajduje się w 
Kościele katolickim ” (słowo 
autora). W ystarczy nam  zwró
cić uwagę na to „obiektyw ne” 
przedstaw ienie h istorii Kościo
ła przez uczonego jezuitę, d ru 
kowane w „Słowie Powszech
nym ”.

K.

W n i e d z i e l ę  d n i a  10 k w i e t n i a  (N. Palmowa) o godz. 17.00 
w kościele  ew ang. reformowanym w W arszawie przy ul. Św ierczew skiego 73

odbędzie  się

KONCERT MUZYKI PASYJNEJ
n a  który wszystkich czytelników Jednoty, współwyznawców i wyznawców 
bratnich Kościołów z a p ra sz a

PARAFIA EWANG.-REFORMOWANA
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Opozycja przeciwko ordynacji kobiet
— Parlament szwedzki, będący miarodajnym ciałem ustawo

dawczym także w sprawach kościelnych (szwedzki Kościół lute- 
rański jest Kościołem państwowym) uchwalił ustawę, mocą której 
kobieta, absolwentka studium teologicznego, ma prawo ubiegania 
się o stanowisko duchownego. Przed kilku miesiącami trzy kan
dydatki zwróciły się do prymasa z prośbą o ordynowanie ich na 
urząd pastorów. W styczniu b. r. Konferencja Episkopatu szwedz
kiego wyraziła na to zgodę, choć niejednomyślnie. Przywódcą 
opozycji jest biskup Bo Giertz (Goteborg), który stanął na czele 
„Frontu konfesyjnego” zwalczającego namiętnie ordynację kobiet, 
jako sprzeczną z Pismem Świętym.

Ostatnio wspomniany front wezwał wszystkie parafie lute- 
rańskie w Szwecji do bojkotu czynności religijnych, sprawowa
nych przez kobiety, nie wyłączając nabożeństw przez nie odpra
wianych. Wytworzyła się delikatna sytuacja, gdyż tego rodzaju 
wystąpienia równają się nawoływaniu do nieposłuszeństwa wzglę
dem ustaw państwowych.

90 duchownych szwedzkiego kościoła państwowego podpisa
ło petycję przeciwko ordynacji kobiet. W najbardziej na półno
cy położonej diecezji Lulea 600 duchownych i laików utworzyło 
specjalną organizację, stawiającą sobie za zadanie zwalczanie idei 
żeńskich pastorów.

40 lat Kościoła Czesko-Slowackiego
— Kościół Czesko-Słowacki, znany za granicą raczej jako 

czeski Kościół narodowy obchodził w styczniu 40-lecie swego ist
nienia. Kościół ten powstał zaraz po pierwszej wojnie świato
wej. Około 400 księży rzymsko-katolickich wraz z parafianami 
swymi wypowiedziało posłuszeństwo Rzymowi, reformując jed
nocześnie bardzo daleko stronę kultową i dogmatyczną, przy czym 
w praktyce i w teologii nawiązuje (ale tylko nawiązuje) do Re
formacji husyckiej. Kościół ten liczy dziś około miliona dusz. Po
siada on swój własny fakultet teologiczny, a mianowicie o sta
rych tradycjach fakultet im. Husa w Pradze. Kościół Czesko- 
Słowacki utrzymuje bardzo bliskie stosunki z Kościołami Pro
testanckimi współpracując szczególnie ściśle na polu walki o po
kój. Biskup tego Kościoła Nowak z Pragi brał również udział 
w jesiennej chrześcijańskiej konferencji pokojowej w  Warszawie.

Duchowny winien świecić przykładem
— Po 500 latach przerwy odbył się synod diecezji rzymskiej, 

której biskupem jest obecny papież Jan XXIII. Uchwały tego sy
nodu są o tyle znamienne, że będą one zapewne wzorem dla 
wszystkich innych diecezji rzymsko-katolickich na świecie. W 
swym przemówieniu inauguracyjnym powiedział papież: „Osoba 
kapłana jest czymś świętym, jego życie winno być święte”.

Szczególnie surowe są uchwalone tu reguły zachowywania 
się kleru w miejscach publicznych. Ścisłej kontroli podlegają: 
kupno i używanie samochodów przez duchownych, uczęszczanie 
do lokali publicznych, kin i teatrów, korzystanie z radia i tele
wizji i inn.

Laikom nakłada się obowiązek „unikania sekciarskich, egzy- 
stencjalistycznych i modernistycznych tendencji”. Nie wolno 
im uczęszczać na nabożeństwa niekatolickie ani popierać potę
pionych przez Kościół systemów politycznych. W innym jednak
że artykule móWi się o tym, że należy okazywać chrześcijańską 
miłość „heretykom, masonom i komunistom”. Uchwały synodu 
rzymskiego nabiorą jednakże mocy obowiązującej dopiero po 
oficjalnym zatwierdzeniu ich przez biskupa rzymskiego.

W kilka
w ierszach

— 15 marca zm arł w  W arszawie  
em erytow any m etropolita  Kościoła  
Prawosławnego w  Polsce D ionizy  
W aledyński w  w ieku  lat 84.

— M urzyńscy duchow ni m etody- 
styczn i w  N ow ym  Y o rku  potępili 
w ostrych słowach po litykę rasową  
ich Kościoła i zażądali ca łkow itej 
integracji. Ich k ry ty ka  zw raca się 
przeciw ko dalszem u u trzym an iu  od
dzielnych okręgów w yborczych dla 
czarnych i białych parafii.

— W Zagrzebiu (FRJ) odbył się 
pogrzeb kardynała Stepinaca, ska 
zanego po r. 1945 na kilkanaście  
lat w ięzienia za współpracę z oku 
pacyjnym  reżim em  kroackim  Pa- 
welica.

— B iskup  ew angelicki Berlina  
Dibelius przejdzie la tem  b.r. w  stan  
spoczynku.

— B erlińsko-brandenburski Synod
Kościoła Ewangelickiego potępił w  
najostrzejszej form ie ekscesy a n ty 
sem ickie , które m ia ły m iejsce w  j 
Berlinie zachodnim  i NRF. j

— W  kantonie G larus (Szw aj
caria) odbędzie się re ferendum  w  
sprawie dopuszczania do kon firm a
cji dzieci m łodszych n iż to dotąd  
było w  zw yczaju.

— Sztuka  ks. A rtura  P fenninge- 
ra „O chw ałę Bożą” osnuta na tle 
życia K alw ina została w ystaw iona  
w Z urychu  z w ie lk im  powodzeniem . 
Przetłum aczono ją ju ż  na ję zyk  w ę
gierski, a obecnie je s t w  przygoto
w aniu tłum aczenie francuskie.

— Laureat Nagrody Nobla M ika  
W altari (Finlandia) napisał powieść  
na tem at życia Jezusa pt. „Tajem 
nica K rólestw a”.

— Dnia 19 kw ie tn ia , w  400 
rocznicę śm ierci Filipa M elanchto- 
na , najbliższego współpracow nika  
Dr. M arcina L utra , odbędą się w  
W ittenberdze (NRD) w ielkie uro
czystości.

— W katedrze Vasteras (Szwecja) 
została odrem ontowana stara za
krystia  i adaptowana na salę za
baw dla m ałych dzieci, aby um ożli
w ić w  ten  sposób rodzicom  spokoj
ny  udział w  nabożeństw ie. Podobne 
urządzenie posiada parafia św. T ró j
cy w  W arszawie.

— Rozpatrzenie w n iosku  pewnego  
kręgu duchow nych , aby dopuścić do 
udziału w  K om unii św. dzieci w  w ie
ku  około lat 10 zostało przez synod  
Kościoła Ewang. w  T uryngii odro
czone do następnej sesji, która  ma 
się odbyć na wiosnę.
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KRONIKA STOŁECZNA

0  K oncercie M uzyki R eligijnej w  

kościele ew ang.augsburskim  św . 

Trójcy w  W arszaw ie w  dniu 21,11.60

Społeczeństwo ewangelickie War- 
szawy przeżyło w niedzielą dnia 
21 lutego br. niezapomniane chwile 
wzruszeń artystycznych w czasie 
koncertu religijnego w kościele św. 
Trójcy. Piąknie wykonane na orga
nach przez ks. A. Hławiczkę utwo
ry Bacha, Francka, Nowowiejskiego
1 in., szlachetne brzmienie pieśni so
lowych Haendla w interpretacji p. E. 
Wasylewskiej, wreszcie mocne i czy
ste wykonanie pieśni chóralnych pod 
batutą prof. Sza jera (występował 
chór obu parafii ewang. augsb.), po
zwoliły obecnym głęboko odczuć 
czar tonów płynących po pięknej 
świątyni. Nie wdając się w facho
wą ocenę wykonania, które bez
względnie stało na wysokim pozio
mie, stwierdzić należy, że Uoncert 
ten był najbardziej udaną impre
zą tego rodzaju w ciągu lat ostat
nich.

Oby się stał początkiem nowego 
okresu budzenia i pogłębiania zain
teresowania i zamiłowania do mu
zyki i pieśni religijnej w naszych 
kościołach. Oby przyczynił się do 
zwrócenia baczniejszej uwagi na

zaniedbaną przez nas dziedzinę śpie
wu i muzyki w życiu zborowym.

Wypełniona świątynia świadczyła, 
ie nasze społeczeństwo odczuwa owe 
braki. Dobra i pożyteczna była rów
nież piękna prelekcja organizatora 
koncertu ks. sen. R. Trenklera, któ
ry nawiązując do Roku Chopi
nowskiego nakreślił sylwetki du
chowe kompozytorów wykonywa
nych utworów. Formę powyższą 
należałoby stosować przy następ
nych koncertach jako motyw zbli
żający słuchacza do twórcy, motyw 
wzbogacający jego wiedzę muzycz
ną.

Wśród obecnych można było zau
ważyć wielu przedstawicieli kościo
łów ekumenicznych i wyznawców 
różnych wyznań. Należałoby sobie 
tylko życzyć, by zainteresowanie 
koncertami religijnymi coraz bar
dziej wzrastało i by znajdowały one 
coraz więcej propagatorów jako mo
menty szlachetnego wykorzystywa
nia możliwości duchowego wzboga
cenia się wzajemnego. Organizato
rom, wykonawcom i słuchaczom 
serdeczne dzięki.

Następny koncert przewidziany 
jest w dniu 10. kwietnia (N. Pal
mowa) w kościele ewang.-reformo
wanym przy ul. Świerczewskie
go 74. (N.)

— ....... - — l i

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

PARAFIA EWANGEL.-AUGSBURSKA 
SW. TRÓJCY 

(Plac M ałachowskiego)

10.IV.60. (Niedziela Palmowa) 
godz. 11 — nabożeństwo z Komunią św. 

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Ryszard Trenkler 

141V.60. (Wielki Czwartek)
godz. 17,30 — nabożeństwo komunijne

— Ks. M ieczysław Rueger 
15.IV.60. (W ielki Piątek)
godz. 9 — nabożeństwo komunijne

— Ks. Ryszard Trenkler 
godz. 17 — nabożeństwo nieszporne

— Ks. Zygmunt Michelis 
godz. 18,30 — nabożeństwo komunijne

— Ks. 7ygmunt Michelis 
16.IV.60. (W ielka Sobota)

godz. 9 — nabożeństwo komunijne
— Ks. Otton Krenz 

17.IV.60. (I Święto Wielkanocne) 
godz. Il — nabożeństwo z Komunią św. 

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Zygmunt Michelis 

18.IV.60. (II Święto W ielkanocne)
godz. 11 — nabożeństwo z Komunią św. 

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Ryszard Trenkler 

24.IV.60. (I niedz. po W ielkanocy)
godz. 11 — nabożeństwo z Komunią św. 

godz. 10,45 — spowiedź
— Ks. Ryszard Trenkler

PARAFIA
EWANGELICKO-REFORMOWANA 

(ul. Świerczewskiego 76)

3.IV.60. (V. Niedz. Postu — Judica)
godz. 10 — nabożeństwo z Komunią św.

— Ks. Zdzisław Grzybek 
10.IV.60. (VI. Niedz. Postu — Palmarum)

godz. 10 — nabożeństwo z Komunią św.
— Ks. Jan Niewieczerzai 

15.IV.60. (W ielki Piątek)
godz. 17 — nabożeństwo z Komunią św.

— Ks. Jan Niewieczerzai 
17.IV.60. (Niedziela Wielkanocna)

godz. 10 — nabożeństwo z Komunią św.
— Ks. Jan Niewieczerzai 

18.IV.60. (Poniedziałek Wielkanocny)
godz. 10 — nabożeństwo

— Ks. Zdzisław Grzybek 
24.IV.60. (Ouasim. — I po W.)

godz. 10 — nabożeństwo
— Ks. Zdzisław Grzybek

1.V.60. (Miscricord. Dom. — II po W.)
godz. 10 — nabożeństwo z Komunią św.

— Ks. Jan Niewieczerzai 
Uwaga: W każdy wtorek odbywają się 
w kaplicy parafialnej nabożeństwa wieczorne 
o godz. 18.

i
j „Zw iastun Ewangeliczny” 60 lat tem u .pisał” :
j
j „W edług danych statystycznych, ułożonych przez policję, ludność  
j W arszaw y w ynosiła  z początkiem  br. 313,517 m ęż. i 332,331 kobiet. 
|l Z liczby tej praw osław nych (bez w ojska) było 14,732 m ęż i 12,618 kob.;
|j roskolników  128 męż. i 115 kob.; katolików  176,017 męż. i 191,648 kob.;
| orm ian gregoriańskich 128 m ęż. i 100 kob.; protestantów  8,931 m ęż.
| i 9,365 kob.; żydów  113,263 m ęż. i 118,415 kob.; m ahom etan 297 m ęż.
i i 65 kob. i karaim ów  16 m ęż. i 11 kobiet.” (r. 1900).

W dniach 6, 7 i  8 kw ietn ia  o godz. 18 odbędą się w  kościele ew angel.-augsb . św . Trójcy

REKOLEKCJE W IELKOPOSTNE
w czasie których kazania wygłoszą:

6.IV.60 (środa). Temat: JEZUS — MESJASZ — Ks. prof. dr. Jan Szeruda 
7.IV.60 (czwartek). Temat: JEZUS — ODRODZICIEL Ks. bp. dr Karol Kotula  
8.IV.60 (piątek). Temat. JEZUS — ODKUPICIEL — Ks. Sup. Jan N iew ieczerzai 

Rekolekcje ujęte będą w  ramy nabożeństw pasyjnych,których liturgię odprawi Ks. sen. Ryszard Trenkler
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•  K om itet do spraw  Szkółek N ie
dzielnych.

Istniejąca przy Polskiej Radzie 
Ekumenicznej — jako jeden z jej 
wydziałów — Komisja do spraw li
teratury i szkół niedzielnych została 
rozszerzona do liczby 12 członków  
(po dwóch z każdego zjednoczonego 
Kościoła) i przemianowana na „Pol
ski Komitet do spraw Szkół Nie
dzielnych”. Nastąpiło to po wizycie 
zeszłorocznej ks. Andrew Wrighta 
sekretarza Światowej Rady Wycho
wania Chrześcijańskiego i Związku 
Szkół Niedzielnych, który zaopatru
je nasze Szkoły Niedzielne w  po
trzebne dla nich pomoce, jak obra
zy religijne, opracowania lekcyjne 
i in. Kierownikiem prac Komitetu 
jest ks. pref. O. Krenz jako naj
starszy z księży pracujących na polu 
pedagogicznym, zwłaszcza wśród 
dzieci uczęszczających do Szkół Nie
dzielnych. Celem krzewienia idei 
pokoju i zgodnego współżycia dzie
ci różnych wyznań będą urządzane 
wspólne uroczystości dla dzieci 
Szkół Niedzielnych w  różnych Koś
ciołach.

£  K onferencja D uchow nych Koś
cioła Ewang. R eform owanego.

W dniach 16 i 17 lutego br odbyła 
się w Warszawie Konferencja Du
chownych Kościoła Ew. Reformo
wanego. W głównej mierze poświę
cona była ona zagadnieniom teolo
gicznym, w  tym przede wszystkim  
zagadnieniom duszpasterskim i mi
syjnym.

Obrady rozpoczęły się dyskusją 
nad referatem ks. Jarosława Nie- 
wieczerzała z Łodzi n.t. „Sakrament 
Chrztu ś-go”, po czym następowały 
referaty i dyskusje dotyczące tema
tów: „Zagadnienie misji u ap. Paw
ła” — ks. Zdzisław Tranda. „Misja 
w Kościele Reformowanym” — ks. 
Bogdan Tranda.

Tematy i ujęcie poszczególnych 
zagadnień wywołały żywą dyskusję, 
w  której poza duchownymi wzięli 
również udział obecni przedstawi
ciele Konsystorza w  osobie preze
sa p. St. Bauma i radcy p. J. Jelena. 
Następna Konferencja odbędzie się 
w maju br.

P relekcja Ks. Prof. Dr Jana Sze- 
rudy.

W niedzielę dnia 28 lutego br. o 
godz. 17 w  sali parafii ewang. 
reformowanej w  Warszawie odbył 
się Wieczór Zborowy z herbatką, na 
którym ks. prof. dr Jan Szeruda w y
głosił prelekcję p.t. „Wykopaliska 
biblijne w  Oumran”. Prelekcja ilu
strowana przezroczami spotkała się 
z żywym zainteresowaniem obec
nych.

Ze świata
#  Z nam ienne odznaczenie.

W Duesseldorfie odbyła się w  
końcu lutego uroczystość wręczenia 
„przesiedlonemu” biskupowi z Gdań
ska, Carl M aria Splettowi, nadane
go mu przez prezydenta NRF w iel
kiego krzyża zasługi. Splett był w  
okresie wojny administratorem die

cezji gdańskiej i jako taki „wsła
w ił” się swym wyraźnie wrogim  
antypolskim stanowiskiem. Prasa 
niemiecka donosi, że uroczystego 
aktu dekoracji dokonał premier 
Północnej Nadrenii-Westfalii, Franz 
Meyers. W uroczystości uczestniczyli 
„wyżsi dostojnicy Kościoła z Gdań
ska i Królewca”. Komentarze zby
teczne.

#  O dpowiedź patryjarchy A tena- 
gorasa I.

Patryjarcha ekumeniczny Atena- 
goras I, duchowy przywódca Koś
ciołów Prawosławnych, powiadomił 
papieża, że prawdopodobnie w e 
wrześniu odbędzie się pan-prawo- 
sławna konferencja, która zadecy
duje o stanowisku prawosławia do 
soboru biskupów rzymsko-katolic
kich. Pismo Atenagorasa było odpo
wiedzią na świąteczne orędzie pa
pieskie, w  którym wyrażona była 
prośba, aby patryjarcha dorzucił 
swój wkład do dzieła jedności Koś
cioła.

#  Ekum enia w  praktyce.
Wybudowany w  Hamburgu frach

towiec „Rotte”, należący do holen
derskiego armatora posiada 30 m 
kw. liczącą kaplicę. Z tej pływają
cej świątyni korzystać będą mary
narze luterańscy, reformowani i 
katoliccy.

#  C hrzest-konfirm acja.
Konwokacja anglikańskiej pro

wincji kościelnej Canterbury po
wołała po bardzo ożywionej dysku
sji specjalną komisję dla opraco
wania nowych wniosków w  spra
w ie form liturgicznych chrztu i kon
firmacji. Znamienną rzeczą jest to, 
że w  Kościele anglikańskim nader 
silne są tendencje, aby chrzest do
rosłych był czynnością normalną, 
zaś chrzest dzieci jedynie dopusz
czalny.

9  Sodom a i Gomora.
Archeolodzy jordańscy i amery

kańscy pracują intensywnie nad od
kryciem bilbijnych miast Sodomy i 
Gomory nad Morzem Martwym. 
Pierwsze wysiłki uwieńczone zo
stały powodzeniem.

9 Stosunek K ościołów  do służby  
duchow nej kobiet.

Żywo dyskutowane w  Szwecji za
gadnienie duchownych-kobiet zosta
ło w  innych Kościołach już roz
strzygnięte na korzyść kobiet. Rada 
Ekumeniczna ujawniła, że więcej 
niż 1/3 spośród 172 Kościołów, zrze
szonych w  Radzie, wyświęca żeń
skich teologów na duchownych, pod 
czas gdy w  90 Kościołach kobiety 
są wykluczone z piastowania peł
nego urzędu kościelnego. Kościoły, 
będące w  opozycji do kobiet-du- 
chownych opierają się poza tradycją 
głównie na wypowiedziach ap. 
Pawła, jak: „Niewiasty wasze niech 
milczą w  zborach” — I Kor. 14, 34 
i „A niewieście nie pozwalam  
uczyć” — I Tym. 2, 12.

Do Kościołów opierających się 
tym nowym tendencjom należą: 
anglikański, prawosławny oraz część 
luterańskich.

#  Sprawa ślubów  w  Austrii.
Niebawem ma być uregulowana 

sprawa ślubów cywilnych. Ślub koś
cielny, zarejestrowany w  urzędzie 
stanu cywilnego, nabiera automa
tycznie ważności w  obliczu prawa 
państwowego.

#  Siostry n ie chcą „orderów”.
Konferencja ewangelickich do

mów macierzystych i diakonatów w  
Bawarii powiadomiła rząd boński 
oraz lokalny bawarski, aby w  przy
szłości nie obdarzały „orderami” 
sióstr-diakonis. W liście uzasadnia 
się ten krok faktem, że ewangelic
kie siostry pełnią swoją służbę nie 
w  oczekiwaniu zapłaty lub podzięki, 
lecz z wdzięczności i miłości.

9 B illy  Graham  w  Ghanie.
Kampania ewangelizacyjna, prze

prowadzona w  styczniu w  Ghanie 
nie dała oczekiwanych przez Billy  
Grahama rezultatów. Podczas gdy 
na pierwszym mityngu słuchało go
14.000 osób, na następnym było tyl
ko 5.000. Spadek popularności przy
pisuje się krytycznym komentarzom  
prasy miejscowej, która napiętno
wała uchylenie się Grahama od za
jęcia stanowiska w  sprawie francu
skich doświadczeń atomowych na 
Saharze. Niektóre gazety zaatako
wały wręcz chrześcijańską cywiliza
cję, która ponosi jakoby odpowie
dzialność za niesprawiedliwość do
tychczasową i ucisk w  Afryce.

#  Zjednoczenie K ościołów  Pro
testanckich.

Wszystkie wyznania protestanc
kie w Chinach utworzyły w  ubieg
łym roku Zjednoczony Kościół Pro
testancki, który liczy dziś około 
800 000 wiernych.
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