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W Hiszpanii nie 
ma wolności su
mienia. Oto jedno  
z wielu „konspi
racyjnych” nabo
żeństw  ewange
lickich w domu  
pryw atnym , od

prawianych z bra
ku  duchownych  

przez laika.



NAUCZANIE RELIGII W POLSCE

Lipcowa ustaw a sejmowa reguluje ostatecznie laicki charak
te r  szkoły polskiej. Z nowym rokiem  szkolnym nie ma już nauki 
religii w  szkołach. Społeczeństwo ewangelickie oraz władze koś
cielne przyjęły nową ustawę ze zrozumięniem i spokojem. Nauka 
religii ewangelickiej w budynkach szkolnych odbywała się sto
sunkowo w  niewielu miejscowościach (Śląsk Cieszyński i Górny, 
gdzieniegdzie na Mazurach), poza tym  uczono religii w  pomiesz
czeniach parafialnych. Rodzice ze zrozumieniem pow itali szkołę 
laicką, w  której nie będzie więcej nacisków m oralnych i fizycz
nych, na jakie często wystawione były dzieci ewangelickie.

Rozporządzenie M inistra Oświaty z końca sierpnia - ustala 
now y porządek nauczania religii poza szkołą. Zezwala się na or
ganizowanie punktów  katechetycznych przy parafiach. Na pod
staw ie umowy zawartej pomiędzy Inspektoratem  Szkolnym a po
szczególnymi adm inistratoram i parafii wolno takie punkty za
kładać. Nauczyciel religii otrzym uje od Państw a wynagrodzenie 
w  wysokości 1000 wzgl. 700 zł miesięcznie. Duchowieństwo ew an
gelickie ustosunkowało się do nowego rozporządzenia pozytyw 
nie.

PRZYZNANIE EMERYTUR
DUCHOWIEŃSTWU EWANGELICKIEMU WE WŁOSZECH

Parlam ent włoski przyjął dużą większością głosów ustawę, 
na mocy której duchowni niekatoliccy m ają praw o do państw o
wych em erytur. Rozmowy prowadzone pomiędzy przedstaw icie
lam i rządu włoskiego i protestanckich Kościołów doprowadziły 
nieoczekiwanie do szybkiego i pozytywnego załatw ienia sprawy. 
W odróżnieniu od poprzedniego projektu ustawy, odrzuconego 
przez Kościoły z powodu swego dyskrym inacyjnego charakteru, 
nowa ustaw a stwierdza, że „jedynie m iarodajne czynniki różnych 
w yznań“ m ają prawo określić, kto jest pełnoprawnym  duchow
nym.

W protestanckich sferach kościelnych podkreśla się fakt, że 
w  zasadzie wszystkie życzenia Kościołów zostały uwzględnione. 
Znaczenie ustaw y nie polega ty le  na przywilejach, przyznanych 
duchownym  ile na uznaniu i praktycznym  w ykonaniu zawartej 
w  K onstytucji zasady, przyznającej niekatolickim  Kościołom 
w ew nętrzną autonomię i przewidującej wyraźnie uregulowanie 
ich stosunków z rządem.

EWANGELICKI BISKUP O „ŚWIADKACH JEHOWY“

Ew angelicko-luterański biskup Ham burga Dr Karol W itte 
w  ogłoszonym przez siebie „Napomnieniu biskupim “ naw ołuje do 
powściągliwości w stosunku do „Świadków Jehow y“. Przed od
bytym  w  lipcu kongresem  „świadków“, biskup stw ierdził, że 
nauka tej sekty „skonfrontow ana z Pismem Świętym  jest zwykłą 
herezją“. Wobec tak  oczywistych błędów w nauce jest obowiąz
kiem  chrześcijanina świadczyć o praw dzie. Z tych to powodów 
ewangelicy — stw ierdza biskup — nie powinni udzielać kw ater 
uczestnikom  kongresu. Nauka „Świadków Jehow y“ nie jest 
„wolnością chrześcijanina w  pokoju sum ienia przed Bogiem, lecz 
ujarzm ieniem  pod pracującym  po dyktatorsku kierownictwem  
sekty, gwałcącej w sposób oburzający Pismo Święte dla własnych 
celów“.

W k i l k u
w i e r s z a c h

Według oświadczenia arcybisku
pa A te n  Teoklitosa Grecki Ko
ściół Prawosławny zamierza urzą
dzić w  okolicach stolicy w odre
m on tow anym  klasztorze w  H ym etus  
ekum eniczne centrum ko n ferency j
ne, przeznaczone dla kierowniczych  
osobistości wszystk ich  wyznań.

*
Specjalna Komisja Luterańskie- 

go Kościoła Finlandii w ypow ie
działa się za dopuszczeniem kobiet  
o wykszta łceniu  teologicznym na  
stomowisko proboszcza. Do wprowa
dzenia w  życie tego zalecenia po
trzebna byłaby uchwała parlamen
tu fińskiego po uprzednim  zaakcep
towaniu projektu  przez ogólnokrajo
w y  synod Kościoła.

*

Tymczasowe w yn ik i  spisu ludno
ści, przeprowadzonego w  Holandii  
w ubiegłym roku, w ykazu ją  lekką  
przewagę ludności katolickiej nad  
ewangelicką. Zdarza się to po raz  
pierwszy od czasów Reformacji, k ie 
dy to 66°/o ludności opuściło Rzym.  
Obecny stan jest następujący: 40,5% 
katolików,  28,6°/o prezbiterian, 8,9°/o 
kalwinistów,  17,9% bezw yznaniow 
ców, reszta 4,5°/o.

*

Istniejący w Kolumbii od 10 lal 
zakaz nadawania audycji ew an
gelickich w radio został unieważ
niony. Radiostacja miasta Cali na
daje obecnie co dwa tygodnie 15-mi- 
nutowe audycje ewangelickie.

*

W parlamencie Izraela rabin  
Menachem Parusz, przedstawiciel 
ultraortodoksyjnej partii „Agudat  
Izrael”, zażądał zastosowania p raw 
nych kroków  przeciwko m isjom  
chrześcijańskim. Parlament odrzucił  
wniosek o przeprowadzenie debaty  
w  tej sprawie.

*

Liberalna grupa szwedzkiej par
tii ludowej, która opracowuje  
program reform, dotyczących sto
sunku  Państwa do Kościoła, oświad
czyła, że uprzywilejowane stanowi
sko Państwowego Kościoła L a te 
rańskiego nie daje się pogodzić 
z pełną wolnością religijną.
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Prof. Dr EMIL BRUNNER

O D W I E C Z N Y  WYBÓR
I AK długo życie nasze nie tkwi korzeniam i 

J  w wieczności, tak długo jest ono „powierz
chow ne”, bez głębi i bez sensu. .Albo ma ono 
wieczny sens, albo nie m a żadnego sensu. Do
czesny sens jest nonsensem. Biblia pozwala 
nam  oglądać tę  głębię: „Niedoskonały płód cia
ła mego widziały oczy twoje; w księgi tw oje 
wszystkie członki m oje wpisane są, i dni, 
w których kształtow ane były, gdy jeszcze żad
nego z nich nie było”. My nie pochodzimy nie 
wiedzieć skąd, lecz choć zrodzeni jesteśm y z 
naszych rodziców, pochodzimy z wieczności, 
z odwiecznej myśli i woli Bożej. Zanim  coś się 
.stanie, już u Boga jest pomyślane i przez Boga 
chciane, podobnie jak  dzieło sztuki już żyło 
w  wyobraźni mistrza, zanim przybrało konkret
ne  kształty  na półtnie lub w kam ieniu. Tak 
głębokie korzenie ma nasze życie: głęboko pod 
doczesną widzialnością tkw i ono korzeniam i 
swoimi w  Bożej niewidzialności, w odwiecz
nym  „postanowieniu”.

Było w  tym  coś potężnego, gdy autorowi 
139 psalm u praw da ta objawioną została. Lecz 
ju ż  u niego wyczuwamy, że za tym  stoi jeszcze 
coś bardziej głębokiego. To, że Boże oczy oglą
dały nas już od wieków, to wskazuje nie tylko 
na nasze pochodzenie z wieczności, lecz okreś
la zarazem  nasze przeznaczenie dla wieczności. 
Gdy Bóg „w ejrzy” na człowieka, oznacza to 
zawsze, że łaskawie nań „w ejrzy”. Od tego, na 
którego się gniewa, odwraca swe oblicze. Gdy 
człowiek dochodzi do przekonania: Bóg patrzy 
na  mnie od wieków, gdy nań spojrzy to z wie
czności patrzące oko Boże i gdy jego spojrze
nie spotka się z Bożym, wówczas dzieje się 
najw iększe z tego, co na ziemi wogóle stać się 
może. A mianowicie to, że człowiek dochodzi 
do poznania: Bóg m iłuje mnie od wieków i to 
m iłuje mnie dla wieczności. Bóg w ybrał mnie 
od wieków na wieki. Oto jest w iara, pełna, cała 
ewangeliczna wiara: odwieczny wybór. Czło
wiek wie wówczas: to, że uratow any jestem  
z tego złego św iata i czasu, z tej całej doliny 
grzechu i śmierci, nie jest m oją zasługą. To jest 
wyłącznie łaska Boża. Jego zmiłowanie, jego 
bezm ierna miłość, jego w ybór jedynie jest pod

stawą mego zbawienia. Oto jest najw iększa ra 
dość chrześcijanina. Gdy uczniowie powrócili 
do Jezusa ze swej pierwszej samodzielnej pod
róży m isyjnej i z zapałem mu opowiadali, jak  
wiele dzięki mocy Bożej zrobili, odpowiedział 
im Pan: „Nie radujcie się z tego, że duchy wam 
są posłuszne, lecz raczej radujcie się z tego, 
że imiona wasze zapisane są w niebie.” Gdy 
człowiek to wie: moje imię jest tam  zapisane, 
w księdze żywota, w księdze przeznaczenia, 
wówczas jest świadom tego, co mu daje ów 
pokój, k tóry  jest ponad wszelki rozum, wów
czas osiągnął najwyższy szczyt wiary, wówczas 
nie pozostaje w  tym  życiu nic więcej, jeno za
chowanie i wykonanie tego największego i n a j
wspanialszego poznania.

Lecz nikomu poznanie to nie jest dane po 
to, aby z niego robił teorię i spekulował nad 
tym, co będzie z pozostałymi. Ty jesteś w y
brany  a wraz z tobą każdy, k tóry  wierzy: każ
dy jest wybrany, w którym  „ tak ” jego decyzji 
dla Chrystusa napraw dę jest wypowiedziane. 
W ybrani to ci sami co wierzący. A wierzący 
to ci sami, którzy z serca „posłusznymi się 
stali Słowu Bożemu”. Nikt nie pojął wyboru 
poza pełną, samodzielną, posłuszną i ufną de
cyzją wiary. Do tych, którzy jako prawdziwi 
uczniowie Pana służyli maluczkim tego świata, 
powiada Pan na sądzie ostatecznym: „Pójdźcie, 
błogosławieni Pańscy i odziedziczcie Królestwo, 
zgotowane wam od założenia św iata” (Mat. 25, 
34). W ybór i posłuszeństwo, w ybór i własna 
decyzja w iary  należą w Biblii nierozdzielnie 
do siebie, nie wolno wygrywać odwiecznego 
w yboru przeciwko decyzji, ani decyzji prze
ciwko wyborowi, choć rozum nasz stale do 
tego nas nakłania. Rozum musi się tu  ugiąć, 
lecz nie może się wygiąć, ani w tę ani w tam 
tą stronę. Jak  jedno i drugie ze sobą się łączv: 
swobodny wybór Boży i pełna odpowiedzialnoś
ci decyzja człowieka, tego zrozumieć nie może
my. Lecz każdy wierzący wie, że jedno z dru
gim jest złączone. „Przyszedł do swojej w łas
ności — ale swoi go nie przyjęli; lecz którzy 
go przyjęli, tym  dał moc, aby się nazywali 
dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię jego” .
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Bez w iary Chrystus nic nam  nie pomoże; bez 
Chrystusa niem a wiary. Co jest ważniejsze? 
Tak, co jest ważniejsze: światło czy możność 
widzenia? Głupie pytanie! Możność widzenia 
i światło należą do siebie. W ybór i w iara na
leżą do siebie. I dlatego: wierzcie, a zrozumie
cie, że w ybrani jesteście!

Tak brzm i poselstwo Pisma. Lecz o podwój
nej predestynacji — że Bóg od wieków jed
nych w ybrał dla życia wiecznego, a innych od 
wieków przeznaczył na wieczne zatracenie. Pis
mo św. nie mówi ani jednego słowa. Nie moż
na poprostu uniknąć wyciągnięcia takich wnio
sków z nauk Pisma Świętego. Logika raz po 
raz chce nas zwieść ku tem u. Lecz Słowo samo 
tego nie czyni i nam  tego też czynić nie wol
no. M usimy Pismo św. tak niesym etryczne po
zostawić, jakim  ono jest we wszystkich księ
gach. W przeciw nym  razie zniekształcam y je 
z gruntu . Pismo naucza o Bożym postanowieniu 
wyboru, naucza też o sądzie nad niew ierzący
mi, naucza, że nic się nie dzieje bez woli Bo
żej, ale nigdzie nie naucza — mówię jeszcze

J. K.

Światowy Dzień

Dzieje 75 la t Światowego Dnia M odlitwy 
stanow ią jedno z najpiękniejszych w yda

rzeń w  których objaw iła się Boża Wola i Boża 
Moc. Jest to opowieść o prący mającej bogaty 
swój udział w  Dziele Bożym na przestrzeni lat, 
opowieść o Bogu samym, który posługiwał się 
zarówno jednostkam i jak  i społecznościami w 
okresach wojen i w czasie pokoju, w chwilach 
gwałtow nych załam ań i m omentach trium fu  
i wielkiej radości, w ciszy i osamotnieniu, cza
sem w więzieniu, często wśród zgromadzonej 
ludzkiej rzeszy.“

Tymi słowy Mrs. Emory Ross, Przew odni
cząca obchodu 75-ej Rocznicy Światowego Dnia 
Modlitwy, rozpoczęła kró tką opowieść, obrazu
jącą genezę i działalność Ruchu, podaną w oko
licznościowej broszurce. Na okładce książeczki 
w idnieje S tudnia Jakubow a a na jej kam ien
nym  obram ow aniu dzban, którym  Sam arytan
ka czerpała wodę.

W bieżącym roku 75-ta Rocznica Św iato
wego Dnia M odlitwy obchodzona 'była w  Zu- 
richu, w dniach od 11 do 17 lutego.

Jakikolwiek działalnością ekumenicznego 
ruchu kobiet, którego kolebką były  Stany Zjed
noczone, występującego pod nazwą Światowego 
Dnia Modlitwy, objętych jest 145 krajów, nie 
był on dotychczas polskim kobietom  znany.

W ostatnich latach XIX wieku w Stanach 
Zjednoczonych, niezależnie od w łasnych tru d 
ności, powstałych w w yniku wojen w ew nętrz
nych, zaistniały nowe, związane z koniecznoś
cią udzielenia pomocy tysiącom cudzoziemców,

raz: an i jednym  słowem — o Bożym odwiecz
nym  postanow ieniu ku potępieniu. Ta straszna 
nauka jest przeciw na Pismu Świętemu, pod
czas gdy nauka o odwiecznym wyborze ku 
zbawieniu jest nietylko zgodna z Pismem, lecz 
właściwie jest punktem  centralnym  Pisma św., 
jest sercem Ewangelii. Tu rozum nasz już nam. 
nie towarzyszy. I tak  jest zawsze, gdy chodzi 
o Słowo Boże. Nauka o podwójnej predesty
nacji jest produktem  ludzkiej logiki, k tóra nie 
może się ostać przy alogicznej nauce Pisma.. 
Cieszmy się z odwiecznego wyboru, bójm y 
się przed zatraceniem ! Mówmy z Pawłem : 
„My, którzy będziemy uratow ani” i pozwólmy,, 
aby on nas ostrzegł: „Kto stoi, niechaj patrzy,, 
aby nie upadł”, w  przeciwnym  razie nie ujdzie 
sądowi. Życie chrześcijanina musi się toczyć 
pomiędzy tą  obietnicą a ostrzeżeniem , jak 
drzwi na dwóch zawiasach. Ono nie może wy
paść z żadnego z nich, w przeciwnym, razie 
dalej nie ,,pójdzie”.

Tłum. X. R. T.

Modlitwy Kobiet

Boldernhaus w Zurychu
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przybyłym z Europy i ze Wschodu w poszuki
waniu lepszych warunków bytu. Nie ulega wąt
pliwości, że kompetentnym do rozwiązania pro
blemu, z ekonomicznego punktu widzenia, był 
rząd USA, niemniej jednak prezbiteriański koś
ciół amerykański nie mógł pozostać obojętny 
wobec kompleksowego zagadnienia jakim było 
zabezpieczenie, zarówno współobywatelom jak 
i cudzoziemcom, nietylko materialnych lecz 
i duchowych potrzeb.

szereg podróży po północnych i południowych 
Stanach podczas których informowały amery
kańskie kobiety o ciężkiej sytuacji kobiet, za
mieszkujących wiele krajów Azji i Afryki oraz 
usiłowały zebrać dwa miliony dolarów, których 
zdobyciem Mrs. Laura Spelman Rockefeller 
uwarunkowała ofiarowanie trzeciego miliona.

Posiadanie środków' materialnych umożli
wiło kobietom amerykańskim objęcie Ruchem 
kobiet całego świata. W Chinach, Japonii, In-

Uczestniczki Św ia
towego Dnia M o
dli tw y Kobiet w  

Z urychu

Nazwiska trzech kobiet pozostaną na zawsze 
związane z przyłączeniem się kobiet wszyst
kich kościołów protestanckich, dz ałających na 
terenie USA, do podjęcia akcji pomocy, która 
z biegiem lat przerodziła się w potężny ekume
niczny ruch kobiecy. Kobietami tymi były Mrs. 
Darwin James, Mrs. Helen Barret Montgome
ry i Mrs. Henry Peabody.

Dzień Modlitwy obchodzono po raz pierw
szy w roku 1887 z inicjatywy Mrs. Darwin Ja
mes, matki siedmiorga dzieci a mimo to aktyw
nego członka prezbiteriańskiego kościoła.

Ideę Mrs. Darwin podjęły w 1890 roku 
Mrs. Helen Barret Montgomery i Mrs. Henry 
Peabody, celem ich jednak i dążeniem był już 
nie Dzień Modlitwy Kobiet, członkiń jednego 
kościoła, lecz taki Dzień w którym protestan
ckie kobiety całego świata połączyłyby się we 
wspólnej modlitwie o jedność kościoła chrze
ścijańskiego.

W wyniku podróży, którą odbyły celem za
poznania się z sytuacją kobiet w różnych częś
ciach świata, dwie członkinie metodystycznego 
kościoła stwierdziły ogromną potrzebę naucza
nia oraz zupełny brak literatury chrześcijań
skiej.

Po powrocie do kraju Mrs. Helen Barret 
Montgomery i Mrs. Henry Peabody odbyły

diach i innych krajach powstały ośrodki misyj
ne, których zadaniem było zakładanie szkół 
wyznaniowych, w których kobiety różnych wy
znań, ras i narodowości, w oparciu o podręcz
niki wydawane w ramach działalności Świato
wego Dnia Modlitwy, zdobywały nietylko wia
domości ogólne i kształciły się zawodowo, lecz 
przede wszystkim wiedzę o Bogu — zasadni
czym bowiem zadaniem Ruchu jest praca mi
syjna w duchu ekumenicznym.

Jakkolwiek w odniesieniu do olbrzymiej 
działalności, prowadzonej przez Światowy Dzień 
Modlitwy Kobiet, nie używa się określenia „or
ganizacja“ lecz ,,ruch“ należy podkreślić, że 
treść tego słowa jest bardzo bogata. Światowy 
Dzień Modlitwy — to przede wszystkim eku- 
menia — działalność nakazana przez Boga 
o jedność kościoła chrześcijańskiego, lecz są to 
również szkoły, szpitale, sierocińce i domy star
ców, w których czerpią naukę, leczą się i znaj
dują schronienie ci wszyscy, których Bóg jest 
wspólnym Ojcem, a Chrystus — Zbawicielem.

Do roku 1919 dwie organizacje kobiece, 
działające na terenie USA, z których jedna kie
rowała pracą wewnętrzno-misyjną druga zaś 
zasięgiem swym obejmowała kraje poza ame
rykańskie, oddzielnie obchodziły Dzień Modli
twy, to jest do chwili podjęcia decyzji połącze-
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Wanda Maria W eyssenho ff-Bührig

nia tych dwóch Dni w jeden wspólny Dzień 
M odlitwy. Przyłączenie się do Ruchu w 1922 r. 
K anady zadecydowało o jego charakterze eku
menicznym.

Obecnie Światowy Dzień M odlitwy Kobiet 
obejm uje 22.000 społeczności w  145 krajach.

Ofiary na działalność Ruchu wzrosły w sa
m ych tylko Stanach Zjednoczonych z 70-ciu 
tysięcy dolarów w 1927 r. do 445.807-miu w ro
ku 1959. W bieżącym  roku Zjazd z okazji 75-tej 
Rocznicy Światowego Dnia M odlitwy odbył się 
w Zurichu przy  udziale 29 uczestniczek, przed
stawicielek 20 krajów  Europy, Am eryki, A fry
ki i bliskiego Wschodu, należących do różnych 
denominacji nie wyłączając kościołów staro-ka- 
tolickiego i greckiego ortodoksyjnego.

O rganizatorką zjazdu była dr teologii Mile. 
M arga Buhrig, wnuczka naszego pisarza Weis- 
senhoffa, przewodniczył zaś obradom Prezes 
W orld Day of P rayer Mrs. Inez Paul Moser.

Obrady zapoczątkowane zostały w  dniu 11 
lutego pow italnym  wieczorem  w Boldernhaus, 
siedzibie Federacji Szwajcarskich Kobiet P ro
testanckich. Boldernhaus jest to niewielki bu
dynek, mieszczący się na Voltastrasse, jednej 
z m alowniczych uliczek Zurichu, w ślicznej 
willowej dzielnicy F luntern. Duszą ośrodka, w 
którym  odbyw ają się zebrania biblijne, zjazdy 
i różnego rodzaju konferencje, jest dr. M arga 
Buhrig, która swą wiarę, wiedzę i niespożytą 
energię całkowicie poświęciła na pracę m ającą 
na celu zbliżenie kobiet do Boga. D rugą miesz
kanką Boldernhaus jest najbliższa w spółpra
cowniczka Mile. Buhrig, uosobienie ciepła, po
gody i serdeczności, F rau  dr. Elsę Kohler. Trze
cią m ieszkanką jest m atka dr. Buhrig, Polka 
z pochodzenia, Pani W anda Buhrig, której 
obecność w Boldernhaus doceniają wszyscy Po
lacy, których droga wiedzie przez Voltastrasse. 
Otoczona pam iątkam i po sw ym  ojcu, znanym  
pisarzu Weyssenhoffie, m ieszkająca od lat w 
Szwajcarii, należy do nielicznej grupy tych, 
których serce zawsze żywiej zabije na widok 
ludzkiej niedoli. Obok trzech studentek, za
m ieszkujących gościnne pokoje i trzech bardzo 
m iłych m łodych dziewcząt prowadzących gos
podarstwo, stałym i mieszkańcami Boldernhaus

są kw iaty, co w zimie gdy na szczytach otacza
jących m iasto gór skrzy się śnieg, m a w sobie 
coś urzekająco pięknego.

Zgodnie z przew idzianym  program em , czte
ry przedpołudnia poświęcone były na krótkie 
nabożeństwa, prowadzone przez kobiety w m a
łym  kościółku dzielnicy Fluntern , a następnie 
na rozpatryw aniu przypowieści o Sam arytance 
z Ewangelii Świętego Jana, w  trzech grupach 
językowych angielskiej, francuskiej i niem iec
kiej.

Nieznana u nas form a nabożeństw prowa
dzonych przez kobiety, bez udziału duchow
nych, jest po za naszym  krajem  bardzo popu
larna. Nabożeństwa odbywające się w kościół
ku F luntern , ze względu na uczestnictwo przed
staw icielek różnych krajów , prowadzone były 
przez trzy kobiety w  trzech używanych na kon
ferencji językach. Były to nabożeństwa bez 
rozbudowanej liturgii i bez kazania, ograniczo
ne do czytania Starego i Nowego Testam entu 
oraz Psalmów, m odlitw y i pieśni, śpiewanych 
z ekum enicznych śpiewników w trzech róż
nych językach na tę sam ą melodię.

Szczególna uwaga zwrócona była na przed
południowe studium  Pism a Świętego. Jakie 
znaczenie przyw iązyw ane jest do samodzielne
go czytania i kom entowania Słowa Bożego oraz 
do treści i form y modlitw, świadczyła nietylko 
ilość czasu poświęcona tym  sprawom  w pro- 
gram ie obrad, lecz również wypowiedzi uczest
niczek oraz klim at panujący podczas zjazdu. 
W ybór przypowieści o Sam arytance, jako pod
staw y do rozważań, n ie był przypadkowy. 
Św iat w  okresie biblijnym  należał do męż
czyzn. Pobożni Izraelici w m odlitw ach swych 
dziękowali Bogu za to, że nie uczynił ich ko
bietami.

W przypowieści o Sam arytance Chrystus 
po raz pierwszy, ku zdziwieniu a  naw et nieza
dowoleniu swoich uczniów, którzy szem rali w i
dząc M istrza rozm awiającego z Sam arytańską 
kobietą, a więc nie należącą naw et do narodu 
wybranego, objaw ił nie mężom lecz jej w ielkie 
prawdy, że jest Mesjaszem, Zbawicielem nie
tylko Żydów lecz wszystkich tych, którzy w 
duchu i w praw dzie wielbić go będą, zrównu-

Inez Moser (USA) i Dr Madeleine Barot
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jąc w ten sposób kobietę z mężczyzną, Żyda 
z Sam arytaninem  i znosząc wszelkie rasowe 
i geograficzne bariery  dzielące ludzi. Ekum eni
czny Ruch kobiet, nazw any Św iatowym  Dniem 
Modlitwy, bazuje sw ą działalność na słowach 
Chrystusa skierowanych do Sam arytanki.

Popołudnia poświęcone były na dyskusję 
nad następującym i problem am i: ,,Kobie ty w 
rodzinach i w pracy zawodowej“, „Nasze pole 
działania w ykracza poza ram y życia rodzin
nego i pracy zawodowej“ oraz „Nasza m odli
twa przyczynna — jej przedmiot, form a i treść.“ 
Przy czym najobszerniej potraktow ane było 
trzecie zagadnienie.

W zasadzie, oprócz odczytu wygłoszonego 
w ostatnim  dniu  obrad, na wieczorze zorgani
zowanym przez członkinie wszystkich kościo
łów Zuriohu, przez polityka szwajcarskiego pt. 
„Europa chce żyć“, żaden z om aw ianych na 
Zjeździe problem ów nie by ł podany w form ie 
referatu. Zagajanie w  kilku zdaniach proble
m atyki bliskiej i znanej kobietom  przyczyniło 
się do wytworzenia atm osfery nieoficjalnej, 
sprzyjającej do bezpośrednich i szczerych w y
powiedzi uczestniczek konferencji.

Problem  roili i zadań kobiety jako członka 
kościoła referow ała Mile. M adeleine Barot. k tó 
ra na zjazd przybyła bezpośrednio z sem ina
rium  zorganizowanego w  Addis-Abebie przez 
Światową Radę Kościołów i rząd Etiopii, poś
więconego sprawom  związanym  z udziałem  ko
biet k rajów  afrykańskich w życiu publicznym. 
Przybycie na zjazd D r M adelleine B arot było 
niew ątpliw ie dużym  wydarzeniem. Udział w 
szeregu m iędzynarodowych konferencji, w k tó
rych uczestniczy z ty tu łu  swego stanow iska 
przedstawicielki kobiet przy Światowej Radzie 
Ekumenicznej, umożliwia Mile. Barot naw iązy
wanie kontaktów  z kobietam i w ielu krajów , po
znania ich w arunków  życia i ich potrzeb. Nie
słychanie interesujące wypowiedzi MII. Barot 
osiągnęły niew ątpliw ie zam ierzony cel, pogłę
biły bowiem świadomość uczestniczek zjazdu 
jak  wielkie jeszcze zadania stoją przed każdą 
organizacją kobiecą, k tórej celem jest praca 
m isyjna wśród kobiet. Dzień 17-go lutego, 
Światowy Dzień M odlitwy Kobiet, szczególnie 
uroczyście obchodzony był przez uczestniczki 
zjazdu, przedstawicielki kobiet 20 krajów  Euro
py, Ameryki, Azji i Afryki.

Ranek był ciepły i pogodny. Na pochylone 
w porannej m odlitw ie głowy kobiet padały 
promienie słońca, ogrzewały swym  ciepłem sto
jące na stołach kwiaty, załam ywały się w szkla
nej płycie konferencyjnego stołu. Po m odlit
wie Mrs. Moser podsumowała obrady, a na
stępnie po uroczystym  obiedzie w jednym  z za
bytkowych domów cechowych, położonym w 
starej dzielnicy Zurichu nad Lim atem , delegat
ki wzięły udział w krótkich ekumenicznych n a 
bożeństwach w różnych kościołach.

W ieczorem uczestniczki konferencji w łą
czyły się do, trw ającej w tym  dniu od wschodu 
do zachodu słońca, m odlitwy kobiet całego 
świata, stając się jednym  z ogniw wielkiego 
łańcucha łączącego 22.000 społeczności w 145 
krajach, począwszy od małej kilkuosobowej gro
m adki kobiet, zamieszkujących m ałą skalistą 
włoską wysepkę a kończywszy na wielkich 
zgromadzeniach w kościołach New-York‘u.

K atedralny kościół Gross (Münster był 
dnia tego wypełniony po brzegi kobietam i róż
nych wyznań, nie wyłączając przedstaw icielek 
kościoła katolickiego.

Nabożeństwo prowadzone było przez kobie
ty w oparciu o piękną liturgię, przygotowaną 
w bieżącym roku przez am erykanki, a przetłu
maczoną i zaadaptowaną do potrzeb kobiet kon
tynentu  europejskiego, przez Mile. Bührig. P a
trząc na olbrzym ią rzeszę kobiet, zjednoczo
nych w modlitwie o jedność kościoła chrześci
jańskiego, nie można się było oprzeć stw ier-

Od lewej strony stoją: Gudrun Diestel, G. Haemerli, 
Hanna Krüger, Marga Bührig, Inez Moser, Susie Jones

dzeniu, że zapoczątkowanej przed 75-ciu laty  
przez jedną kobietę, pięknej ekumenicznej idei, 
pobłogosławił Pan.

Jakkolw iek na uczestniczki konferencji, de
legatki krajów  w których Ruch, nazw any Świa
towym Dniem M odlitwy Kobiet, był_dotychczas 
nieznany lub nie objął zasięgiem kobiet wszyst
kich denominacji, nie nałożono żadnych w y
raźnych zobowiązań, piękny cel jakiem u przy
świeca, nałożył na nie m oralny obowiązek doło
żenia wszelkich starań  aby kobiety krajów , któ
re reprezentow ały, włączyły się do grona tych 
kobiet, k tóre służą idei zjednoczenia kościoła 
chrzęści j ańskiego.

Jeżeli okażemy dobrą wolę 17-go lutego 
1962 roku, w dniu 76-ej Rocznicy Światowego 
Dnia Modlitwy, wśród wielojęzycznych mo
dlitw, wypowiadanych przez kobiety różnych 
wyznań, ras i narodowości — naszej m odlitwy 
nie zabraknie.
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Ks. Dr. Karol Kotula

O nowe podejście do zwiastowania 
ewangelicznego

1. Zwiastowani© Reformacji

n  ©formacja wyszła od świiadamości grzechu.
Pytanie: „Jak ja człowiek grzeszny mogę 

znaleźć łaskawego Boga“ zapędziło Lutra do 
klasztoru, spowodowało ciężkie wewnętrzne 
walki, zamęczanie się ascetycznymi praktykam i 
dla zadośćuczynienia za grzech i całe lata trw a
jący w ew nętrzny niepokój. W reszcie po kilku 
latach zmagania się z sobą, żarliwego szukania 
uspokojenia znękanej duszy, studiowania ojców 
Kościoła i Pism a św. doszedł Luter do poznania 
istotnej praw dy Ewangelii, zawartej w uspra
w iedliw ieniu z w iary. Poznanie, że uspraw ie
dliwienie jest dziełem Bożym, a nie człowie
ka, przyw róciło m u upragniony spokój i dało 
pewność zbawienia.

Uspraw iedliw ienie z w iary  jest nauką biblij
ną, sform ułow aną przez apostoła Pawła w jego 
listach do Rzym ian i Galaitów, niestety zaciem
nianą przez Kościół, k tóry  zalecał wszelkiego 
rodzaju dobre uczynki i od nich uzależniał zba
wienie. Nauka ta  podkreśla niedostateczność 
ludzkiego działania i wszelkich prób zadośću
czynienia za grzech, obala w iarę w w łasną za
sługę a natom iast całą wagę kładzie na łasce 
Bożej i wierze, k tóra jest niejako otw artą dło
nią, łaskę uspraw iedliw ienia od Boga przyjm u
jącą. Zapewniając uspraw iedliw ienie szczerej 
prawdziwej wierze, strzeże ta nauka tego, któ
rego życie obfitu je w dobre uczynki, od zarozu
miałości i faryzejskiego zadowolenia z siebie, 
tego zaś, który nie może wykazać się i pochlu
bić uczynkam i i ugina się pod brzem ieniem  
Winy, od zwątpienia.

L u ter odkrył naukę o uspraw iedliw ieniu 
z w iary przez swoje osobiste przeżycie na nowo 
i przyw rócił ją  Kościołowi, czyniąc ją funda
m entem  swojej nauki a przez to i nauki Koś
ciołów Reformacji. W głoszeniu jej wypow ie
dział L uter to, CO1 odczuwało wielu ludzi przed 
nim  i jem u współczesnych, ale czemu nie 
umieli albo nie śmieli dać wyrazu. Dlatego 
naukę tę witano wszędzie, dokąd dotarła, z ulgą 
i zadowoleniem. Wszędzie bowiem bylli ludzie 
pragnący i szukający zbawienia, a w skutek za
lecanych przez Kościół praktyk uciemiężeni 
i zniechęceni. Zwiastowana przez L u tra  i jego 
zwolenników i niesiona na skrzydłach takich 
słów pieśni, jak Lutra:

0  tylko łaska może Twa 
Me zgładzić przewinienie,
Darem na moc i siła ma,
1 wszelkie natężenie.
Bo czym się człek pochlubić chce,
Wszak ciebie bać powinien się,
O łaskę błagać każdy —

porywała nauka o uspraw iedliw ieniu z w iary 
serca i umysły, w itana jako nowe objawienie, 
jako uwolnienie od uciążliwych i beznadziej
nych p rak tyk  kościenych i radości pełna Ew an
gelia. Dzięki tem u Reform acja przerzuciła się 
jak  płomień z m iasta dO' m iasta, z k raju  do 
kraju .

Tak więc nauka o uspraw iedliw ieniu 
z w iary stała  się hasłem  Reformacji. Odpowia
dając potrzebom  czasu, padło hasło to na grunt 
przygotowany i dlatego szerzyło się z błyska
wiczną szybkością. Wszelkie bowiem reform a
torskie hasła mogą liczyć tylko w tedy na po
wodzenie, jeżeli wypow iadają to, co odczuwa 
ogół serc i umysłów.

2. Duchowa niedola czasów obecnych

N auka o uspr awi edl iw i e ni u z w iary jest 
i pozostanie zasadniczą nauką Kościołów Re
form acji bez względu na dokonujące się prze
m iany w  świecie ducha. Jest to bowiem n a j
istotniejsze i najpełniejsze ujęcie treści Ew an- 
geli Jezusa Chrystusa. Ale czy nauka ta  odpo
wiada jajko hasło czasom dzisiejszym? Czy cza
sy dzisiejsze m ają zrozumienie dla tej nauki 
w  jej teologicznym ujęciu? Ilu ludzi py ta  się 
dziś, ja k  niegdyś Luter: ,,Jak ja człowiek grze
szny znajdę łaskę u Boga?“ Ilu ludzi ma dziś 
taką świadomość grzechu i winy, z jakiej zro
dziła się nauka o uspraw iedliw ieniu z wiary? 
Wiadomo powszechnie, że grzech w znaczeniu 
biblijnym  dla przeciętnego dzisiejszego czło
wieka w ogóle nie istnieje. Jedni mówią, że to, 
co nazywam y grzechem, jest wynikiem  cielesnej 
natu ry  człowieka, inni że to pochodzi z słabości 
woli i rozumu, inni, że przyczyną tego jest 
brak  nauki oświecenia, inni tłum aczą to psy
chicznymi schorzeniami, inni w ogóle uspra
w iedliw iają grzech jako wyżycie się na tu ra l
nych popędów, „jako samozachowawcze odruchy 
samoobrony. Nie zawsze jest to objawem ateiz- 
mu. Ludzie nieraz rozum ieją, że tam  poza w i
dzialnym  światem  musi być coś czy ktoś, że 
Bóg jest, ale żeby człowiek był winny wobec 
Boga, tego nie uznają. Więc nie poczucie grze
chu i winy, n ie pragnienie zadośćuczynienia za 
grzechy, nie lęk przed Bożym gniewem i są
dem, nie niepokój sum ienia stanowią niedolę 
duchową dzisiejszego człowieka.

Czy więc człowiek dzisiejszy nie cierpi, nie 
zna duchowej niedoli? Czy jest szczęśliwy, za
dowolony, radosny? Czy mu dzisiaj nic nie 
dolega?

Wiele objawów dzisiejszego życia świadczy
0 tym , że tak  nie jest. M yślący człowiek cierpi
1 boleje dziś nie mniej niż człowiek za czasów 
Lutra. Ale jego niedole duchowe są inne niż 
niedole ludzi czasów Reformacji. Człowiek dzi
siejszy ma inne bolączki, inne strapienia, inne 
niepokoją go pytania i zagadnienia.

Nie tak dawno ukazał się w Przeglądzie 
K ulturalnym  artykuł Adama Schaffa, znanego 
polskiego teoretyka m arksizm u na tem at celu 
i sensu życia. We wstępie do artykułu  mówi
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autor, że nie zajm owałby się tym  tem atem , 
gdyby młodzi ludzie nie zadawali stale pytania: 
Jaki jest sens życia. Nie tu miejsce, żeoy roz
ważać odpowiedź, jaką na to pytanie daje 
Schaff. Ale samo pytanie jest charakterystycz
nym  znakiem czasu. Tu mamy odpowiedź na 
pytanie, co jest niedolą duchową dzisiejszego 
człowieka, co go nęka, jakie trap ią  go zagad
nienia.

Nic dziwnego, że młodzi ludzie się pytają
0 sens życia. Co ich czeka wobec stale jeszcze 
wiszącej nad światem  groźby wojny? Za co
1 za kogo m ają ginąć w ew entualnej strasznej 
przyszłej wojnie? Czy to my spowodowaliśmy 
to napięcie, jakie panuje na świecie? — tak py
tają  się. Dlaczego my m am y cierpieć za tych, 
którzy zawinili? (Temat ten jest przedm iotem  
jednej z niemieckich powieści). ,,Ojcowie jedli 
grona cierpkie, a synów zęby ścierpnęły“ — 
mówił już dawno prorok Jerem iasz (31,29), 
a dziś powtarza to młode pokolenie, patrząc 
z niepokojem w przyszłość.

Zbyt świeże są jeszcze w pamięci ludzkości 
wszystkie okropności ostatniej wojny. Myśl, że 
miano by jeszcze raz przeżywać wojnę, stokroć 
straszniejszą niż ostatnia, spędza ludziom  sen 
z powiek, napawa lękiem  i strachem  m atki 
i ojców, spoglądających na swoje dzieci. To po 
to one przyszły na świat, po to je  chowamy, 
żeby m iały tak  strasznie ginąć? A w dodatku 
groźba wojny nie jest jedyną zmorą dręczącą 
dzisiejszą iludzikość zwłaszcza na Zachodzie. 
Coraz częściej mówi się znowu o zalewie świata 
przez inne rasy, tzn. ,,żółte niebezpieczeństwo“ 
jest znowu dzisiaj aktualne. Innych niepokoi 
zapowiadane przez w ielu przeludnienie kuli 
ziemskiej i idące za tym  niebezpieczeństwo 
głodu i nędzy. A innych przerost techniki i 
zmechanizowania i w ynikające stąd odczłowie- 
czenie człowieka. U wielu przyczyną tej nie
doli jest przesyt, zwłaszcza tam, gdzie panuje 
długotrw ały dobrobyt. Nie wiedzą po' prostu, 
co z życiem zrobić, czego by jeszcze zapragnąć. 
Tym  się w  znacznej m ierze tłum aczy cbuliga- 
nizm młodzieży na Zachodzie. Oto przyczyny 
niedoli dzisiejszego człowieka., oto powody lę
ku przed przyszłością, ogarniającego pewne 
sfery ludzkości. Stąd pochodzi to coraz więcej 
pow tarzające się pytanie, jaki jest sens życia, 
jaki jego cel.

3. Nowe podejście do człowieka

Wobec tego, że niedola dzisiejszego czło
wieka, jest inna niż w czasach Reformacji, że 
inne są jego bolesne pytania, niż pytanie Lu
tra, musi Kościół inaczej podchodzić do czło
wieka, niż dawniej. Darem ną rzeczą byłoby 
chcieć iść do ludzi z odpowiedziami na pytania, 
których oni nie zadają. Ażeby do nich trafić, 
trzeba mieć odpowiedź na pytan ia aktualne, 
trzeba wiedzieć, co im dolega, jaka jest przy
czyna ich niedoli. Człowiek dzisiejszy nie czuje 
się winnym  wobec Boga, ale czuje się głęboko 
nieszczęśliwym, bo nie widzi celu i sensu ist
nienia i życia. Jego niepokój obejm uje nie jed

ną tylko stronę ludzkiego istnienia, lecz istnie
nie w ogóle. Jak  powstał świat, jaki jest jego 
sens i cel, sikąd pochodzi człowiek, dlaczego 
i po co żyje na świecie — oto pytanie niepo
kojące dzisiejszego człowieka, — oto źródło 
jego wew nętrznej niedoli. Chcąc do takiego 
człowieka podejść, trudno wychodzić od budze
nia świadomości grzechu i winy, trzeba mu dać 
odpowiedź na jego pytanie, trzeba w jego bez
nadziejności wzbudzić w nim  nadzieję.

Pytania, k tóre sobie zadaje dzisiejszy czło
wiek, sięgają głębiej, niż on sam przypuszcza. 
To nie są tylko pytania, ja k  powstał świat, skąd 
pochodzi człowiek, pytania, którym i się zajm u
je nauka i na które usiłuje dać odpowiedź ludz
ka wiedza. Za tymi pytaniam i k ry je  się to, co 
psalm ista w yraża słowami: „Jak jeleń pragnie 
wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, 
o Boże“ (Ps. 42,2). Te pytania to szukanie przy
czyny wszech rzeczy, istoty i celu bytu  w ogóle, 
to szukanie Boga. To jest pytanie nie dzisiej
sze, pytanie s tare  jak  myśląca ludzkość, py ta
nie, które wspaniale wypowiedział prorok Iza
jasz w swoim niezrównanym  40 rozdziale: 
,,Podnieście ku górze oczy wasze, a obaczcie: 
Kto to> stworzył, kto wywiódł w  poczcie wojsko 
ich, a to wszystko z imienia przyzyw a, według 
wielkości siły i wielkiej mocy, tak  że ani jedno 
z nich nie zginie?“ Tu nie w ystarczą odpowie
dzi dane ze stanowiska widzialnego świata, od
powiedzi ludzkiej naiuki i wiedzy, te  pytania 
prowadzą do Boga jako przyczyny i celu 
wszechrzeczy i tylko taka odpowiedź może za
spokoić najgłębsze tęsknoty duszy ludzkiej.

Odpowiedź tę  daje objaw ienie Boże zaw ar
te  w Piśmie św. Zadaniem  Kościoła w czasach 
dzisiejszych jest te praw dy z Pisma św. wydo
być i na nowo naświetlić, skonfrontować 
z praw dziw ą nauką i wiedzą, uprzystępnić dzi
siejszemu człowiekowi i człowieka skłóconego 
z Bogiem znowru do Boga doprowadzić. Ale do
prowadzenie człowieka do Boga niekoniecznie 
musi się odbywać sposobem i drogą L u tra  i Re
form acji przez świadomość grzechu i winy i ka
zanie o uspraw iedliw ieniu z w iary. Przem iana, 
która się dokonała w synu m arnotraw nym  i do
prowadziła go z powrotem  do ojca, nie zaczęła 
się od poznania winy. To było ostatnim  sitadium 
jego poznania i drogi. Dlatego także Kościół nie 
musi w pracy swojej wychodzić od budzenia 
świadomości grzechu i winy, lecz uwzględnia
jąc dzisiejszą niedolę człowieka, od centralnego 
zwiastowania Ewangelii: ,,Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna Swego jednonodzonego dał, alby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny“ (Jan 3,16). 'Człowiek potrzebuje 
tej miłości i gdy ją  pozna, w  nią uwierzy, jej 
doświadczy, to z natury  rzeczy dojdzie także 
do poznania winy i ukojenia przez uspraw ie
dliwienie z wiary. Zasadnicza nauka Reform a
cji nie ulegnie zmianie, ale droga do niej się 
zmieni. Zwiastowanie, że Bóg Stwórca wszech 
rzeczy i Władca świata jest miłością, zaprosze
nie: ,,Wędrowcze, wróć do Ojca, wróć“ — oto 
punkt wyjścia dzisiejszego ewangelicznego
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zwiastowania, oto hasła, dzisiejszym czasom od
powiadające.

4. Jezus Chrystus w nowym zwiastowaniu

Nowe zwiastowanie wymaga także nowe
go spojrzenia na istotę Jezusa Chrystusa i Jego 
dzieła. Reform acja, uznając za fundam ent swo
jej nauki uspraw iedliw ienie z wiary, poszła w 
zwiastowaniu swoim za apostołem Pawłem, gło
sząc przede wszystkim  Chrystusa ukrzyżowa
nego. Bo nauka o uspraw iedliw ieniu z w iary 
opiera się szczególnie na odkupieniu przez 
śmierć Jezusa Chrystusa. Jeżeli jednak w zwia
stow aniu swoim odpowiadającym  dzisiejszym 
potrzebom  człowieka wyjdziem y z innego zało
żenia i będziemy chcieli wskazać człowiekowi 
najlepszą drogę do Boga, to musimy zwiasto
wanie o Jezusie Chrystusie rozszerzyć, to nie 
możemy mówić tylko o Jego krzyżu i śmierci, 
to m usim y przedstaw ić Go i Jego dzieło tak,

jak  przedstaw ione jest w ewangeliach, w całej 
jego pełni, całe Jego życie i cała Jego działal
ność. Jezus powiedział o Sobie: ,,Jam  jest droga 
i praw da i żywot; n ik t n ie  przychodzi do Ojca, 
tylko przeze M nie“ (Jan 14,6). Ale tym  wszyst
kim  jest Jezus nie tylko jako ukrzyżowany Od
kupiciel, ale także jatko Nauczyciel, Zbawiciel 
od wszelkiej ludzkiej niedoli, Odrodzicie!. Do
piero gdy Go ujrzym y w całej pełni Jego życia, 
Jego działania i Jego nauki, poznamy w Nim 
żywe odbicie Boga i Jego miłości, całą wielkość 
Bożego planu zbawienia człowieka i świata. Po
stać Jezusa Chrystusa przedstaw iona w całej 
swej pełni, w  całym swym  bogactwie, w całym 
m ajestacie Jego Boskiego zmiłowania, Jego 
uprzejmości, Jego poświęcenia i ofiary przy
bliży Boga człowiekowi i człowieka do Boga. 
Dlatego jak  najpełniejsze kazanie Ewangelii 
i jak  najw szechstronniejsze przedstaw ienie po
staci Jezusa Chrystusa jako drogi do Boga jest 
szczególnym zadaniem  chwili.

Je rzy  Sliziński

Jak rewindykowano archiwum Jednoty 
Braci Czeskich z Leszna

J AK pisałem  już w Jedno- 
cie, 1961, n r 3, odnalazłem 

w czerwcu ub. r. w H errnhu- 
cie, w  A rchivum  Unitatis, wy
wiezione w 1944 r. archiwum  
Jednoty braci czeskich z Lesz
na. N atychm iast po powrocie do 
W arszawy złożyłem wniosek o 
jego rew indykację. Wiosną 
1961 r. o trzym ałem  wiadomość, 
że Rząd NRD w yraził zgodę 
na oddanie Polsce tego tak  cen
nego archiw um  a term in jego 
przekazania ustalono na drugą 
połowę sierpnia 1961 r. Dnia 
19 sierpnia wyruszyłem  więc 
wraz z dyrektorem  Wojewódz
kiego Archiw um  Państwowego 
w Poznaniu, dr Skopowskim do 
H errnhutu . Przyjechaliśm y póź
nym  wieczorem i wędrowaliś
m y z naszym i walizkam i ze 
stacji kolejowej do dobrze zna
nego mi już m iasteczka. Za 
nam i szły dwie jakieś młodsze 
panny, k tó re  niosły walizki 
pewnej starszej kobiecie. ,,Ju 
tro ma tu  przyjechać delegacja 
polska”, słyszałem za sobą. „Ta 
właśnie przyjechała”, oświad
czyłem. Panienki zbaraniały, 
następnie serdecznie nas w ita
ły* — „Ja, das hat sich schon

bei uns in H errnhu t herum ge- 
sprochen, dass ih r kom m t.”

Na rynku, przed kaplicą, 
szczęśliwym trafem  natknęliś
my się na dyrektora Unitatis, 
ksi Forstera. *,W itajcie w 
Herrnhucie. Spodziewaliśmy się 
Was dopiero ju tro  o północy,

A rch iw um  Unitatis Fratrum  
w Herrnhucie

tak nas poinformował B erlin .” 
Zaprowadził nas do Gästeheim 
der B rüderunität, gdzie przy
dzielono nam  na czas naszego 
pobytu w Ochranowie schlud
ny, czysty pokój a  następnie 
nakarm iono nas solidnie. „W 
poniedziałek rano poproszę pa
nów do Vogthaus u. Przygoto
wałem już pro jek t protokółu 
zdawczo-odbiorczego. Chciał
bym  ten pro jek t z panami prze
dyskutow ać”, pożegnał się z 
nam i ks. Förster.

W niedziele rano spacero
waliśmy po mieście, oglądaliśmy 
jedyny w swoim rodzaju cmen
tarz z grobam i Zinzendorfa, za
łożyciela H errnhutu  i jego 
dwóch żon i dobrze mi znane 
już zabytkowe gmachy mias
teczka. Przed budynkiem  archi
wum  stał m ercedes z napisem  
CD. To chyba z naszej amba
sady ktoś przyjechał. Rzeczy
wiście. Jakiś młodzian, znany 
mi z widzenia z czasów mego 
dziekanowania w SGSZ w itał 
nas rozradowany: ,,Czekam tu  
na panów. Powiedziano mi, że 
tu jest jak iś uniw ersytet a w 
H errnhucie przecież takiego 
nie ma. Prosiliśm y przedstaw i-
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Załadunek archiwum

cielą ambasady, żeby podał do 
W arszawy datę i godzinę na
szego przyjazdu na granicę, że
by tam  na nas czekała cięża
rówka, — ustalono poniedzia
łek, 28 sierpnia, godzina dwu
nasta — oraz aby w Berlinie 
przygotował wszystko do załat
w ienia wszelkich formalności 
celnych.

Przez cały tydzień trwało 
przejęcie zbiorów według spisu, 
przygotowanego sumiennie 
przez archiwariusza herrnhuc- 
kiego, ob. R. Tragera. Przy tej 
okazji udało m i się odnaleźć 
własnoręczną notatkę Jana A- 
mosa Komeńskiego na fol. 152 
rękopisu pt. L iber fundationum  
et donationum  etc in Bohe- 
mia, oraz odpis mało znane
go dzieła autora utworów hi- 
storyczno-apologetycznych* J. 
Jaffeta  (zm. 1614) pt. Zakona 
Bozjho a P raw  geho o Stupnjch 
Pratelstw j krew njho, y Prjbuz- 
neho, mezy M anżely zapowede- 
nych, kratkę a sprostne wyło
żeń j. U twór ten, pochodzący z 
r. 1602 przepisał w Lesznie w 
r. 1633 tenże brat, który, jak 
niezbicie wynika z analizy cha
rak teru  pisma kopiował m. in. 
utwory, które ogłosiłem w swo
jej książce pt. Rękopisy braci 
czeskich. W Kodeksie cieplic- 
kim  nie figurowało nazwisko 
przepisywacza — jedynie lite
ry  JHB. Przypuszczałem  wtedy,

że chodziło o brata czeskiego 
Jana Hermona Brandyskiego.
Przepis dzieła Jaffeta  zakoń
czony jest następującą notatką: 
Prepsano w Lessne Polskem w 
Exilium  a dopsano w Pondelj 
po druhe Nede: Adwentnj Leta 
1633. Jan  Herm on Brandysky. 
Przypuszczenie moje okazało się 
więc trafne.

Wreszcie starannie ułożono 
wszelkie archiwalia, rękopisy, 
starodruki i sprzęt liturgiczny, 
w tym  i s ta ry  kielich braci 
czeskich z r. 1564 do przygoto
wanych już sześciu skrzyń i 
skrzynie zabito gwoździami. 
Mieliśmy wolne sobotnie popo
łudnie. Trzeba było wydać 
ostatnie nasze m arki. Nieliczny 
sklepy w H errnhucie były jed
nak zamknięte. Dowiedzieliśmy

1 ten  kielich z r. 1564 wrócił do 
Polski

się, że w odległej o 5 km. wio
sce Grosshennersdorf właśnie 
odbywa się w domu ku ltury  
kiermasz. Spacerkiem  powę
drowaliśmy więc do Grosshen
nersdorf u, zwiedziliśmy ruiny 
zamku 1 Zinzendorfa, następnie 
kierm asz a wesoło wym achując 
solidnymi paczuszkami z pre
zentami dla naszych rodzin 
wróciliśmy wieczorem do na
szego hotelu.

Dnia następnego przyjechał 
z Berlina nasz attache ku ltu ral

ny z radosną wieścią, że wszel
kie formalności już są załatwio
ne. W szystkie szczegóły prze
wozu cennego archiwum  zosta
ły szczegółowo ustalone w do
mu ks. Forstera, gdzie poprzed
nich wieczorów nieraz już w y
piliśmy kieliszek doskonałego 
szampana.

Po południu, korzystając ze 
wspaniałej pogody — pierwszy 
słoneczny dzień od długiego 
czasu — odpoczywaliśmy, ja 
zresztą w  wypożyczonych od 
dyrektora Forstera kąpielów
kach, w wspaniale położonym 
kąpielisku W aldbad. Chuligane
ria, tzw. H albstarken lub 
Achtgroschen j ungen istniej e
również i w NRD. Owi „roku
jący nadzieje” chłopcy, chw y
tając wychowawczynie, które 
tam  przebyw ały wraz ze swoi
mi podopiecznymi, za ręce i no
gi, rzucali je  do wody. Praw do
podobnie wygląd nasz wzbudził 
takie zaufanie, że udały się 
pod naszą opiekę. To rzeczy
wiście poskutkowało. Huligane- 
ria znikła.

K apitalny był, poniekąd 
zdziwiony i w ystraszony w yraz 
tw arzy wyrwanego nagle z bło
giego wypoczynku dyrektora 
Skopowskiego i otoczonego nie
spodzianie wieńcem przestra
szonych wychowawczyń i dzie
ci. „Więcej was m atka nie uro
dziła? ” w estchnął z cicha po 
polsku. Nie mogłem sobie daro
wać, że arcykomicznej tej sce
ny nie utrw aliłem  na taśmie.

Rano tegoż dnia zaw arliś
my już m iłą znajomość. Sie
dzieliśmy w m ałym  parku 
przed kaplicą i na  ławeczce. 
P rzydreptał staruszek i zapy
tał się, czy może się przysiąść 
do nas. „Wy chyba nie jesteś
cie z H errnhutu , p raw da?”. 
K iedy dowiedział się, że jesteś
my Polakami, opowiadał nam  
osiemdziesięcioczteroletni sta-

Po załadunku
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ruszek o swojej młodości, jak 
m. in. po Polsce wędrował, 'li
cząc się tam  rzemiosła. Z roz
rzew nieniem  wspominał m iej
scowości w których przebywał 
i jak  z rękaw a sypał daty roz
biorów Polski. ,,Od dawna Sasy 
i Polacy jesteśm y przyjaciół- 
m i,,J oświadczył. „Przecież na
szego króla w ybrano i u was 
królem . A to co było podczas 
ostatniej w ojny — to było czy
ste szaleństwo. Pozdrówcie Pol
skę, pozdrówcie W arszawę jak 
wrócicie.”

W dniu 29 sierpnia, o go

dzinie dziewiątej, w sali kon
ferencyjnej Vogthausu nastąpi
ło uroczyste podpisanie proto
kołu zdawczo-odbiorczego. Z 
dużego portre tu  na ścianie pa
trzył na nas Jan  Amos Komen- 
sky. Jakby się cieszył, że jego 
rękopisy powrócą tam, gdzie 
znalazł drugą ojczyznę.

Następnie załadowano 
skrzynie na przygotowaną już 
ciężarówkę i serdecznie żegna
ni ruszyliśm y w kierunku Zgo
rzelca.

Na granicy nie poszło to 
jednak tak  łatwo, jak myśmy to

sobie wyobrażali. Posterunek 
straży celnej NRD nie został 
oficjalnie zawiadomiony o na
szym przybyciu. Telefonowano 
więc do Drezna i do Berlina, 
aż wreszcie po czterech godzi
nach czekania na moście grani
cznym, dzięki interw encji na
szej ambasady w Berlinie, 
otworzyły się szlabany i prze
puszczano nas z honorami.

Tak więc cenne archiwum  
Jednoty braci czeskich z Lesz
na powróciło po siedem nastu 
latach do Polski.

Europejska konferencja
Kościołów reformowanych w Zurychu

W  czasie od 24 do 29 sierpnia odbyło się w 
Zurichu europejskie zgromadzenie Świato

wej Federacji Reform owanej. Poprzedziła je  se
sja Komisji Teologicznej Światowej Federacji 
i spotkanie teologów zaproszonych przez Ko
misję.

Zgromadzeniu okręgowemu przewodniczył 
kr. dr Aleks King (Edynburg), prezydent okręgu 
europejskiego. Z 28 europejskich Kościołów 
członkowskich Światowej Federacji reprezento
wanych było 24 ze Wschodu i Zachodu. Obec
nych było m niej więcej 200 delegatów, rozma
wiających w 14 różnych językach. Oprócz tego 
obecni byli goście z Afryki, Am eryki Północnej 
i Oceanii.

Sekretarz okręgu europejskiego, ks. Marcel 
Pradervand, k tóry  jednocześnie piastuje urząd 
generalnego sekretarza Światowej Federacji Re
form owanej, mówił o budowie i rozwoju Świa
towej Federacji w obrębie europejskiego okręgu 
od czasu ostatniego zgromadzenia okręgowego, 
jakie się odbyło w Emden w ’ roku 1956.

Tem atem  konferencji była „Służba chrze
ścijan w  dzisiejszej Europie“. Był on przygoto
w any poprzez kwestionariusz ogłoszony w euro
pejskiej prasie kościelnej jak również za pomocą 
broszury postawionej do dyspozycji Kościołom 
europejskim . O aspektach w ynikających z tego 
tem atu  mówili: ks. A. Finet, dyrektor czasopis
m a „Reform e“ w Paryżu, profesor Hromadka 
z Pragi i ks. I. Fraser, dyrektor ekumenicznego 
ośrodka w Dunblane (Szkocja). Studia Biblii, 
odbywające się pod przewodnictwem profesora 
P ierre  Bonnard z Lozanny, opierały się na 1 li
ście P iotra i pomogły uczestnikom znaleźć w  Bi
blii odpowiedź na różne pytania. Potem dysku
towano na ten tem at w trzech różnych grupach. 
Wreszcie ogłosiła Komisja streszczenie rezulta
tów osiągniętych w toku dyskusji.

Pod koniec konferencji zredagowano list do 
wszystkich europejskich Kościołów członkow
skich Światowej Federacji Reformowanej w  3 
językach roboczych Światowej Federacji, k tóry  
ma odzwierciedlać myśli uczestników. W roz
dziale o „rzeczowości“ mówi się o tym , że „wła
ściwie nasze Kościoły większościowe są w  rze
czywistości Kościołami mniejszościowymi“. Z te 
go delegaci widzieli, że „różnice między chrze
ścijanam i Wschodu i Zachodu są bardziej nie
znaczne niż początkowo przypuszczano“. Dalej 
porównano w  tym  liście dzisiejszą sytuację koś
cielną z opisaną w 1 liście Piotra, i wskazano 
na to, że Kościół tak w tedy jak i dzisiaj powi
nien zwiastować nadzieję i radość z zm artw ych
w stania Jezusa Chrystusa. W innym  rozdziale 
wzywa zgromadzenie Kościoły chrześcijańskie 
różnych wyznań do „podania sobie ręki, uczenia 
się wzajem nie i pom agania sobie jako sprzym ie
rzeńcy we wspólnej pracy, aby w ten sposób złą
czyć się do obfitości w Chrystusie“. Dalej list 
mówi, że Kościół nie jest celem dla siebie sam e
go: „Między nim  a światem  istnieją granice, tym  
jednak nie powinien się zadowolić. Pan go w zy
wa do stałego przekraczania granic... Kościół Je 
zusa Chrystusa jest jedną z wielu instytucji, 
lecz jest powołany do tego, aby był czymś w ię
cej. Kościół musi strzec się aby nie skostniał ja 
ko instytucja i aby nie stał się celem dla siebie 
samego, czymś, stojącym między Chrystusem  
a człowiekiem, zamiast tworzyć między nimi po
m ost“. W dalszym ciągu listu jest mowa o naszej 
„osobistej służbie“ i o 4,darze ducha“, gdyż „je
dynie przez tego ducha możemy wyznać żywą 
nadzieję i wykonać nasze zadanie na świecie.

Delegaci młodzieżowi, którzy się spotkali 
na tej konferencji, wyrazili nadzieję, że możliwe 
będzie zorganizowanie spotkania dla reform o
wanej młodzieży Europy. Delegaci Oddziału dla
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pracy kobiet stwierdzili, że mogli Kościołom 
członkowskim oddać dobre usługi i postanowili 
swoją pracę jeszcze zwiększyć.

Kościół Reformowany Zurichu wziął ak tyw 
ny udział w tej konferencji. W ydał recepcję dla 
delegatów w jednej ze znanych siedzib cechów, 
a zbory zaprosiły do siebie przedstawicieli m ło
dzieży i kobiet. W niedzielę po południu odbyła 
się wycieczka do Kappel, gdzie reform ator Ul
rich Zwingli poległ na polu bitw y w roku 1531.

W niedzielę, dnia 27 sierpnia odbyło się uro
czyste nabożeństwo w katedrze, transm itow ane 
przez telewizję różnych krajów, przede w szyst
kim Niemiec, Austrii i Szwajcarii!. Kazanie w y
głosił ks. K urtz z miejscowej katedry, a udział 
w nabożeństwie wzięli również: ks. Louden 
(Szkocja), H errenbriick (Niemcy), Bourguet

(Francja), biskup Varga (Czechosłowacja) i prof. 
Bertkhof (Holandia).

W ostatnim  dniu konferencji odbyło się na
bożeństwo kom unijne w  kościele, w którym  rów 
nież każdego dnia odbywały się nabożeństwa po
ranne. To nabożeństwo kom unijne było w yra
zem głębokiej jedności istniejącej między Koś
ciołami Reformowanymi.

Na koniec konferencji w ybrany został ko
m itet adm inistracyjny okręgu europejskiego, 
którego kadencja trw ać będzie do następnego 
zgromadzenia okręgowego. Nowym prezydentem  
jego jest ks. P ierre Bourguet, prezydent Koś
cioła Reformowanego Francji; w iceprezydenta
mi są: biskup Tibor B artha z Debrecen (Węgry), 
prezydent synodu Reformowanego Kościoła na 
Węgrzech, i ks. K arl Halaski, generalny sekre
tarz Związku Reformowanego w Niemczech.

Ks. Ryszard TRENKLER

Przedsoborowa krytyka kultu katolickiego

STARANNIE przygotowy
wany, jak  żaden inny, 

II sobór w atykański, budzi sze
rokie zainteresowanie w kołach 
chrześcijańskich i, rzecz zrozu
miała, najw iększe w świecie 
katolickim. Nie m niej zauw a
żyć należy, że wokoło soboru 
szerzy się jakąś dziwną atmos
ferę, nie znajdującą żadnego 
uzasadnienia w oficjalnych o- 
świadczeniach najbardziej m ia
rodajnych czynników katolic
kich. Do tych należą przede 
wszystkim  z w yraźnym  celem 
szerzone wiadomości, jakoby 
już niedługo nastąpić miało 
połączenie wszystkich Kościo
łów chrześcijańskich i że w 
tej spraw ie kropkę nad ,,i” po
stawi właśnie sobór, zwołany 
przez Jana XXIII. W przeci
w ieństw ie do tego wiadomo, że 
,,zjednoczenie chrześcijaństw a” 
wcale nie będzie głównym te 
m atem  soboru. Ma on być 
spraw ą w ew nętrzną Kościoła 
rzymskiego i tylko pośrednio 
będzie służył dążeniu do jed
ności. Daje tem u wyraz sam 
papież, kiedy mówi: „Zadaniem 
nowego soboru będzie wytężyć 
siły, aby przywrócić obliczu 
Kościoła Chrystusowego blask 
najprostszych i najczystszych 
rysów jego młodości i przedsta
wić go w takim stanie, jakim  
uczynił go Boski Założyciel: 
,,bez skazy i zmarszczki...” . So

bór musi się zająć sprawami 
Kościoła, aby w pełnym miło
ści studium odszukać rysy mło
dości bardzo gorliwej i przebu
dować je w ten sposób, aby 
okazać zdobywczą moc Kościo- 
ła ”

Dla chrześcijanina tego czy 
innego wyznania nie jest rzeczą 
obojętną, co się dzieje w dru
gim Kościele, albowiem wszys
cy chrześcijanie są zaintereso
wani w  tym, by Ewangelia gło
szona była w czystości i n ie
skazitelności. I właśnie to inte
resu je nas wielce, w jakim  
k ierunku rozwija się szeroko 
prowadzona dyskusja przedso
borowa. Wiadomo powszechnie, 
że sobór Trydecki (1545— 1563 
r.) w  zasadzie zignorował wiel
kie reform y życia religijnego, 
dokonane przez reform atorów 
XVI wieku, uznając je  za he
retyckie. Później ogłaszane dog
m aty jeszcze bardziej pogłębia
ły przepaść między protestan
tyzm em  i katolicyzmem, tak  że 
przezwyciężenie obecnie istnie
jących różnic, w szczególności 
doktrynalnych uważać należy 
wciąż jeszcze za niezm iernie 
trudne i co do tego nikt po
ważnie myślący nie może się 
oddawać żadnym  złudzeniom.

Jeżeli zaś chodzi o spraw y 
kultowe, które przez jedną i 
drugą stronę są uważane za

rzecz wprawdzie nie obojętną 
ale drugorzędną, dyskusje 
przedsoborowe w ykazują zdu
miewające tendencje sprote- 
stantyzowania katolickiego na
bożeństwa, czyli pośrednie 
przyznanie się, że „zdobycze’ 
protestantyzm u w tej dziedzi
nie m ają swoje źródło w  Piś-> 
mie Świętym  i w pierw otnym  
chrześcijaństwie.

W ostatnim  num erze „Jed- 
noty” podaliśmy w skrócie pro
pozycje soborowe niemieckiego 
kleru katolickiego, k tóre doty
czą takich rzeczy, jak: uwzględ
nienie w szerokim  zakresie ję 
zyka narodowego w  mszy, pod
niesienie au tory tetu  Słowa Bo
żego, wyelim inowanie niezrozu
miałych praktyk, ba naw et 
wprowadzenia w pewnych 
przynajm niej w ypadkach Ko
m unii świętej pod obiema po
staciami, przy czym używa się 
słowa „przywrócić” co oznacza, 
że w świadomości k leru  istnie
je przekonanie, że Kom unia św. 
w pierw otnym  Kościele właśnie 
tak  była udzielana, wyzbycie 
się nadm iernej ceremonialności 
i bizantynizm u w  kurii rzym 
skiej, co przecież tak bardzo 
razi każdego ewangelika, k tó 
ry z Biblii wie, że obcowanie 
Jezusa z uczniami i apostołów 
z wiernym i nacechowane było 
niezwykłą prostotą i bezpośred
niością. K ler austriacki dom a
ga się uznania Wielkiego Piąt
ku za święto kościelne „dla
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podniesienia kultu tajemnicy 
Odkupienia”, zniesienia obo
wiązku abstynencji od potraw  
mięsnych w piątki czyli postu 
oraz zniesienia zwyczaju oka
dzania w iernych podczas mszy.

O „spodziewanych refor
mach liturgicznych“ pisze w 
Tyg. Powszechnym O. Franci
szek M ałaczyński: „Gruntow
ne badania naukowe dowiod
ły jednak, że formuły, któ
rymi się posługuje liturgia 
rzymska, w wielu wypadkach 
wymagają rewizji i oczyszcze
nia. Przekonano się, że nawar
stwione z biegiem wieków do
datki niejednokrotnie zatarły 
pierwotny obraz obrzędów i 
utrudniły wiernym zrozumienie 
i przeżycie obchodzonego mi
sterium”. Do takiego wniosku 
doszedł O. Ferdynand Anto- 
nelli na m iędzynarodowym  
kongresie duszpasterstw a litu r
gicznego w r. 1956, a więc je 
szcze przed wstąpieniem  na 
tron  papieski Jana XXIII. Ze 
wspomnianego artykułu  dowia
dujem y się, że prof. Tillman, 
w referacie wygłoszonym na 
kongresie liturgii m isyjnej w 
Nim egue-Uden w r. 1959 tak 
powiada: „Bolesny widok
przedstawia udział wiernych w 
Mszach odprawianych w dni 
powszednie w wielu parafiach. 
Kapłan ignoruje swoich braci 
i swoje siostry. Ołtarz odległy 
od nich czasem o kilkadziesiąt 
metrów. Kapłan nie zbliża się 
do nich, nie patrzy na nich; 
nawet mówiąc „Dominus vobis- 
cum” oczy ma spuszczone. Nie 
pozdrawia ich, odwraca się do 
nich plecami. Przemawia w ję
zyku obcym. Słowo Boże czy
ta dla siebie samego. Modli się 
sam i wszystko czyni sam. Obcy 
przybysz mógłby powiedzieć, 
że na całym świecie nie ma 
drugiego zebrania, na którym  
przewodniczący nie patrzyłby 
na swoich braci, nie pozosta
wałby w łączności z nimi i nie 
zwracałby się do nich. Tylko 
w tej jednej tego nie robi. I to 
ma być obchód uczty miłości. 
A przecież na ostatniej wiecze
rzy wszystko tchnęło wzajemną 
łącznością, jednością dusz] brat
nią miłością, gotowością do 
usług.”

K rytyka kultu  katolickiego 
wychodzi nietylko ze sfer kle
ru lecz i ze strony laików. Bel

gijskie pismo katolickie „La 
Revue nouvelle” rozpisało an
kietę, k tórej wypowiedzi 
są nader charakterystyczne. 
Świeccy dom agają się ogólnie 
w protentantyżm ie przyjętej za
sady czynnego udziału w ier
nych w obrzędach i rozszerze
nia praw  języka narodowego. 
Oto wypowiedź: „Jeżeli pragnie 
się, aby lud nietylko asystował 
przy obrzędach, lecz w nich 
uczestniczył, należy m-u dać 
możliwość wypowiadania się w 
języku, w którym stale zwraca 
się do Boga. Reszta to udawa
nie, tradycja źle pojęta i ar
cheologia.

Niemal po wszechne j est wo
łanie za szerszym uwzględnie
niem  języka narodowego, języ
ka zrozumiałego w nabożeń
stwie. Cytuję w dalszym ciągu 
Tyg. Powszechny: „Utrzymanie 
łaciny \jako {jedynego języka  
liturgicznego powoduje brak 
kontaktu między kapłanem i 
wiernymi, i przepaść między 
Kościołem a światem, a kryje 
w sobie dalsze niebezpieczeń
stw a”

Dotąd w Kościele rzym skim  
język łaciński stanow ił główny 
elem ent jedności. Konfesja 
Augsburska naucza, że „do 
prawdziwej jedności Kościoła 
wystarcza zgoda w nauce 
Ewangelii i udzielaniu sakra
mentów. Koniecznym zaś nie 
jest, aby wszędzie były jedna
kie ludzkie tradycje albo 
obrządki lub ceremonie przez 
ludzi ustanowione“. Dziś teo
logia katolicka zaczyna również 
mowie o tym, że „jedność Ko
ścioła opiera się przede wszyst
kim na jedności wiary, nadziei 
i miłości, a nie na jedności ge
stów, symboli czy słów, w y
powiadanych w  języku niezro
zumiałym dila wiernych” (pro
pozycje soborowe k leru  n ie
mieckiego). O. M ałaczyński tak 
pisze o łacinie: „Język łaciński 
jest językiem sakralnym, lecz 
nie z racji swojej łacińskości, 
ale wskutek przyjęcia go przez 
Kościół. W chwili przyjęcia 
przez Kościół język łaciński 
bynajmniej nie był językiem  
specjalnie nadającym się do 
wyrażania tajemnic chrześci
jańskich, lecz był językiem  
większości wiernych. Każdy 
inny język może być przyjęty 
przez Kościół do liturgii i sta
nie się wówczas językiem sak

ralnym”. ...„Jeżeli chodzi o hi
storyczną rolę łaciny, to trzeba 
stwierdzić, że była ona nietyl
ko elementem jednoczącym, ale 
również dzielącym. Ścisłe zwią
zanie się Kościoła z kulturą ła
cińską było jednym z powodów 
schizmy wschodniej oraz refor
macji i bardzo utrudniało 
ewangelizację w krajach mi
syjnych. Niedawno zmarły kar
dynał Costantini, były delegat 
apostolski w Chinach, stwier
dził na podstawie własnego do
świadczenia, że główną przesz
kodą w nawróceniu Chin nie 
był „mur chiński” lecz „mur 
łaciński”.

Czytając wszystkie te  propo
zycje i wywody przedsoborowe, 
m y protestnei doznajemy dziw
nego acz przyjem nego uczucia 
i to nie bez przyczyny. Prze
cież to wszystko, czego dziś w 
różnych (krajach domaga się 
kler katolicki i wierni, 400 lat 
tem u Reform acja już rozstrzyg
nęła definitywnie, a m ianowi
cie, że w  religii chrześcijań
skiej Słowo Boże jest najw yż
szym i jedynym  autorytetem , 
że w  doktrynie nie wolno od
stąpić od chrystocentryzm u 
(i na to zw racają dziś uwagę 
teolodzy katoliccy), że czynny 
udział w iernych w nabożeń
stwie jest absolutnie konieczny, 
że jednolitość form  i obrząd
ków nie ma nic albo mało 
wspólnego z jednością Kościoła, 
że odpraw ianie nabożeństwa w 
języku niezrozum iałym  nie daje 
się usprawiedliwić ani relig ij
nym i ani logicznymi przesłan
kami. Kościół katolicki może 
się wiele nauczyć od protestan
tyzmu, jeżeli tylko zd o ln y 'b ę 
dzie spojrzeć na dzieło refor
m atorów naszych bez uprze
dzeń, objektyw nie. Chodzi ty l
ko o to, aby skonfrontował z 
nauką Pisma św. nietylko rze
czy drugorzędne jak  spraw y 
kultu, lecz także swoją dok
trynę, k tóra — co tu  mówić — 
„nie siedzi w Piśmie św ”. A z 
tym  sprawa przedstaw ia się go
rzej. Tego Kościół rzymski, 
przynajm niej na razie nie chce 
ruszać, bo to mogłoby zachwiać 
jego egzystencją. A spraw y czy
stości nauki chrześcijańskiej i 
zwiastowania ewangelicznego 
dla protestantyzm u są najisto t
niejsze.
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JUBILEUSZ
25-LECIA ORDYNACJI

Niezapomnianą chwilą w życiu duchownego jest dzień ordy
nacji. Przez długie lata  brzm ią w jego uszach słowa, rozpoczyna
jące ów uroczysty akt, który wzorem apostolskim poprzez mo
dlitwę i nakładanie rąk  upoważnił go do spraw owania świętego 
urzędu kaznodziei Słowa Bożego i przew odnika duchowego w ier
nych pieczy jego powierzonych. N iejednokrotnie też w swojej p ra
cy i służbie Chrystusowi wracać będzie do m odlitwy, w której pro
sił wraz ze zgromadzonym zborem: ,,Boże Ojcze niebieski, pro
simy Cię, udziel nam  i słudze Twem u mocy i łaski Ducha do spra
wowania świętego urzędu. Spraw, aby nauką i życiem swoim gło
sił Twoją praw dę zbawienną i pomnażał Twoją chwałę w Kościele
przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego“. Ks. Ryszard Trenkler

Zaprawdę wiele trzeba mocy i łaski Ducha świętego, by w najróżnorodniejszych przejaw ach 
życia, w zmiennych kolejach losu, w najcięższych niekiedy próbach dnia „nauką i życiem “ głosić 
zbawienną praw dę Chrystusową, by być praw dziw ym  sługą Zbawiciela w Jego Kościele. I szczę
ściem jest wielkim, gdy po upływie dwudziestu pięciu lat z równą ochotą i żarliwością, jak  ów 
niegdyś rozpoczynający dopiero swą służbę duchow ny, i dziś ten  sam odpowiadać może w swym 
sercu: Amen.

Niewielu pokoleniom pastorskim  dane było swą w iarę i gotowość służby potwierdzać w spo
sób tak  niekiedy jednoznaczny jak  naszemu. Wszak przeszliśmy przez wiele prób, do próby 
życia samego włącznie, które były w stanie spalić najw iększy entuzjazm, złamać charakter, zwątpić 
we wszystko co prawdziwie dobre i święte...

Niniejsze wspomnienie jubileuszowe 25-lecia ordynacji poświęcamy jubilatom : KS. RYSZAR
DOWI TRENKLEROWI, KS. EDWARDOWI DIETZOWI i KS. ZENONOWI DIETRICHOWI,

Oryginalne zdjęcie z uroczystości 
ordynacji w kościele św. Trójcy  

w r. 1936

w ej ks. prof.  Suess (obok niego senator Evert), po lewej ks. A. Loth. 
W drugim  rzędzie za ordynatorami od prawej: ks. R. Trenkler, ks. Zenon  

Dietrich, ks. Edward Dietz i ś.p. ks. Biliński.
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którzy tego samego dnia 25.X. 1936 r. w przepełnionym  kościele św. Trójcy w W arszawie składali 
swe ślubowanie. Dwaj pierwsi znani są ogółowi w iernych, trzeci pracuje wśród Pola- 
ków-ewangelików w NRF. Była to najliczniejsza ordynacja w m iędzywojennym  okresie. Dwu
nastu m łodych księży przystępowało do pracy, która miała obfitować w radości i smutki, trudy  
i sukcesy... Dziś spośród nich tylko niewielu znajdu je  się między nami. Zamknęły się w rota mę
czeńskiej śmierci biskupa Juliusza Burschego, droga zaś przezeń ordynowanych znaczona była 
również więzieniem, tułaczką, nędzą i śmiercią. Jeden z tych dw unastu nie doczekał jubileuszu — 
ś.p. KS. JÓZEF BILIŃSKI zginął z rąk okupanta w powstaniu warszawskim.

Uroczystość jubileuszowa jest poniekąd rodzinną uroczystością naszego pisma. Jeden bo
wiem z nich — ks. Ryszard Trenkler jest ściśle związany z „Jednotą“ i współkształtuje jej obli
cze. Także przez tę pracę w myśl swych ordynacyjnych ślubowań służy Kościołowi. Tak Jem u 
jak  i pozostałym dwom Przyjaciołom  Redakcja wraz z czytelnikam i składa najlepsze życzenia 
szczęścia osobistego i hojnego błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy w służbie Chrystusa 
Pana.

Konferencja teologiczna księży Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w PRL

W dniach od 29 do 31 sierpnia b.r. odbyła 
się w gmachu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w  Chylicach p. Warszawą dorocz
na konferencja księży Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiejgo, zwołana przez Ks. Ibp Dr . A n
drzeja W antułę, jako zwierzchnika Kościoła 
i jego duchownych. Na konferencję przybyło 
około 80% ogółu duchowieństwa, co w  licz
bach absolutnych wynosi ponad 80 osób. Bio
rąc pod uw agę ogromny teren, na którym  pra
cują, cały kraj, frekw encję uważać należy za 
więcej niż dobrą, a to  znów świadczy o potrze
bie takich spotkań. Przem awia za tym  'również 
fakt, że starsze pokolenie księży nie zna młod
szego, tak  iż okazało się koniecznym, że każdy z 
uczesników m usiał się oficjalnie przedstawić. 
Na sali konferencyjnej uwydatniło się, że w ięk
szość księży Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego to ludzie stosunkowo młodzi, co przyjąć 
należy za objaw wielce dodatni. Jeśli chodzi 
o wiek duchownych, to biorąc pod uwagę s ta ty 
stykę z r. 1960 (bez ks. ks. profesorów i em ery
tów) otrzym am y w  przybliżeniu następujące 
cyfry: do la t  30 — 20%, do la t 40 •— 16%, do 
lat 50 :— 27%, do la t 60 — 27% i(tu wszyscy 
niem al blisko pięćdziesiątki), do lat 70 — 5%, 
powyżej 70 — 5%.

Przedm iotem  zainteresowań tegorocznej 
konferencji były dwa tem aty: 1) Karność koś
cielna i 2) Aktualne zagadnienia ekumeniczne. 
Na pierwszy tem at złożyły się 3 referaty, a m ia
nowicie: 1) „Karność kościelna w świetle Pis
ma Św.“ — Ks, Gustaw Meyer, 2) „Karność 
kościelna w Kościele luterańskim“ — Ks. Dr. 
W oldemar Gastpary i 3) „Karność kościelna na 
tle obecnej sytuacji kościelnej“ — Ks. bp Dr. 
Karol Kotula.

Już z samych tytułów  wynika, że organi
zatorzy konferencji pragnęli możliwie wszech
stronnie naświetlić zagadnienie karności koś
cielnej, z uwzględnieniem  jej podstaw teolo

gicznych, tradycji i aktualnych stosunków re- 
ligijno-kościelnych. Obecnemu 'na konferencji 
duchowieństwu znany był projekt stosowania 
karności kościelnej, opracowany przez Synodol- 
ną Komisję Pastoralną. W bardzo ożywinej 
dyskusji padały głosy za i przeciw stosowaniu 
'karności. W ielu wypowiadało się przeciw pro
jektowi, jako zbyt rygorystycznemu. W praw
dzie niem al wszyscy uznali potrzebę pewnych 
przepisów i norm  w  tym  względzie, co w  du
żym stopniu ułatw iłoby poszczególnym ducho
w nym  szczególnie młodszym rozstrzyganie w  
pewnych trudnych  sytuacjach, nie było jednak
że zgody co do tego, jak  daleko karność koś
cielna m a być stosowana i czy jest ona możli
wa do wprowadzenia w obecnej sytuacji. Nie
którzy mieli wątpliwości, czy projekt nie koli
dowałby z państw ową ustaw ą o wolności su
m ienia. Ostatecznie odroczono zajęcie Stanowis
ka na 2—3 lata, w  którym  to okresie Komisja 
Pastoralna zajm ie się zagadnieniem karności 
z uwzględnieniem  wyników dyskusji, a księża 
i Rady parafialne dyskutować je będą w swoich 
parafiach, celem wysondowania opinii ogółu 
wiernych.

Referat „Aktualne zagadnienia ekume
niczne“ wygłosił NP W Ks. bp dr Andrzej W an- 
tuła, stw ierdzając na wstępie, że ekum e
nizm  jest dziś najpotężniejszym  ruchem  koś
cielnym  XX wieku*. Za punkt wyjścia 
obrał sobie dostojny prelegent bliskie już 
W alne Zgromadzenie Światowej Rady Kościo
łów, k tóre odbędzie się w  listopadizie-grudniu 
b.r. w  New Delhi (India). Obecni mieli moż
ność poznania środowiska, k tóre będzie gościło 
k ilkuset przedstawicieli niem al wszystkich Koś
ciołów protestanckich i prawosławnych całego 
świata. Słyszeliśmy o odradzających się histo
rycznych ireligiach hinduskich, o stale w zrasta
jącym  ich dynamiźmie, o tendencjach (relaty
wizmu religijnego i ruchach synkretystycznych.
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W ybór New Delhi na miejsce zjazdu nie jest 
przyipadikowe. W kraju , gdzie na kilkaset m i
lionów ludzi jest zaledwie 8,5 m iliona chrześci
jan (5 milionów katolików oraz 3,5 m iliona 
protestantów) przedstawiciele .ruchu ekum e
nicznego pragną pod ogólnym hasłem „Chrys
tus światłością świata“ skonfrontować chrześci
jaństwo z tym  światem  a także z innym i reli- 
giami, k tóre roszczą sobie pretensje do uniw er
salizmu.

Jednym  z najw ażniejszych punktów  obrad, 
pomijając arcyw ażną spraw ę przyjęcia Rosyjs
kiej Cerkwi Prawosławnej na członka Ekume- 
nii, będzie ustalenie a raczej rozszerzenie obec
nej bazy dogmatycznej, na której się opiera 
Światowa Rada Kościołów. Dotąd była ona 
społecznością Kościołów, k tóre przy jm ują Je 
zusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Nowy 
projekt przew iduje rozszerzenie jej o pośredtnią 
formę trynitaimą: „Światowa Rada Kościołów 
jest społecznością Kościołów, które zgodnie 
z nauką Pisma św. wierzą, źe Jezus Chrystus 
jest Bogiem i Zbawicielem i pragną wspólnie 
realizować zadania, przekazane przez Chrystusa 
Kościołowi na ziemi ku chwale Boga Ojca, Sy
na i Ducha Świętego“. Większość Kościołów 
członkowskich, m. inin. Polski Kościół Ewange
licko-Augsburski, w yraziła zgodę na  powyższą 
definicję. Ostateczna decyzja w  te j spraw ie ma 
zapaść w New Delhi.

Drugim, niemniej ważnym  zagadnieniem, 
podlegającym kom petencji zgromadzenia eku
menicznego w New Delhi, będżie określenie is
toty jedin/ości całego chrześcijaństwa. P rojekt 
koncepcji został przy jęty  w  ubiegłym  roku w 
St. Andrews, a brzm i on w przybliżeniu nastę
pująco:,, Jedność, której my szukamy, to taka, 
która prowadzi wszystkich, wyznających Jezusa 
Chrystusa jako Pana, do zobowiązującej społe

czności. Dzieje się to przez jeden Chrzest w Jez. 
Chr., wyznawanie jednej apostolskiej wiary, 
zwiastowanie jednej Ewangelii i łamanie jedne
go chleba...“ W takiej wizji jedności — powie
dział prelegent — niem a uniformizmu. Chodzi 
raczej o wzajemne uznanie się, o wspólnotę 
ambony i ołtarza, wspólne świadectwo i wspól
ną służbę. Nie bierze się pod uwagę zjednocze
nia pod wspólnym arcypasterzem. N ie przew i
duje się także jednolitej organizacji kościelnej. 
Nie mówi się o unii, lecz o ... jedności.

Prelegent nie om inął również zagadnień, 
związanych ze zwołanym przez Jana  XX III so
borem. Biorąc pod uwagę au tory tatyw ne 
oświadczenia rzymskie (np. kard. Bea), że w 
spraw ie nauki, doktryny Kościół rzym ski bę
dzie bezkompromisowy, protestanci w inni w 
spraw ie stam tąd głoszonej jedności zachować 
czujność i ostrożność. Dotyczy to w  pierwszym 
rzędzie duchownych. Zmiana klim atu między
wyznaniowego (katolicyHprotestanci) m a swoje 
dodatnie strony, ale nie jesit*pozbawiona niebez
pieczeństw.

Poza wysłuchaniem  referatów  i dyskusją 
nad nimi zebrani wysłuchali w ielu wskazówek 
porządkowych i adm inistracyjnych, podanych 
przez Iks. biskupa i p. prezesa Umgeltera. Wspo
m nieć tu  wypada o zachęcaniu księży do czyn
niej sz ej współpracy w  kształtow aniu „Zwiastu
n a “, do jego rozpowszechniania wśród wiernych, 
do bardziej gorliwego rozprowadzania i propa
gowania wszelkich wydaw nictw  kościelnych. 
Ks. biskup w apelu swym  nie pom inął „Jedno- 
ty “, jako pisma, służącego zarówno reformowa
nym  jak i augsburskim  współwyznawcom. Re
dakcja „Jednoly“ w  całej pełni docenia ten  apel 
i z tego m iejsca składa gorące podziękowanie.

X,R.T.

Konferencja Kościołów Prawosławnych w Grecji
M etropolita M aximos z Sardis, 

który w ystąpił na konferencji praso
wej w Genewie w charakterze rzecz
nika patry jarchy  K onstantynopola, 
podał garść szczegółów o m ającej się 
odbyć na wyspie Rodos w  dniach od 
24 w rześnia do 1 października br. 
konferencji pan-praw osław nej (w 
chwili dotarcia Jednoty do czytelni
ków będzie już po konferencji). Po 
raz pierwszy od 30 la t zbiorą się do
stojnicy wszystkich autokefalicznych 
Kościołów Praw osław nych celem 
omówienia zagadnień w ew nętrznych 
i ekum enicznych. M. in. omówiony 
będzie również stosunek praw osław ia 
do innych Kościołów. M etropolita 
stw ierdził, że szczególnie dobrze 
u k ładają się stosunki z chrześcijań
stwem  anglikańskim  i starokatolic
kim. W yraził on też nadzieję, że w 
najbliższym  czasie wszystkie auto

kefaliczne Kościoły praw osław ne 
przystąpią do Światow ej Rady Koś
ciołów.

Na zapytanie, jaki jest stosunek 
praw osław ia do Rzymu, m etropolita 
oświadczył, że h ierarch ia praw osław 
na trak tu je  zbliżający się sobór w a
tykański jako w ew nętrzną spraw ę 
rzym sko-katolickiego Kościoła i że 
in teresu je się tym  w równej mierze 
jak  spraw am i w ew nętrznym i innych 
bratn ich  Kościołów.

K onferencja na wyspie Rodos ma 
spełnić rolę przygotowawczą dla 
późniejszego pro-synodu, który z ko
lei przygotuje pan-praw osław ny sy
nod. Będzie to praw dopodobnie od
pow iednik praw osław ny dla soboru 
w atykańskiego.

P rogram  konferencji m ającej 
trw ać zaledwie tydzień, jest niezwy

kle obszerny: niektóre zagadnienia 
w iary i nauczania, możliwości no
wego tłum aczenia Biblii, udział w ier
nych w życiu liturgicznym  Kościo
ła, życie zakonne. Poruszone też bę
dą pew ne spraw y etyczne, jak  eu ta
nazja, m ałżeństwo, p lanow anie ro
dziny, rozwody, palenie zwłok.

W śród 130 delegatów, którzy 
wezmą udział w konferencji będą 
przedstaw iciele patry jarchatów  Kon
stantynopola, Moskwy, A leksandrii, 
Jerozolimy, Antiochii, Jugosławii, 
Rumunii, Bułgarii, jak  również 
przedstaw iciele Kościołów Grecji, 
Cypru, Polski, Czechosłowacji, Łot
wy i Finlandii. W konferencji wez
mą też udział w charakterze gości 
przedstaw iciele Kościołów: koptyj- 
skiego, etiopskiego, arm eńskiego jak 
również anglikańskiego i staro-kato- 
lickiego.
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PROTESTANCI W KRAJACH ROMAŃSKICH
Na  stu  mieszkańców Europy, mówiących ję

zykiem* romańskim, jeden jedlyny jest (wyz
nania ewangelickiego, w  liczbach absolutnych: 
1,8 na 140 milionów. To jest mało, strasznie 
mało.

ZACHODNIA SZW AJCARIA

Jedna trzecia z 1,8 m iliona — mianowicie 
600 000 — mieszka w e francuskiej Szwajcarii. 
Tu też znajdowało się jedno centrum  Reforma
cji — Genewa — a w  Neuchatel działał jedno
cześnie z Kalwinem  także FareflL Kanton Vauld 
sta ł się ewangelickim  pod wpływem  Bem a. 
Wpośród wszystkich krajów  romańskiego języ
ka Szwajcaria stanowi w yjątek.

FRANCJA

Z Genewy Reform acja dotarła z dbibrym 
skutkiem  do Francji. W interesie papiestwa le
żało jednakże utrzym anie Kościoła katolickiego 
i to tak  nietkniętym , jak to tylko było możliwe. 
K rólestw u francuskiem u udało się w ciężkich, 
całe w ieki trw ających zmaganiach wymusić na 
papieżu pew ne przyw ileje (dochody z dóbr koś
cielnych, w pływ  na obsadzanie stanowisk du
chownych).

Ewangelicy we Francji byli, naw et w  w y
padku wierności dla króla, mimo wszystko uw a
żani za wrogów Państw a, gdyż występowali 
przeciwko Kościołowi, k tó ry  potrzebny był 
królowi. Krwaw e prześladowania opanowały 
to ,,niebezpieczeństwo“, Kościół ewangelicki 
poszedł ,,na pustynię“, m usiał się ukryć.

A gdy potyrn (rewolucja francuska usunęła 
absolutne królestwo, zmiotła też i Kościół, k tó 
ry  z nim  niem al na śmierć i życie był związa
ny. Zwalczano wszystko co reakcyjne i tu  w  
pierwszym  rzędzie dotknęło to Kościół katolicki. 
I on na swój sposób poszedł ,,na pustynię“.

Dziś żyje w e Francji około 700 000 ewan
gelików, co stanowi l,8°/o całej ludności.

WŁOCHY

N ikt się n ie spodziewa, że we Włoszech 
ewangelicy stanowią znaczną część ogółu lud 
ności — jest ich też zaledwie 0,2%.

W czasach Reformacji iw Italii, gdlzie hoł
dowano bardzo liberalnem u m yśleniu typu  Od
rodzenia, utw orzyły się w  w ielu wielkich mias^ 
tach ewangelickie ośrodki. Jednakże dwie rze
czy dały się im mocno we znaki: równolegle 
z reform acyjną m yślą rozw inęły się idee anty
trynitarze , a przecież zaprzeczenie boskiej Trój
cy było w  owych czasach uważane za przestęp
stwo przeciwko Państw u. A poza tym  zbory, 
k tóre w żadym  w ypadku nie przeczyły istnie
niu Trójcy św., nie były znów zgodne w nauce 
i to do tego stopnia, że spór o Kom unię św. po-

międży reform ow anym i i luteranam i narobił tu  
o wiele więcej hałasu niż w  Szwajcarii lub  w  
Niemczech. Długi czas W aldensi byli jedynym i 
Obywatelami tego 'kraju, wyznającym i inną 
w iarę niż katolicka. W pływy idące z sąsiadują
cych kirajów doprowadziły później dJo założenia 
dalszych ewangelickich zborów.

BELGIA

Nic dziwnego, że Belgia liczy dziś ty lko 
1% ewangelickiej ludności (80 000 na 8 milio
nów). Decydującą irolę przy podziale Niederlan
dów na  Belgię i Holandię odegrały przecież 
konfesyjne przeciwieństwa. O utrzym anie kato
lickiego Kościoła troszczyli się królow ie habs
burscy i wojska hiszpańskie. Obecnie protes
tanci belgijscy korzystają m niejwięcej z tych 
samych praw  co francuscy.

H ISZPA N IA

Panowanie austriackich Habsburgów zapo
biegło utw orzeniu ewangelickich zborów 
o większym znaczeniu. Dopiero w  19 w ieku po
w stały one w  Madrycie, Sewilli, Cordobie i Bar
celonie. Pastorowi Fr. Fliednerowi udlało się je  
zjednoczyć w  jeden Iglesia Evangełica Espagno- 
la, k tó ry  dziś liczy około 30 000 wyznawców, co 
stanowi 0,1% całej ludności.

PORTUGALIA

Ten sam obraz ukazuje się nam  w  P o rtu 
galii, do którego to k ra ju  w targnęły wpływy 
ewangelickie z Anglii dopiero 50 la t temu. Nie
liczne zbory w  Portugalii liczą irazern 40 000 
członków, co stanowi zaldlwie 0,5% ośmiomilio- 
nowej rzeszy Portugalczyków.

ZA TRZEŹWE DLA LUDNOŚCI ROM AŃSKIEJ

Poza w ielu innym i powodiami, jakie się po
daje, (gdy się chce wykazać uodpornienie naro
dów rom ańskich Europy na idee reform acyjne, 
znajduje się jedęn nie w ytrzym ujący kry tyki: 
ewangelickie nabożeństwo i protestancka w iara 
są zbyt trzeźwe, zbyt suche dla impulsywnych 
ludów romańskich. Dla nich musi się coś diziać, 
oni chcą kolorów i uczucia. Tej tezy nie da się 
utrzym ać już chociażby przez w skazanie na 
w ielu tw ardych męczenników Reformacji w  
krajach  rom ańskich. N ikt n ie dla je się zabić lub 
wypędzić z kraju  za sprawę, k tóra jest zbyt 
trzeźwa. 1

W YZNANIE I CUDZOZIEMCY

We wszystkich krajach  języka romańskiego 
Reform acja XVI wieku mogła się tylko słabo 
rozwinąć, a  tam  gdzie mimo to utw orzyły się 
zbory, dała się szybko zlikwidować. Na dlrugiej 
zaś fazie przenikania ewangelickich idei leżała
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ciężka zmaza: to były w pływ y z zagranicy, za
graniczni duchowni i ewangeliści, k tórzy  przy
nieśli „obcą“ wiarę. ,,Dobry patrio ta“ w  Hisz
panii, Portugalii, Italii i Belgii by ł katolikiem .

MOCNY GOLIAT I SŁABY DAW ID

Protestantyzm  był nietylko ,,w iarą obco
krajowców“, lecz ponadto w iarą rozbitą. P rzy
nieśli go cudzoziemcy, k tórzy znów należeli do 
różnych Kościołów. Dlaczegóż m iałby człowiek 
romański starą, tradycyjną w iarę swoich ziom
ków, stanowiącą im ponującą jedność, zamienić 
na coś importowanego i to w  sobie sam ym  skłó
conego?

PRZEDŁUŻONE ŚREDNIOWIECZE

Gdly mówimy o Hiszpanii i Portugalii nie 
wolno nam  zapominać, o tym, że w yzw alający 
wpływ rew olucji francuskiej na  sposób m yśle
nia Państw a i narodu w tych krajach  nie ode
grał żadhej roli. Pod względem politycznym, 
społecznym i konfesyjnym  możemy się tam  
spotkać ze stosunkami znanymi tylko z podręcz^ 
ników historii w  rozdziale, zatytułow anym  
„Średniowiecze“. Państw o i Kościół tw orzą tam  
wciąż jeszcze jedność, jak  nigdzie indziej w  Eu
ropie. O tym  nie należy zapominać, gdy sły
szymy o „prześladowaniach“ w tych  krajach. 
Nasze nowoczesne państwowopolityczne m iary 
— niestety  — nie m ają zastosowania ani w  
Hiszpanii, ani w  Portugalii.

URZĄD CZUW ANIA

W łaśnie w  tych k rajach  półwyspu pirenej- 
skiego już przez samą swoją egzystencję speł
n iają ewangelickie zbory w ielką rolę: przez 
fakt, że nie dają się one usunąć ani przywieźć 
do milczenia, m ają swoim państwom  przypom i
nać, że coś nie jest w  porządku, dopóki się są

dzi, że wolność w iary i sum ienia to  spraw y d ru 
gorzędne. Protestanci muszą w tych krajach 
spełniać rolę uciążliwej muchy, nie dającej spo
koju. Nie komara, gdyż kłuć im nie wolno. Ale 
narodowi katolickiemu, którego m yślenie rów 
nież jest zakneblowane — przez sam ą swoją 
obecność przypominają, że Państw u sumień 
ujarzm ić nie wolno, że ich ujarzm ić nie może.

NIE IMPORTOWAĆ I NIE KOPIOWAĆ

Protestanci w tych krajach w inni sobie 
wiele trudu  zadać, aby w zrastały r o m a  ń s k i e  
Kościoły ewangelickie a nie importować ten 
czy ów protestantyzm  z innych krajów , k tóry  
zawsze będzie miał m arkę „cudzoziemskiego“. 
Muszą oni, tak  jak  się to uczyniło we Erancji, 
Włoszech i Belgii, przezwyciężyć wszelkie stare 
tradycyjne przepaści, jeżli pragną mieć jakieś 
widoki na przyszłość. Muszą oni wyprzedzić 
ekumeniczne cele o sto kroków dalej.

OGROMNE POLE PRACY

To m ałe grono protestantów  w  krajach  ro
mańskich m a pełne ręce pracy. Pranej a jest po
lem m isyjnym  tak  dla katolików jak  i pnotes^ 
tantów, w  równym  stopniu także Włochy. Tam 
mogą protestanci pracować bez potrzeby nara
żania się Kościołowi katolickiem u (ogromny od
setek ludności nie należy do żadnego Kościoła 
przyp. Jednoty).

A gdy się jeszcze pomyśli o krajach, które 
były francuskim i lub hiszpańskimi koloniami, 
których ludność zna język francuski czy hisz
pański, wówczas dopiero widzi się, jak  olbrzy
m ie jest ich pole pracy. Jeden  ze situ europej
czyków nomańskigo języka jest ewangelikiem. 
Ale jak wielka praca, jak w ielka odpowiedzial
ność na nim  spoczywa!
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W ś r ó d  fcsiifźefc

JAN KRENZ

N AKŁADEM Polskiego W ydawnictwa M u
zycznego ukazała się niedawno niewielka 

książeczka Lucjana Kydryńskiego (fotografie 
Zbigniewa Łagockiego), trak tu jąca o jednym  
z najzdolniejszych współczesnych m uzyków — 
Janie Krenzu. O niew ielkim  nakładzie broszura 
przedstaw ia nam  w sposób plastyczny człowie
ka, k tóry  zrobił błyskotliw ą karierę muzycz
ną i którego nazwisko już od la t ma ustaloną 
renomę w k raju  i zagranicą.

Urodził się 14 lipca 1926 r. we W łocławku 
z ojca ks. Ottona Krenza i matki Eleonory 
z AngerSteinów. A bstrahując od am atorskiej 
gry jego ojca na fortepianie, nie można mówić 
o dziedzicznej muzykalności. Jan  K renz m iał

cztery lata, gdy rodzice jego przenieśli się do 
Warszawy, stąd też można go uważać za dziec
ko stolicy. Naukę gry na fortepianie rozpoczął 
raczej późno, w  dziesiątym roku życia. P ierw 
szą jego nauczycielką była pani Stanisława 
Raube. Norm alny bieg nauki przerw ała wojna, 
a zaznaczyć wypada, że m iał w tedy dopiero lat 
13. Już w czasie okupacji zapisuje się do Kon
serwatorium  na Okólniku. G ry na fortepianie 
uczył go prof. Zbigniew Drzewiecki, teorii — 
prof. Kazimierz Sikorski. Przyśw iecała mu 
wtedy kariera pianisty-w irtuoza. Problem y in
terpretacji utworów muzycznych nie spraw iały 
mu trudności, nieco gorzej było z techniką. 
W tajem nicy przed wszystkim i próbował sił
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Jan K renz podczas dyrygowania koncertem

kompozytorskich. Draśnięty w swej ambicji 
na lekcji uwagą prof. Drzewieckiego, że prze
cież „k o m p o n o w a ć  n ie  u m i e s z ”, zdradził swą 
pieczołowicie ukrywaną tajemnicę, przedsta
wiając na następnej lekcji owoc swoich prób. 
Wynikiem tego było zapisanie się na kompo
zycje. Mając lat 17 skomponował K w a r t e t  
S m y c z k o w y , odtworzony po raz pierwszy na 
koncercie konspiracyjnym w r. 1943. Wyko
nawcami byli m. inn. D u b is k a  i W i łk o m ir s k i .  
Wkrótce po tym napisał T o cca tą  na f o r te p ia n  
i o r k ie s t r ę  s m y c z k o w ą . Wielkie też znaczenie 
miało dla 'młodego kompozytora zetknięcie się 
z W a le r ia n e m  B i e r d i a j e w e m , na lekcjach któ
rego odezwał się w nim nerw dyrygenta, choć 
sam Bierdiajew radził mu: ,,Ty Jasiu, lepiej 
zostań przy fortepianie, może będziesz wir
tuozem’’. W r. 1945, po wszystkich tragicznych 
przejściach powstaniowych, kiedy to stracił na 
własnych oczach ukochaną matkę i jedyną sio
strę, zapisał się do Konserwatorium w Łodzi, 
zrazu na wydział kompozycji do prof. Kazi
mierza Sikorskiego a następnie na dyrygenturę 
do prof. Kazimierza Wiłkomirskiego. Postępy 
robił błyskawiczne. Dyplom zrobił z obu dys
cyplin i to z odznaczeniem.

Gdy w r. 1948 zorganizowano F ilh a rm o n ię  
P o z n a ń s k ą  Krenz objął posadę drugiego dyry
genta przy Stanisławie Wisłockim jako pierw
szym. Na prośbę Zdzisława Górzyńskiego, 
ówczesnego dyrektora Opery Poznańskiej dyry
gował U p r o w a d z e n ie  z  se ra ju .  W r. 1949 po
rzuca Filharmonię, wraca do ojca do Warszawy 
i zaczyna komponować. Tu powstaje pierwszy 
jego wielki utwór I S y m f o n ia ,  dedykowana 
Matce. Po pewnym czasie znowu zaczyna tęsk

nić za dyrygowaniem. G r z e g o r z  F i te lb e r g ,  któ
ry prowadził wówczas W ie lk ą  O r k ie s t r ę  S y m 
fo n ic z n ą  P o ls k ie g o  R a d ia  w Katowicach, po
wołuje Krenza na drugiego dyrygenta. Gdy 
w r. 1953 Fitelberg umiera, Krenz zajmuje 
jego miejsce zgodnie z wolą zmarłego. I na 
tym stanowisku trwa do dziś. Wraz ze swoją 
orkiestrą odbywa tournee po wielu stolicach 
europejskich, wszędzie święcąc prawdziwe 
tryumfy. „W a r s z a w s k a  J e s ie ń ” w latach 1956, 
1958, 1959 i 1960 utrwala jego sławę jako dos
konałego dyrygenta i kompozytora.

Kim jest Krenz, k o m p o z y t o r e m  c z y  d y r y g e n 
te m ?  Nad tym zastanawia się autor omawia
nej książeczki. Odpowiedź daje sam mistrz: 
„T r u d n o  m i  z  p e w n y c h  r ze c z* 1 z r e z y g n o w a ć .
0  i le  d a w n i e j  s t a w i a ł e m  p r o b le m  b a r d z i e j  r a 
d y k a ln ie :  d y r y g e n t  c z y  k o m p o z y t o r , to  o b e c n ie  
w y d a j e  m i  s i ę , ż e  m o im  z a d a n ie m  ja k o  m u z y k a  
j e s t  u m ie j ę tn o ś ć  p o g o d z e n ia  obu  t y c h  d y s c y p 
lin. P e łn e g o  p o g o d ze n ia .  W y ż e j  s t a w i a m  c h y b a
1 d z i ś  k o m p o n o w a n ie :  p r z e d e  w s z y s t k i m  ono  
j e s t  p ra c ą  p r a w d z i w i e  t w ó r c z ą , a j e d n a k  —  
z m i e n i ł e m  się  t e r a z  w  z a s a d z ie  w  d y r n a e n ta .  
Z a w s z e  s ta r a m  sie  m im o  to  p o zo s ta ć  ja k  n a j 
b l i ż e j  z a g a d n ie ń  k o m p o z y t o r s k i c h , p s y c h ic z n ie  
b l i s k o

Do ulubionych mistrzów zalicza Krenz B a 
c h a , M o z a r ta  i B ra h m sa .  Z e  współczesnych 
uważa B a r to k a  „za  a b s o lu tn y  idea ł" .  Entuzjaz
muje sie również S t r a w i ń s k i m  i S z o s t a k o w i 
c ze m .  ,,Podziwia jazz i jego wielk:ch artystów, 
których zestawia z najwybitnieiszymi wirtuo
zami muzyki koncertowej, poważnej” (str. 28).

Jan K renz wraz z żoną przegląda partyturę.
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Krenz ma dopiero 35 lat. Nie można go 
przeto uważać za wielkość skończoną. Jest on 
„przede wszystkim  dyrygentem  z przyszłością 
i — kom pozytorem  z przyszłością” (str. 29).

W końcu staw ia autor książeczki pytanie, 
czy K renz jest szczęśliwy? Odpowiedź jest na
stępująca: „W życiu osobistym, pryw atnym , 
K renz powinien chyba odpowiedzieć: tak. Mam 
żonę i syna (Igor), których kocha, ma św ietną 
pozycję społeczną, ładne mieszkanie, samo

chód — a więc wszystko, co uprzyjem nia i ułat
wia życie. Natomiast ... czy jest szczęśliwy jako 
artysta? — Jest człowiekiem, k tó ry  oddawna 
toczy w ew nętrzną walkę. K tóry  zawsze od
czuwa pewien niedosyt; niedosyt spowodowa
ny — co brzm i trochę paradoksalnie — nad
m iarem  talentów. W dodatku swój stały pro
blem: dyrygent czy kompozytor, musi rozwią
zywać sam otnie”.

R.

CO PISZĄ INNI?

Cel: szczęście rodziny

Pod powyższym tytułem  „Ży
cie Warszawyc< z dnia 17.9.61 
przyniosło sprawozdanie Miro
sławy Parzyńskiej z odbytej 
niedawno w Cerisy-la-Salle 
(Francja) konferencji, na której 
omawiano aktualną sprawę pla
nowania rodziny. Przytaczamy 
charakterystyczne dwa glosy: 
przedstawiciela protestantyzmu
i księdza katolickiego:

„Przedłużeniem  niejako dysku
sji na tem at: wstrzem ięźliwość czy 
antykoncepcja, były dw a przem ó
w ienia wygłoszone następnego dnia 
przez księdza (i jednocześnie leka
rza) Oraison oraz dr. Hollartd’a z 
Greno,bli, k tóry  reprezentow ał s ta 
now isko kościoła reform owanego 
w e Francji. D r H olland mówił go
rąco, jak  przem aw iają ludzie głę
boko przekonani o słuszności swej 
sprawy. — W prawdzie n ie m a o fi
cjalnego stanow iska kościoła refor
m ow anego w obec akcji p lanow ania  
rodziny, jednak stw ierdzić wypada, 
że narody krajów  protestanckich  
m ają ograniczenie urodzeń po pros
tu  w e krwi. K ościół reform ow any  
bynajm niej nie uważa, że duża 
liczba dzieci jest b łogosław ieństw em  
i że w ielodzietne roidziny m ają ko
rzystać z jakiejś sytuacji uprzyw i
lejow anej. Zadanie m ałżeństw a to 
szczęście rodziny. Toteż przyjście  
dziecka na św iat rozpatruje się pod 
tym  w łaśn ie kątem “.

koncepcja — nie. Innym i słowy: 
kalendarz  O gino-K naus’a — tak, 
jakiekolw iek środki chemiczne i 
m echaniczne — nie. Sądzę, że szko
da również m iejsca na cytow anie 
wypowiedzi, jak ie  — nabrzm iałe 
pasją, lecz też pełne k u rtuaz ji — 
posypały się po przem ówieniu ks. 
Oraison. Były to argum enty, k tó 
rym i i my, w Polsce, dowodzimy 
naszych racji, tyczących się akcji 
planow ania rodziny“.

Rektor KUL’u o Ekumenii
Na katolickim  U niw ersytecie 

Lubelskim  odbył się w  sierpniu 
cykl wykładów, poświęconych p rzy 
gotow yw anem u II Soborowi W aty
kańskiem u. Zgrom adziło się około 
600 księży, a w śród nich prym as 
W yszyński. R ektor KUL’u ks. prof. 
Rechowicz m ówił o spraw ach  jed 
ności chrześcijaństw a, w yrażając 
ciekaw ą opinię o ruchu ekum enicz
nym , k tó rą cytujem y za Tyg. Pow 
szechnym:

„Tendencje do scalenia chrześci
jaństw a ^pojawiły się najp ierw  w 
świecie p ro testanckim  w  postaci 
ruchu ekum enicznego. Na naszych 
oczach doszło do zjednoczenia w ięk
szości Kościołów protestanckich na 
zjeździe w A m sterdam ie w  r. 1948. 
Została tam  ukonstytuow ana Św ia
towa Rada Kościołów. Ruch eku
m eniczny należy uważać nie tylko  
za sukces protestantyzm u, ale za 
jedno iz najw iększych  w ydarzeń w  
historii chrześcijaństw a“.

Cl KTÓRZY
O D E S Z LI...

W dniu 14 sierpnia br. na  
cm entarzu ew ang.-reform ow anym  
w  W arszawie odbył się pogrzeb  
śp. B r o n i s ł a w y  S k i e r 
s k i e j ,  w dow y po zm arłym  w  
r. 1948 superintendencie K ościoła  
Ewang.-Ref. S tefan ie Skierskim . 
Urodziła się 2 czerw ca 1876 r. w  
W arszawie jako córka ks. D iehla, 
rów nież superindendenta, i m atki 
Anny z Sem adenich. Aktu zło
żenia trum ny do grobu rodzinne
go dokonał ks. Senior Jarosław  
N iew ieczerzał przy obecności licz
n ie zgrom adzonych w yznaw ców  z 
W arszawy, z którym i zm arła była  
przez cale życie jak najserdecz
n iej zw iązana. Dohroć, szlachet
ność, ofiarność i w ielk ie  um iło
w anie K ościoła, które cechow ały  
zmarłą, pozostaną na długo w  pa
m ięci członków  parafii w arszaw 
skiej i całego Kościoła.

*
Dnia 4 w rześnia br. zm arł w 

W arszawie w w ieku lat 82 śp. 
Inż. Herman Knothe, działacz 
społeczny na niw ie łow iectw a pol
skiego i kynolog. Napisał wiele 
artykułów  i broszur z tej dzie
dziny. W okresie przedw ojennym  
piastow ał stanow isko G eneralne
go Łowczego Lasów P aństw o
wych. Odznaczony licznym i orde
ram i krajow ym i i zagranicznym i. 
Pogrzeb odbył się na cm entarzu 
ewang.-augsb. w W arszawie.

Z abierający z kolei głos ksiądz 
Oraison nie m iał łatwego zadania. 
S taną ł przed audytorium , w  którym  
większość — jak  się w krótce okazało 
— większość zdecydowana była inne
go zdania. Nie m a porzeby, sądzę, 
szerszego przytaczania tych w yw o
dów, znanych przecież doskonale 
polskiem u czytelnikow i z naszej 
p rasy  katolickiej. Sprow adzają się 
one zresztą do krótkiego stw ierdze
nia: wstrzem ięźliwość — tak , an ty-

C Z Y T E L N I K U !
Popieraj „JEDNOTĘ“ przez pilne jej czytanie, 
propagow anie wśród przyjació ł i regularną 

wpłatą prenumeraty
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Lip.

O M O D L I T W I E
(rozmowa dwóch laików)

A l f a .  Przeczytałem  ogłoszenie o ekum e
nicznym  tygodniu m odlitw y w  pierwszych 
dniach nowego roku. Nie rozumiem tego. Ta
kiej im prezy nie da się zmieścić w ram ach na
szego życia kościelnego.

B e t a .  Dlaczego?
A l f a .  W yjaśnij m i, jak  m a wyglądać ta

kie zebranie modlitewne? Rozmyślanie b iblij
ne, a potem  m odlitw a księdza przy biernym  
współudziale słuchaczy? Myślę, że nie to mieli 
na m yśli inicjatorzy tygodnia modlitwy. Byłby 
to zresztą jakiś bardzo mało dem okratyczny 
sposób współżycia religijnego.

B e t a .  Uważam, że i takie zrealizowanie 
tygodnia modlitwy miałoby swój sens i zna
czenie dla sprawy kościoła i rozwoju życia du
chowego obecnych. Sens modlitw wyrażony 
w tygodniu modlitwy jest inny. Chodzi 
o wspólne modlitwy. Przyznaję, że takich 
modlitw nasze formy żyda kościelnego nie 
znają, gdyż przy wielkiej liczbie uczestników 
zrealizowanie wspólnych modlitw natrafia na 
poważne trudności. Ale przy mniejszej ilości 
wierzących ta forma wspólnej modlitwy jest 
czymś naturalnym i Zresztą zaleconym przez 
pisarzy Nowego Testamentu.

A l f a .  To co mówisz wygląda na jakieś 
sekciarstwo. Gdyby taka wspólna m odlitwa 
była znana w  czasach Reformacji, to zachowa
łaby się w naszym  kościele do czasów dzisiej
szych.

B e t a .  Ale w pierwszych czasach chrześ
cijańskich była ona praktykowana, o czym 
możemy z łatwością przekonać się na podsta
wie tekstów Nowego Testamentu.

A l f  a. Nigdy mi to na m yśl nie przyszło. 
Jestem  ciekawy.

B e t a .  Proszę, przeczytamy dwa wiersze 
z Dziejów Apostolskich [rozdział 12.] Opisane 
jest uwięzienie apostola Piotra przez Heroda. 
Reakcją zboru na to była rozpaczliwa, gorąca 
modlitwa i to przez całą noc. Czytamy: „Strze
żono tedy Piotra w więzieniu, a zbór gorliwie 
modlił się do Boga za nim”. A kilka wierszy 
dalej (w. 12) „A (Piotr) namyśliwszy się,., 
przyszedł do domu Marii, gdzie ich było wielu 
zgromadzonych i modlących się”. Tu jest wy
raźna mowa o wspólnej modlitwie zboru.

A l f a .  Ależ przecie i u nas zbór srę modli.
B e t a .  Owszem, ale tutaj forma modlitwy 

wspólnej była zupełnie inna niż w czasie na- 
szych nabożeństw. Nie można przecie w ten 
sposób sytuacji rozumieć, że zastępca uwięzio
nego Piotra przez kilka godzin nocy wznosił 
usilne prośby (o uwolnienie pasterza trzody, a

wszyscy w milczeniu powtarzali za nim słowa 
modlitwy. Naturalnym objawem w takich 
tragicznych momentach jest, że wszyscy woła
ją jeden za drugim i dają wyraz temu co 
gwałtownie porusza ich sercami. Jest to wspól
ny wysiłek duchowy, zbiorowe szturmowanie 
nieba o coś, czego wszyscy jak najgoręcej 
pragną. Był to krzyk, płacz wspólny. Może na
wet i bardzo mało uporządkowany. Ale Duch 
Święty przyczynia się za nami.

A l f a .  Jeden  choćby naw et bardzo wym o
w ny przykład nie m a mocy przekonyw ującej. 
W każdym  razie jestem  przeciw ny takiej zbio
rowej histerii. Dla m nie modlitwa jest czymś 
świętym , pełnym  nastro ju .

B e t a .  Słuchaj więc dalej. Apostoł Paweł 
wyjeżdża do Jeruzalem i żegna się z braćmi, 
którzy są pewni, że widzą go po raz ostatni. 
Czytamy „I to powiedziawszy padł na kolana 
swe, i modlił się z nimi wszystkimi. I powstał 
płacz wielki pomiędzy wszystkimi i rzucając 
się Pawłowi na szyję, całowali go, zasmuceni 
nade wszystko słowami, które wyrzekł, że już 
więcej oglądać nie będą oblicza jego”. [Dzieje 
Apost. 20, 36— 38.]

A l f a .  Proszę ciebie, tu jest w yraźna mo
dlitwa jednego przewodnika z żywym współ
udziałem  wszystkich, ale milczącym.

B e t a .  Może masz i .rację w stosunku do 
tego wiersza, ale wątpię, czy to należy w ten 
sposób rozumieć. Słuchaj tylko dalej. ...A gdyś
my przemieszkali one dni, wyszedłszy poszliś
my i towarzyszyli nam wszyscy z żonami 
i dziećmi aż za miasto i ukląkłszy na wybrze
żu, modliliśmy się” (Dzieje Apost. 21, 5.).

Odczuwasz, że tu w inny sposób przedsta
wiona jest modlitwa wspólna. Tu mamy owe 
słynne miejsce „m y”, w którym apostoł Łu
kasz pisze jako świadek naoczny. Przede wszy
stkim nie mogę przypuścić, żeby w  podobnie 
wzruszającym momencie, nabrzmiałym od 
uczuć, które znalazły tak piękny wyraz w tym  
upadaniu na szyję umiłowanego ojca duchow
nego i całowania go, mogło obyć się bez akty
wnych wołań i krzyków do Pana o ofiarowa
nie im nadal jeszcze obecności Pawła. Łukasz 
pisze wyraźnie > „Modliliśmy się”, co nie może 
być rozumiane jako „modlił się z nimi wszyst
kimi”. Popatrz zresztą, co {za sceneria — brzeg 
morski, szumiące fale, gromada klęczących na 
piasku, żegnająca kochanego apostoła i woła
jąca do Pana. Myślę, że wszyscy, może nawet 
i kobiety i dzieci, wołali, z głębi serc zbolałych 
o zachowanie J^awla.

Przypomina mi to słynną scenę z życia wiel
kiego ewangelisty Moodiego, kiedy to v:> cza
sie jednej z konferencji studenckich na zbo
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czach porośniętego wzgórza około czterech set 
młodych [akademików, między nimi późniejszy 
dr Torrey i dr John Mott upadło na kolana 
pod wpływem silnego podmuchu łaski Bożej, 
kołyszącego sercami jak wiatr dojrzałym zbo
żem i wołało wspólnie do Pana. To są chwile, 
w których rodzą się wielkie wypadki w his
torii Królestwa Bożego.

A l f a .  To ciekawe.
B e t a .  Mamy zresztą jeszcze jeden wyrok, 

który wyraźnie nakazuje zborom tę formę mo
dlitwy. „W modlitwie bądźcie wytrwali... mo
dląc się razem i za nas, aby nam Bóg otworzył 
drzwi* słowa” [Kol. 4, 2—3.] To jest nie tylko 
zalecenie chwalebnej czynności, ale rozkaz 
mający aprobatę Bożego autorytetu.

A l f a .  Może być, że masz rację, ale ja 
nigdy się jeszcze tak  nie m odliłem  i czułbym  
się serdecznie niew yraźnie w tow arzystw ie 
takich modlicieli.

B e t a .  Nie dziwię ci się. Modlitwa wspólna 
opiera się modlitwie indywidualnej w komór
ce. Tylko tam może być mowa o wspólnej mo
dlitwie, gdzie jest obycie się w rozmowie 
z Bogiem, gdzie pewne wspólne sprawy poru
szają głęboko zebranych.

A l f a .  P rzyznaję ci się, że ja nigdy nie 
m odlę się w domu, bo i jak? Jako dziecko 
zmawiałem  ,,Ojcze nasz”, „W ierzę” i „Dzie
sięcioro przykazań”, ale to  chyba w praw ka 
dla dzieci, nie dla dorosłego.

B e t a .  Masz rację. Modlitwy nie można 
„zmawiać”, choć i taka nieudolna forma jest 
lepsza od żadnej. Powtarzanie „Credo” lub 
„Dekalogu” nie jest modlitwą. Myślę, że i na
sze modlitewniki są raczej podręcznikami, 
zresztą bardzo użytecznymi, wprowadzający
mi w modlitwę, ale odczytywanie tych mod
litw pozbawione jest tej osobliiuej nuty, jaką 
widzieliśmy w modlitwach przytoczonych z 
Dziejów Apostolskich. Modlitwa zaczyna być 
czymś żywotnym, gdy przedmiot modlitwy 
przejmuje nas do żywego, gdy chodzi o coś 
niezmiernie palącego, ba, gwałtownie aktual
nego.

A l f a .  Ha, przypom inam  sobie, że i ja tak  
już się modliłem, w  czasie oblężenia W arsza
wy, gdy pociski arm atnie każdej chwili mogły 
nas zmieść z powierzchni a bom ba samolotu 
spalić na garść popiołu.

Be t a .  Tu dochodzimy do sedna rzeczy. 
I Reformacja pozostawiła nam pod tym wzglę
dem wspaniałe wzory. Wzrusza mnie po prostu 
przykład Lutra, którego przestaliśmy naślado
wać. Luter stoi przed Augsburgiem. Jego życie 
i sprawa, do której przyłożył rękę wisi na 
włosku. Tu nikt pomóc nie mógł, tylko sam 
Bóg. Czytamy o chwilach przed zoystąpieniem 
publicznym przed cesarzem, co następuje.

W cichym rozmyślaniu i modlitwie 
spędził Luter dzień a raczej noc. W nocy 
tej walczył w modlitwie jak Jakub. Jeden 
z jego przyjaciół słyszał tę modlitwę przez 
ścianę i zapisał jej słowa. „O Boże, 
o Boże, mój" Boże, stój przy mnie w wal
ce z chytrością całego świata! - Uczyń to

sam! Ty musisz to uczynić. Ty sam, ja 
tego nie potrafię. Jest to przecież twoja 
sprawa, nie moja! Nie mogę oprzeć się 
na nikim z ludzi: byłoby to zresztą także 
daremne, wszystko co jest cielesne, prze
mija. — Ach Boże, Boże, czy nie słyszysz? 
Boże mój, czyś Ty umarł? Nie, Ty nie 
możesz umrzeć. Ty ukrywasz się tylko! 
Tyś mnie wybrał do tej sprawy: ach, 
bądź mi pomocnym w imieniu Twego 
Syna Jezusa Chrystusa, który jest moją 
obroną, moją tarczą, moim grodem”.

Leżał w prochu i wylewał w gwałtownym  
wzburzeniu swoje serce, tak jak matka Samu
ela, o której kajdan Heli myślał, że jest pijana. 
„Ale ona odrzekła: „Nie tak, panie mój, nie
wiasta utrapionego ducha jestem, anim wina 
ani napoju mocnego nie piła, alem w y l a ł a  
duszą moją przed obliczem Pańskim” (1 Sa- 
muelowa 1,15).

A l f a .  Jeżeli chodzi o tak żywotne sprawy, 
to zaczynam  rozumieć, że m odlitw a wspólna 
może mieć rację bytu.

B e t a .  Kto już raz wylał swą duszę przed 
Bogiem dla tego sprawa wspólnej modlitwy nie 
będzie problemem. A czyż chrześcijanie nie 
mają palących spraw do przedłożenia Bogu? 
Czyż nasze życie wewnętrzne nie woła o re
formę? Czyż •możemy spokojnie przypatrywać 
się temu, jak grzech opanowuje jedną dzie
dzinę życia za drugą, jak nasza młodzież od
chodzi do Jezusa jak ów syn marnotrawny 
od ojca? Jeżeli ktoś odczuwa powagę chwili, 
to będzie wołał i krzyczał, jak Luter w  owej 
pamiętnej nocy.

A l f a .  Ale co robić, jak  człowiek nie czuje 
pociągu do modlitwy, nie ma po prostu ochoty?

B e t a .  Naturalnie, że modlitwa jest wyni
kiem współżycia z Bogiem. Jeżeli człowiek 
nie uporządkował spraw swego życia z Bogiem, 
nie przyjął zbawienia z rąk Jezusa, to jego 
wysiłki natrafią na próżnię. „Nieprawości wa
sze rozdział uczyniły między wami i między 
Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, 
że ukrył twarz przed wami, aby nie słyszał”. 
Ale jeszcze nie było człowieka szczerze szuka
jącego Boga, któremu nie dalby się znaleźć. 
.,1 uczynił wszystkie narody... aby szukały 
Pana, czy go może nie namacają i nie znajdą, 
chociaż od każdego z nas nie jest daleko” 
(Dzieje Apost. 17, 26—27.)

A l f a .  Mówisz jakim ś dziwnie m istycznym  
językiem .

B e t a .  A jednak bez pewnej dozy zdrowego 
mistycyzmu niema prawdziwego życia z Bo
giem i radosnej, uszczęśliwiającej modlitwy.

A jak to jest cudownym, gdy Pan Bóg ześle 
na człowieka „ducha modlitwy” tak, że brzemię 
kłopotów ludzkich gna go do gorącej, gwałtow
nej modlitwy. Dochodzą takie wieści, że w dzi
siejszym czasie coraz więcej ludzi religijnych 
zaczyna odczuwać brzemię odpowiedzialności 
za to, co się dzieje naokoło i w poczucie swej 
bezsilności, wobec ogromu problemów zaczy
nają krzyczeć wspólnie do Pana prosząc o po-
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moc, prosząc o zrealizowanie obietnic, o przyjś
cie Pana Jezusa i dokonanie „naprawienia 
wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg 
przez usta wszystkich świętych swoich proro
ków od wieków” (Dzieje Apost. 3,21). Wiem 
o tym, że ha szerokim świecie i to na wszyst
kich kontynentach ludzie wierzący zbierają się 
na wspólne modlitwy całonocne w każdy pierw
szy piątek miesiąca, nierzadko w połączeniu 
z postem. Ze jest to akcja zataczająca szerokie

kręgi świadczy najwymowniej fakt, że w naj
większym kościele Londynu, w kościele św. 
Pawła („Saint Paul”) w każdy pierwszy piątek 
miesiąca trwa modlitwa gromadna od godziny 
10 wieczorem do 6 rano. A nie jest to jedyny 
kościół, który otwarł swe podwoje na gorące, 
rozpaczliwe, usilne, błagalne, bojujące, pokor
ne, z głębin rozterki wydobywające się woła
nie: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Izaj. 
64,1).
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