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W szystkich drogich Czy
telników  redakcja „JED- 
NOTY“ pozdrawia w ie l
kanocnym  słowem: „Pan 
zm artw ychw stał, Pan 
praw dziw ie zm artw ych

wstał. A lleluja.“ 1



PROTESTANCI BRAZYLIJSCY ZA SZKOŁĄ ŚWIECKĄ

Rektorzy, nauczyciele i przedstawiciele ponad 1000 szkół 
ewangelickich w  Brazylii przedyskutowali wyczerpująco nowy 
pro jek t ustaw y brazylijskiego Kongresu, dotyczący reorgani
zacji szkolnictwa, po czym  w porozum ieniu z „Radą Narodową 
Kościołów Ew angelickich“ przekazali brazylijskiem u Senatowi 
rezolucję, zapew niającą pełne poparcie protestantyzm u dla 
wprowadzenia demokratycznych, publicznych szkół w całym 
kraju . W ychowawcy protestanccy ostrzegają władze państwo^- 
we przed wyznaniowym  monopolem wychowawczym, jak i 
sobie stawia za cel Kościół katolicki w Brazylii.

EWANGELICY NIEMIECCY A PRZYSZŁY SOBÓR 
WATYKAŃSKI

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

— W Niemczech zachodnich pro
wadzi działalność religijną 65 róż
nych sekt, obejm ujących ogółem  
ok. 1,7 m iliona m ieszkańców. N aj
liczniejszą jest tzw . Kościół Nowo- 
apostolski, który liczy 800 000 dusz. 
U zyskał on w dwóch krajach zw iąz
kow ych prawa zw iązku  publicz
nego.

Z kół Zjednoczonego Kościoła Luteriańskiego w Niem
czech pochodzi półofiejalna enuncjacja, precyzująca stano
wisko tego Kościoła do spraw y zwołania II soboru w atykań
skiego. Czytamy tam  m.inn.: „Tylko tam, gdzie się jasno 
i trzeźwo ocenia ak tualną sytuację, może do;jść do praw dziw e
go postępu w stosunkach między wyznaniami. Ta świadomość 
wym aga od wszystkich rezygnacji z niefrasobliwego przem il
czania różnic, z lekkomyślnego wyw oływ ania em ocjonalnych 
nadziei i z naiwnego używ ania słów „miłość“ i „jedność“ ... 
„Żadne kościelne wydarzenie nie może w taik zmniejszonym  
dziś świecie nie dotknąć w jakiś sposób całego chrześcijań
stwa. Niekatolickie chrześcijaństwo w tym  sam ym  stopniu nie 
może zignorować znaczenia rzymsko-katolickiego soboru, jak 
Rzym, w obliczu ruchu ekumenicznego wśród niekatolickiego 
chrześcijaństwa, nie może nie przeanalizować swojej tradycy j
nej samoiizolacji. Chrześcijańskie Kościoły m uszą się w zajem 
nie porozumiewać, jako chrześcijańscy bracia wzajem nie się 
szanować i w różny sposób, współpracować. Ruch ekum eniczny 
tw ierdzi, że to jest możliwe bez konieczności rezygnow ania ze 
swych konfesyjnych dogmatów.

Utworzenie sekre taria tu  Bea daje podstawy do nadziei, że 
i w Kościele rzym sko-katolickim  następuje pod tym  względem  
podobna zm iana.“

„K onfrontacja światowego chrześcijaństwa z pytaniem
0 jedność narzuca nieubłaganie zagadnienie prawdziwego
1 fałszywego' Kościoła i czyni pytanie o praw dę rzeczą tym  
bardziej pilną. W ypowiedziane przez najwyższe czynniki 
rzym sko-katolickie zaproszenie do „pow rotu“ do Rzymu 
świadczy o osobliwej niejasności, panującej w  spraw ie głębi 
różnic dogmatycznych... Tam, gdzie pełna iluzji form uła 
o „powrocie“ do Rzymu stanowi najistotniejszy m otor ekum e
nicznych dążności, sta je  się ona najw iększą przeszkodą doi jed
ności. Jedność Kościoła W Chrystusie, dla Reform acji pewność 
w iary, jest tylko tam  czymś realnym , gdzie się wspólnie pow
raca do Jezusa, pasterza i biskupa dusz.“

CZY SUKCESJA APOSTOLSKA JEST KONIECZNA?

— P ierw sze zaichodnio-szwajcar- 
skie Dni Kościoła (niem. K irchen- 
tag) określane ja ko • „Rassem ble-  
m ent protestant rom and<( odbędą  
się w dzień W niebowstąpienia 1962 
w Lozannie pod hasłem  ,,La Recon- 
ciliation”. P rezydentem  kom ite tu  
organizacyjnego został Pierre 
Oguey.

*
— Protestanckie agencje zagra

niczne, opierając się rzekom o na  
w ynikach  ostatniego spisu ludnoś
ci, donoszą, że w  Polsce ży je  223 000 
protestantów , z tego 110 000 luteran. 
O ile liczba luteran odpowiada 
prawdzie, liczba reszty protestan
tów polskich w ydaje się mocno  
przesadzona. Zresztą przy spisie 
ludności n ik t nie deklarował sw ojej 
przynależności wyznaniow ej.

*
— Cesarz E tiopii Haile Selassie 

zaprosił Zjednoczony Prezbiteriań- 
sk i Kościół w  USA do służby m i
syjnej i zdrow otnej w  Abisynii.

*
W dniach od 7 do 10 marca b.r. 

odbyło się w  M atrahaza (W ęgry) po
siedzenie K om isji Praskiej C hrze
ścijańskiej K onferencji Pokojow ej 
dla S tu d iu m  P roblem atyki Z im n ej 
W ojny. Delegatem  polskim  był czło
nek  te jże K om isji Ks. Sen. Ryszard  
Trenkler.

*
— W edług najnow szej s ta tystyk i 

oficjalnej do Kościoła A ng likańskie
go w  W ielkiej B rytanii należy  
27 005 000 członków (r. 1958). W
okresie W ielkiej Nocy tego roku do 
K om unii św. przystąpiło 2 248 229 
osób.

Na posiedzeniu duńskiej Rady M isyjnej prof. N.H. Soe 
oświadczył, że d la jedności Kościoła okaże się może rzeczą ko
nieczną uznanie sukcesji apostolskiej. Z punk tu  widzenia teo
logii lutersikiej nie jest rzeczą pożądaną podnoszenie zagadnie
nia urzędu kościelnego w  pracy ekumenicznej. „Można się 
zapytać, co z tego wyniknie, gdy uznam y sukcesję apostolską. 
Istnieje niebezpieczeństwo powstania rozłam u pomiędzy tymi, 
którzy jej dużą rolę przypisują a tymi, którzy tego nie czynią.“ 
W kraju  n ie powinniśm y w obecnej sytuacji dążyć do sukcesji 
apostolskiej, ale na polach m isyjnych, właśnie ze względu na  
jedność, m ógłby zaistnieć powód do uznania jej, a to w w y
padku, gdyby to miało być jedyną drogą dla osiągnięcia spo
łeczności z Innym i Kościołami.

*
— Egzekutyw a Św iatow ej Fede

racji L u terańskie j na posiedzeniu, 
odbytym  w ubiegłym  roku w Porto  
Alg er e (Brazylia), przyjęła w  po
czet sw ych członków trzy nowe 
Kościoły. Są nimi: L u terański Koś
ciół w  centralnej Tanganice (22 000 
członków), Lut: Kościół w Usamba- 
ra-Digo , (28 000 członków), i Lut. 
Kościół Taiwdnu (5 000 członków).

*
— Państw ow y Kościół Lut. Szw e

cji posiada ,110 000 ha ziem i ornej 
i 275 000 ha lasów i



ROK V (XIX) NR 4

W ARSZAW A 1961 r. KW IECIEŃ

M I E S I E . C I N I K  R E L I G I  J N O - S P O ł E C I N Y
POŚWIECONY S P P M O M  EW ANGELICYZMU IE K U M E N U

„NIE DOTYKAJ SIĘ MNIE

„Nie dotykaj się. m nie“ 
(Tycjan, Londyn, G aleria Narodowa) .

11. Ale M aryja stała ze
w nątrz u  grobu płacząc. A gdy 
płakała, nachyliła się do grobu.

12. I u jrzała  dwóch Anio
łów w bieli siedzących, jednego 
u głowy, a drugiego u nóg, 
gdzie leżało ciało Jezusa.

13. I rzekli jej oni: n ie
wiasto! czemu płaczesz? Rzecze 
im: bo wzięli Pana mego i nie 
wiem, gdzie go położyli.

14. A to rzekłszy, obróciła 
się nazad i u jrzała Jezusa sto
jącego; i nie wiedziała, że to 
Jezus.

15. Rzecze jej Jezus: nie
wiasto! czemu płaczesz? kogo 
szukasz? Ona m niemając, że to 
ogrodnik, rzekła mu: Panie, 
jeśliś ty  go wziął, powiedz mi, 
gdzieś go położył, a ja go 
wezmę.

16. Rzecze jej Jezus: Ma
ryjo! Ona obróciwszy się, rzecze 
mu: Rabbuni! co się wykłada: 
Nauczycielu!

17. Rzecze jej Jezus: nie 
dotykaj się mnie, bom jeszcze 
nie w stąpił do Ojca mego; ąle 
idź ;do braci moich i powiedz 
im: w stępuję do Ojca mego i 
Ojca waszego, i do Boga mego 
i Boga waszego.

(Jan 21)
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R a d o s n a  w i e ś ć !

Rozkołysały się srebrzyście rezurekcyjne 
dzwony. Potężnym , radosnym  dźwiękiem 
swych serc śpiżowych zagłuszyły poszum od
radzającej się przyrody i świergot ptaków,
głosząc całemu św iatu w ielką i radosną wieść: 
Chrystus z m artw ych wzbudzony jest! Poko
nane zostały ciemne i złe moce, zatrium fow a
ły: światło i praw da, miłość i sprawiedliwość. 
W słuchajm y -się uważnie w śpiżowy dźwięk 
dzwonów i wczujm y się w tętno budzącej się 
ziemi, a usłyszym y, że oprócz radosnej wieści
0 zm artw ychw staniu Zbawiciela płynie w e
zwanie: zbudź się człowieku do nowego życia, 
zm artchw yw stań we własnym  sum ieniu; zrzuć 
pychę, nienaw iść a przyoblecz się w 4 szatę 
zgody i uczciwości, miłości i sprawiedliwości 
— stań  się innym, lepszym  człowiekiem.

,,Chrystus z m artw ych wzbudzony został,
1 stał się p ierw iastkiem  tych, którzy zasnęli“ 
(I Kor. 15,20). W edług planu Bożego człowiek 
m iał być istotą nieśm iertelną. Człowiek od
wrócił się od Boga, przez co u trac ił d a r wol
ności od śmierci, by po kró tk im  bytow aniu na 
ziemi obrócić się w  proch i ipył. M orte mo- 
rieris — oto wyrok, k tó ry  ciąży nad człowie
kiem  od m om entu, kiedy pierw si ludzie zbun
tow ali się przeciw  woli Bożej, wzgardzili ży
ciem — w ybrali śmierć. „Albowiem zapłatą 
za grzech jest śm ierć“ (Rzym. 6,23).

Bóg n ie  pozostawił ludzkości bez pom o
cy, okazał sw ą łaskę zsyłając na naszą ziemię 
swojego Syna, k tóry  przez dobrowolną śm ierć 
na krzyżu wyzwolił człowieka z niewoli

śmierci. Zwycięstwo nad śmiercią okazał 
Chrystus przez fak t swego zm artw ychw sta
nia. I ten fak t stanowi fundam ent, na k tórym  
zbudowana jest w iara nasza i na nim  opiera 
się całe chrześcijaństwo. .darem  z łaski Bo
żej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, 
Panu naszym “ (Rzym. 6,23).

,,Jeżeli C hrystus nie został wzbudzony da
rem na jest w iara wasza...“ (I Kor. 15,17). 
W Chrystusie wszyscy ożywieni będą, aby na 
wieki pozostawać w jedności z Bogiem. 
W Chrystusie ożywieni będziemy, a każdy 
v/ swoim porządku: ,,Chrystus jako pierw ia
stek, a potem  ci, którzy są Chrystusowi 
w dzień przyjścia jego“ (I Kor. 15,22— 23). 
Zm artw ychw stanie Chrystusa jest jed #~m 
z najpow ażniejszych i nasilniej szych argu
mentów, stw ierdzających boskość jego nauki. 
Ale zm artw ychw stanie Chrystusa ma jeszcze 
inne głębokie i nieprzem ijające znaczenie. Jest 
ono zadokum entow aniem  nauki Jezusa o zm ar
tw ychw staniu wszystkich ludzji, potw ierdza 
prawdziwość jego słów: ,,... boć przyjdzie go
dzina, w k tórej wszyscy, co są w grobach, 
usłyszą głos jego: ,,I pójdą ci, którzy dobrze 
czynili na powstanie żywota; ale ci, którzy źle 
czynili, na powstanie sądu“ (Jan 5,28—29). 
Ód zm artw ychw stania Chrystusa śmierć u tra 
ciła sw ą siłę, jej widmo nie jest już groźne dla 
tych, którzy całą nadzieję pokładają w nim. 
Z jego bowiem ust wyszły przy grobie Ła
zarza te pełne otuchy słowa: ,,Jam  jest 
zm artw ychw stanie i żywot, kto we m nie 
wierzy, choćby też um arł, żyć będzie. A 
wszelki, k tó ry  żyje a wierzy we mnie, nie 
um rze na w ieki“ (Jan I, 25—26). Od chwili, 
k iedy grób Chrystusa zajaśniał blaskiem  
zm artw ychw stania, groby na cm entarzach są 
tylko m iejscem  chwilowego spoczynku.

Rozkołysały się srebrzyście rezurekcyjne 
dzwony, a dźwięk ich śpiżowych serc niech 
poruszy serca i um ysły nasze do zrozumienia, 
że odrodzenia i odkupienia przez śmierć 
i zm artw ychw stanie Jezusa Chrystusa dostą
pią tylko ci, k tórzy się nawrócą. Zjawisko n a 
wrócenia sprowadza się do gruntow nej p rze
m iany w um yśle i woli człowieka, który  zry
w ając z przeszłością przyjm uje nowe treści 
światopoglądowe i uzależnia od nich cało
kształt swego psychofizycznego życia. W yrażeni 
tej przem iany m usi być w ew nętrzna i rzeczy
w ista łącżność z Bogiem, co nastąpić może 
tylko wówczas, gdy Bóg pociągnie człowieka 
do siebie, a przez to spraw i w nim  w ew nętrz
ną  przem ianę. Chrystus, dokonawszy dzieła
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pojednania ludzkości z Bogiem, przyw rócił jej 
łaski u tracone — odkupił ją. Odkupienie nie 
oznacza jeszcze zbawienia, daje ono tylko p ra 
wo i możliwość zbawienia.

Chcąc ułatw ić ludzkości korzystanie 
z owoców odkupienia, Chrystus ustanow ił sa
kram enty: Chrztu i Ołtarza. Chrystus przez 
swoją śmierć na  krzyżu przebłagał obrażo
ny m ajesta t Boży i oddał Bogu należną cześć. 
Uczynił to w im ieniu całej luzkości i odtąd 
Bóg oddawany m u hołd przyjm uje łącznie 
z Chrystusem. I dlatego ludzkość m usi łączyć 
się z Chrystusem , gdyż tylko on prowadzi do 
zjednoczenia jej z Bogiem, a przez zjednocze
nie do zm artw ychw stania i życia wiecznego. 
Zjednoczeni z Bogiem staniem y się członkami 
ojczyzny w  niebiesiech w oczekiwaniu Jezusa 
Chrystusa, ,,k tóry  przem ieni poniżone ciało 
nasze, aby podobne stało się chw alebnem u 
ciału jego...“ (Filip. 3,20— 21). „I otrze Bóg 
wszelką łzę z ich oczu, a śm ierci więcej nie 
będzie, ani sm utku, ani krzyku, ani boleści nie 
będzie; albowiem pierw sze rzeczy przem inę
ły“ (Objaw. 21,4). A gdy to nastąpi, gdy to co 
śm iertelne przyoblecze się w nieśm iertelność, 
to wówczas wypełni się to, co jest napisane: 
...Połknięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież 
jest o śmierci, bodziec twój? Gdzież jest p ie
kło, zwycięstwo twoje? Lecz bodźcem śmierci 
jest grzech, a mocą grzechu zakon. Ale niech 
będzie Bogu dzięki, k tóry  nam  dał zwycię
stwo przez Pana naszego Jezusa C hrystusa“ 
(I Kor. 15,53— 58). Nadzieją naszego zm artw ych
wstania jest pustka grobu Chrystusowego. 
Grób Zbawiciela jest ju trzenką pocieszenia 
wśród ciemnej nocy śmierci; rozprasza ponu
rą, ciążącą na nas mgłę znikomości i p rzygnę
bienia.

Rozkołysały się srebrzyście rezurekcyjne 
dzwony i dźwiękiem swych spiżowych serc 
wołają: Ludzie! waszym  ostatecznym  celem 
jest życie wieczne, którego zdroje odsłonił 
przed wami zm artw ychw stały Chrystus. Aby 
dojść i osiągnąć życie wieczne m usim y tu, za 
życia ziemskiego zapoczątkować je; musimy 
się do tego sami przyczynić. Chcąc zm artw ych
wstać na „zm artw ychw stanie żyw ota“ musimy 
za życia stać się podobni Chrystusowi. ,,Pogrze- 
bieniśmy tedy  z nim  przez chrzest w śmierć, ale 
jako Chrystus wzbudzony jest z m artw ych 
przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w no
wości życia chodzili“ (Rzym 6,4). Lecz to po
dobieństwo dokonywa się dopiero na sądzie 
ostatecznym. „Najmilsi! teraz dziatkam i Boży
mi jesteśm y, ale się jeszcze nie objawiło, 
czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on 
objawi, podobni mu . będziemy; albowiem  
ujrzym y go tak, jako je s t“ (I Jan. 3, 2). 
Życie nasze wspólne z Chrystusem  jest więc 
początkiem  naszego zm artw ychw stania1, k tó

re się po śmierci w swoim czasie dokona. 
Chrystus powiedział: „Żaden do m nie przyjść 
nie może, jeśli go Ojciec mój, k tó ry  m nie po
słał, nie pociągnie; a ja go wzbudzę w osta
teczny dzień“ (Jan 6,44). Te słowa Chrystusa 
wyrzeczone zostały do wszystkich ludzi 
i u  wszystkich rodzić winny pytanie: gdzie 
szukać mamy Chrystusa? Odpowiedź jest tyl
ko jedna. Chrystus jest tam, gdzie wierzący 
człowiek walczy z ułomnością swej natury, 
gdzie walczy ze złem ufając zm artw ychw sta
łemu Chrystusowi, iż użyczy mu sił do zwal
czenia zła, a więc — C hrystusa szukać m usi
my między żyjącymi. Pow inniśm y szukać 
Chrystusa i w tym  poszukiwaniu nigdy nie 
ustawać, ani popadać w zwątpienie, gdy w y
daje się nam, że go nie widzimy. Pam iętać 
powinniśmy zawsze o tym, że niew iasty i ucz
niowie owe W ielkiej Nocy byli naocznymi 
świadkami zwycięstwa Chrystusa nad  śm ier
cią. Znajdziem y Chrystusa tam, gdzie On nas 
woła, a woła nas tam, gdzie żyją najbardziej 
opuszczeni, tam  gdzie On idzie przed nami, 
byśmy podejm owali tru d  pójścia za nim. 
Chrystus wzywa robotników do winnicy swo
jej o różnych godzinach i na końcu wszyst
kim daje jednakow ą zapłatę. Ale cóż się sta
nie z tymi, którzy tego wezwania nie usłu
chają? Więc co czynić mamy? Szukać m am y 
doskonałości, a zasadza się ona na miłości 
Boga. Lecz aby kochać Boga trzeba się w yrze
kać, zapierać siebie. W yrzeczenia się wszyst
kiego, co stoi na przeszkodzie do pójścia za 
Chrystusem , wymaga Chrystus od- wszystkich, 
wymaga by szli za nim i nieśli swój krzyż. 
„Kto nie nosi krzyża swego, a nie idzie za 
mną, nie może być uczniem m oim “. Od nas 
samych zależy, w naszych rękach znajduje się 
zm artw ychw stanie i śmierć każdego z nas 
i dlatego całym życiem i całym  działaniem  
potwierdzać w inniśm y w iarę naszą w  Chry
stusa zmartwychwstałego.

Rozkołysały się srebrzyście rezurekcyjne 
dzwony, a dźwięk ich śpiżowych serc głosi 
całemu światu radosną wieść: „Dziś nastał 
nam  ozdobny dzień. Tak godny, by się cieszyć 
zeń. Bo Chrystus wiedzie tryum f swój, zwy
cięsko ukończywszy bój. A lleluja!

Kołyszą się srebrzyście rezurekcyjne dzwony..* 
Głos ich trąca o niebo, jaśniejsze niż zwykle, 
Kładzie się na gór szczyty i na drzew korony 
I w dusze ludzkie wlewa szczęście najłaskaw 

sze

W radosnym  święcie wiosny świat się prze- 
i ; obraża,

Pochyla się w pokorze dziś tłum  rozmodlony, 
Alleluja! W stał Chrystus i miłość pomnaża. 
Kołyszą się srebrzyście rezurekcyjne dzwony...

HEW.
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Dorothy L. Sayers

Największy dramat wszystkich czasów
Dorathy L. Sayers, córka angielskiego duchownego, urodziła się w r. 1893 w ( f o r 
dzie. Swoją działalność literacką Rozpoczęła od tomiku religijnej liryki. Owocem 
gruntownego studium biblijnego tbyło najpierw szereg słuchowisk na tematy z życia 
Jezusa. Trwałą pozycję w (dziedzinie literatury religijnej zdobyła przez napisanie 
pracy pt. „Największy dramat wszystkich czasów”, której fragment publikujemy 
poniżej. Dorothy Sayers zmarła w 1957 r.

„Wschód słońca“ (miedzioryt Chodowieckiego)

„A trzeciego dnia zmartwychwstał“. Co
m am y z tym  począć? Jedno jest pewne: Jeżeli 
był ty lko Bogiem i nic więcej, wówczas n ie
śm iertelność Jego nie ma dla nas wartości. 
Jeżeli natom iast był jedynie człowiekiem i nic 
więcej, wówczas Jego śmierć n ie ma większego 
znaczenia, niż moja lub twoja. Jeżeli zaś na 
praw dę był jednym  i drugim : Bogiem i czło
wiekiem, wówczas um arł Bóg, gdy człowiek Je 
zus um ierał. A gdy Bóg-Jezus z m artw ych po
wstał, wówczas zm artw ychw stał także człowiek; 
albowiem w n :m Bóg i człowiek stał się jedną 
osobą.

Kościół nie narzuca nam  żadnej teorii od
nośnie istoty zm artw ych wzbudzonego ciała Je 
zusowego. M usiało to być pewnego rodzaju cia
ło, gdyż człowiek nie jest w stanie inaczej po
jąć nieskończoności, jak  tylko w granicach 
przestrzeni i czasu. Być może składało się ono 
z elem entów  tego samego ciała, które w tak nie
pojęty sposób zniknęło z pilnie strzeżonego gro
bu. Ale z drugiej strony nie było ono tym  sta
rym, ograniczonym, śm iertelnym  ciałem, acz
kolwiek tak  samo było rozpoznawalne. W każ
dym  razie, ci którzy zm artw ychw stałego Chrys
tusa widzieli, byli i pozostali przekonani, że 
w arto  żyć i że śmierć jest nic nie znaczącym 
zjawiskiem: zupełnie inne stanowisko niż owych 
modnych defetystów, k tórzy są przekonani, że 
życie jest nieszczęśliwym przypadkiem  a śmierć 
— trochę brzm i to nielogicznie — jeszcze wię
kszą katastrofą.

N ikt nie m usi choć w jedno słowo tej cieka
wej historii uwierzyć. W edług nauki Kościoła 
stw orzył nas Bóg ku zupełnej wolności, abyśmy 
mogli n ie wierzyć w Niego tak długo, jak  to 
nam  się podoba. Jeśli w Niego nie wierzymy, 
wówczas i On i my m usim y ponosić skutki. Ży
jem y w świecie, w którym  rządzi przyczyna 
i skutek. Kościół uczy nas, że człowiek istotnie 
w Boga nie wierzył i że Bóg rzeczywiście na
stępstwa tego stanu  wziął na siebie. W każdym  
razie: jeżeli już napraw dę nie chcemy w coś 
uwierzyć, byłoby z reguły rzeczą bardzo pożą
daną, abyśm y się całkiem dokładnie upewnili, 
co to jest w  oo m y wierzyć nie chcemy. 
,,Praw dziw ą w iarą jest to, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem i człowiekiem. Doskonały Bóg i do
skonały człowiek, na którego się składają ro
zumna dusza i ludzkie ciało. K tóry będąc Bo
giem  i człowiekiem, nie stanow i dwóch, lecz 
jednego C hrystusa.“ To jest zasadnicza nauka. 
S truk tu ra  chrześcijańskiej nauki w iary  i etyki 
może z niej tylko wyciągnąć konsekwencje.

Możemy tę  w iarę nazwać oświecającą albo 
niszczącą. Możemy ją  nazwać Objawieniem  lub 
starym  rupieciem . Jeżeli ją  jednak nudą na
zwiemy, wówczas słowa nie m ają już żadnego 
sensu. Człowiek jest tyranem  ludzi — 
oto zwykła i sm ętna piosenka ludzkiej
nędzy. Ale że człowiek może się stać ty 
ranem  Boga i w Nim odnaleźć lepszego
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człowieka niż w sobie sam ym  — oto jes t treść 
bądź co bądź zdumiewającego dram atu. Każdy 
dziennikarz, słysząc o tym  po raz pierwszy, 
określiłby je jako „ n o w i n ę “. A ci, którzy 
to po raz pierw szy słyszeli, nazwali to „nowi
n ą“, a mianowicie dobrą now iną — na przekór 
nam, którzy zdolni jesteśm y zapomnieć, że sło
wo „Ewangelia“ zawsze coś sensacyjnego ozna
cza.

Być może dram at ten  się skończył i Jezus 
błogo um arł i pogrzebany został. Być może. Jest 
to ironiczne i zabawne wspomnienie, że opinia 
taka choć raz jeden w dziejach świata w pełni 
przekonania mogła być wypowiedziana: w 
przeddzień zm artw ychw stania Jezusa Chrys
tusa.

Jeżeli C hrystus mógł na siebie wziąć zło 
i cierpienie i z tego dobro wyprowadzić, wszyst
ko co poprzedzało ten fakt, było oczywiście 
w4arte trudu. Trium f Niedzieli W ielkanocnej 
połączył się z ową osobliwą, radosną m odlitwą 
Wielkiego Czwartku, k tó ra  się okazała tak  b a r
dzo zagadkową dzięki wydarzeniom  Wielkiego 
Piątku.

Gdy zaś chodzi o rolę uczniów w tym  dra
macie, to nie da się tu  nic zmienić, że byli oni 
głupi, tchórzliwi, niew ierni i pod nie jednym  
względem osobliwie bezradni. Lecz oni nie do
puścili do tego, aby jakaś chorobliwa i egoisty
czna skrucha odwiodła ich od poryw ających 
czynów dla przyszłości. Teraz mogli pójść i „coś 
zrobić“ w spraw ie grzechu i cierpienia. Wi
dzieli, jak  mocarne dłonie Boże z korony cier
niowej uplotły koronę chwały i w tych  m ocar
nych dłoniach sami poczuli się bezpieczni. 
W praktyce nie zrozumieli właściwie żadnego 
słowa, wypowiedzianego przez Jezusa.A le to 
teraz nie było ważne. Nareszcie spraw a nabrała 
sensu, a senis jej był wznioślejszy niż wszystko, 
co sobie wyobrazić mogli. Oczekiwali małego, 
łatwego sukcesu, a oglądali Boże zwycięstwo. 
Oczekiwali ziemskiego Mesjasza, a widzieli 
Dawcę wiecznego żywota. Z dawnych czasów 
było im powiedziane: „Nikt z ludzi żyjących 
nie ma oglądać oblicza mojego.“ Dla nich jed
nakże znalazła się droga ku temu. Oglądali ob
licze żywego Boga, zwrócone ku nim  — a było 
to oblicze cierpiącego i oblicze pełnego trium fu 
człowieka.

R. T.

Jan Konar

Próba zwołania soboru narodowego
w Polsce XVI w.

Już od samego początku XVI w., a więc 
jeszcze przed reform acją L utra, w Polsce by
ło dość powodów do walki szlachty z Kościo
łem. Chodziło oczywiście o rzeczy doczesne,
0 gospodarczą i polityczną hegemonię szlach
ty w państw ie. Rychło jednak ruch egzeku
cyjny będzie czerpał swą siłę w znacznej m ie
rze z nowych prądów religijnych, w iejących 
z Zachodu, co właściwie w pierwszym  rzędzie 
skłoni kró la Zygm unta Starego do ostrego 
w ystąpienia przeciwko nowinkom  religijnym .

Nie jest wcale rzeczą przypadku, że w net 
po drugim  sejm ie piotrkow skim  w  r. 1534, na 
k tórym  cała Izba poselska stanęła zw artym  
obozem pod hasłem  egzekucji praw , posłowie 
przywożą ze sobą zaraz na następny sejm  
Piotrowski w  r. 1535 dzieło „Fasciculus rerum  
expetendarum  ac fugiendarum “ (Wiązanka 
rzeczy pożądanych i niebezpiecznych), w yda
ne tegoż roku w Kolonii, k tóre miało im słu
żyć jako teoretyczna podstaw a w  zwalczaniu 
przyw ilejów Kościoła w Polsce, a naw et
1 praw  kurii rzym skiej. Dzieło to w  samej 
rzeczy w roku następnym  na sejm ie krakow 
skim wywołało ogromną burzę i wpłynęło na 
stosunek Polśki do Rzymu w latach następ
nych.

A utorem  jego był O rtw in G ratius (van 
Graes), hum anista i profesor sztuk wyzwolo
nych w  uniw ersytecie kolońskim, znany ze 
swego w ystąpienia w  sporze Reuchlina z do
m inikanam i kolońskimi. Prawdopodobnie oko
ło r. 1535 G ratius zaczął się skłaniać do po
glądów reform acyjnych. W' 1 każdym  razie 

wspom niane jego dzieło zawierało już ty le 
niebezpiecznych dla Kościoła poglądów, że 
w  r. 1564 zostało ono przez sobór trydencki 
umieszczone na  indeksie książek zakazanych. 
Do Polski dostało się ono najw idoczniej za 
pośrednictw em  księcia A lbrechta pruskiego, 
i jak  widzieliśmy oddano ważne usługi po
słom, którzy zjeżdżali się na sejm  krakowski 
z niezłom nym  postanowieniem  przełam ania 
oporu duchowieństwa i przeprowadzenia egze
kucji p raw  jeszcze przed złożeniem przez m ło
dego króla Zygm unta Augusta przysięgi na 
praw a koronne.

Rozgoryczenie szlachty naj duchowieństwo 
i w zrastająca skutkiem  tego niechęć do Koś
cioła stanowiły dobre podłoże, na k tórym  mo
gła się szybko rozwinąć skłonność szlachty 
do poglądów reform acyjnych, a w razie od
powiednich w arunków  przerodzić się naw et 
w  otw arty  b u n t przeciwko Kościołowi. Tylko 
niechęć starego króla Zygm unta I sprawiła, że
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w ypadki pobiegły inną drogą i przynajm niej 
do czterdziestych lat XVI w. nie powstały 
w Polsce zbory ewangelickie. P rądy reform a- 
cyjne m usiały się wcześnie przedostawać do 
Polski, skoro już w r. 1520 król w ydaje w To
run iu  edykt, zakazujący nowej w iary pod k a 
rą  banicji i konfiskaty m ajątku. 7 m arca 1523 
w ydaje dalszy edykt przeciwko luteranom , 
k tóry  m iał na celu w  zarodku stłum ić niebez
pieczeństwo nowego ruchu przez radykalne 
zaniknięcie wszelkich dróg, którym i myśl re- 
form acyjna mogłaby się dostać do Polski. 
W reszcie 4.II .1535 zostaje w ydany surowy 
edykt, zabraniający w yjazdu na studia do 
ognisk protestanckich.

Za poparciem  księcia pruskiego Albrech
ta propaganda nowej nauki przenikała jednak 
do niezliczonych miejsc, a religijni nowato
rzy znajdow ali azyl u wpływowych miesz
czan i szlachty. W Krakowie np. podwaliny 
pod powstanie ewangelickiego zboru położyły 
cudzoziemskie rody Decjuszów i Bonerów,' 
v/ W ielkopolsce zaś zwolennicy reform acji 
gromadzili się wokół bogatych rodów Górków 
i Bojanowslkich. Myśl reform aeyjna, która 
w Polsce padła na g runt przygotowany ruchem  
egzekucji praw , mimo zakazów i edyków 
królewskich zaczęła się żywiołowo szerzyć, 
wyw ołując poważny niepokój nuncjusza pa
pieskiego w Polsce. Już w r. 1539 stw ierdził 
on, że „całe to królestwo przyjęłoby naukę 
luterską, gdyby um arł król Zygm unt S ta ry“.

Istotnie, protestanci polscy wszystkie swoje 
nadzieje sprzęgli z osobą młodego króla 
Zygm unta Augusta, który  uchodził za zwolen
nika program u szlecheckiego i cieszył się opi
nią postępowego przeciw nika zbyt daleko idą
cych wpływów senatu i h ierarchii kościelnej 
Szła naw et cicha fama, że młody król jest za
rażony kacerstw em  i tajnym  zwolennikiem 
reform acji. Jak  każ.da pogłoska, nie była ani 
ta fam a zupełnie prawdziwa, ale część praw dy 
w niej była. Jeszcze za życia starego króla 
Zygm unt A ugust jako  wielki książę litew 
ski chętnie słuchał ewangelickich kazań Ja 
na Kosmiusza i W awrzyńca Niezgody (Discor- 
dii) z Przasnysza w kościele zamkowym 
w Wilnie. Po objęciu zaś tronu  utrzym yw ał 
nadal stosunki z Kalwinem, a w swej bibiotece 
m iał dzieła reform atorów.

Pierw sze lata  panowania Zygm unta 
Augusta (1548— 1570) przyniosły jednak 
szlachcie olbrzym ie rozczarowanie. Nadzieje 
ewangelików pokładane w nowym królu za
wiodły. Zam iast spodziewanego zwycięstwa 
Ewangelii przychodzi do skutku za cenę uko
ronowania B arbary  Radziwiłłówny edykt 
przeciwko różnowiercom z dnia 12 grudnia 
1550 i oddanie ich jurysdykcji do kom petencji 
sądów duchownych. Rozpoczyna się seria 
głośnych procesów o wiarę, k tóre doniosłym 
echem odbiją się w k ra ju  i wzburzą . opinie 
szerokich kół szlacheckich, ale w w yniku spo
wodują też zniesienie a raczej zestawienie 
działalności sądownictwa biskupiego w rze
czach wiary.

Sam król pozostał oczywiście w ierny Koś
ciołowi katolickiem u, ale jego przeszłość 
ewangelicka była zbyt silna, aby się dała 
ukryć. K ról po cichu sprzyjał w gruncie 
rzeczy reform acji, ale nie śmiał się do tego 
przyznać. Chwiejne stanowisko króla „ do
ju  t ik a “ przejaw iło się w tym, że raz w ydaw ał 
przeciwko reform acji edykty, innym  razem  
wszakże popuszczał jej wodze. I ta  właśnie 
chwiejność Zygm unta Augusta nie dawała sza
li przechylić się na jedną lub na drugą stro
nę. S tała  »się ‘to- dopiero w latach 50—60„ 

kiedy w strefach  niekoniecznie ewangelickich 
poczęły się odzywać głosy domagające się re 
form y Kościoła, a naw et ukonstytuow ania 
polskiego Narodowego z królem  jako głową na 
czele i z soborem narodow ym  jako ciałem do
radczym. W tym  właśnie k ierunku szedł se
kretarz  królew ski Andrzej Frycz ^Modrzewski, 
gorący wielbiciel M elanchtona. Sfery te do
m agały się zniesienia celibatu księży, p rzy j
m owania Kom unii św. pod dwiema postacia
mi, języka polskiego w liturgii, oraz przysięgi 
biskupów składanej królowi a nie papieżowi. 
Tendencje te były tak  silne, że podczas sejm u 
r. 1555 w Piotrkow ie w czasie Zielonych Św iątek 
w wielu senatoriach i szlacheckich dworkach 
jaw nie głoszono Ewangelię, odśpiewano msze 
po polsku, a w dworze krakowskiego posła 
Lasockiego rozdano ^ m u n ię  św. w  dwu posta
ciach.

W tych okolicznościach sejm  r. 1555 zawie
sił ju rysdycję  biskupią a po sejm ie król Z y
gm unt A ugust wysłał do T rydentu  specjalne 
poselstwo, które miało domagać się od papie
ża zatw ierdzenia polskich postulatów. Na cze
le poselstwa stanął Stanisław  Tęczyński, ongiś 
wychowaniec dworu A lbrechta, bezwzględny 
zwolennik w ew nętrznych reform  w Kościele. 
Tych samych zapatryw ań byli i pozostali 
członkowie poselstwa: Prohojow ski, Uchański 
i M odrzewski. Rzym oczywiście odmówił speł
nienia niem ożliwych dla niego polskich żądań. 
,,Z niem ałym  sm utkiem  i goryczą Ojciec św. 
słuchał tych żądań i nie piógł naw et utaić ża
lu, że król tak  dalece się zapom niał“.

I na tym  bodaj cała spraw a się skończy
ła. W każdym  razie nie słyszymy o jakichkol
w iek sporach Polski z kurią  papieską. W pols- 
ce XVI w. po prostu nie stało odwagi do roz
łam u z Rzymem. Zresztą wojna z praw osław 
ną Moskwą przywiodła polskich katolików na 
inne drogi, nie do połączenia z p ro testan tyz
mem, lecz z katolicyzmem. Duchowieństwo 
polskie skłonne dotąd do układów, przy boku 
nuncjusza papieskiego silniej teraz opierało 
się pom niejszeniu swych przyw ilejów  
i z większym  aktywizm em  wystąpiło do walki 
z herezją. Szlachta zaś, dotąd pewna siebie, 
poczyna się lękać u tra ty  zdobyczy z r. 1555, 
a polskiemu protestantyzm ow i nie pozostało 
nic innego, tylko rozpocząć walkę o wolnoś* 
religijną, n a  w łasną rękę. Nieudana próba 
zwołania soboru narodowego ma więc w dzie
jach reform acji polskiej dalekosiężne znacze
nie.
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STANISŁAW  BROTNICKI

JADRO CHRZEŚCIJAŃSTWA
Dzień dzisiejszy zmusza człowieka do co

raz większego zaangażowania jego myśli, w 
każdej dziedzinie wym agając stałego pogłę
biania wiadomości i rew idow ania poglądów. 
Zdawałoby się więc, że na teren ie religii nale
żałoby oczekiwać czegoś innego, m ianowicie 
większego polegania na autorytecie, co umoż
liw iłoby wierzącem u znalezienie w niej w y
tchnienia po trudach pracy fizycznej i um ysło
wej. Tak jednak nie jest. Chrześcijaństwo w y
m aga dzisiaj od „szeregowego chrześcijanina“ 
nierównie więcej wiedzy, niż kiedyś, a  także 
nierównie więcej osobistego, czynnego zaan
gażowania. W obecnej sytuacji trudno sobie 
wyobrazić przyszłość Kościoła przy tradycy j
nej masie wiernych, biernie „ trw ających“ w 
praw dach w iary, podawanych przez Kościół. 
Nie chodzi tu może tyle o dialog pomiędzy 
wierzącymi a niewierzącym i, ale raczej o ów 
w ew nętrzny dialog człowieka z samym  sobą, 
gdy staje wobec zagadnień swego życia, w y
boru (słusznej drogi, podejm ow ania dięcyzji, 
których życie tak  wiele od nas. wym aga. Gdy 
zew nętrzne trudności zmuszają Kościół do jas
nego precyzowania swych zadań, a członków 
jego do wyraźnego określania ich stanowiska, 
okazuje się, że nasze przekonania i w ierzenia 
są zwykle zawieszone w próżni. Iluż to w y
kształconych ludzi, o nieprzeciętnej wiedzy 
w spraw ach dotyczących nauki i cywilizacji, 
z ledwością porusza się na terenie ku ltu ry , 
a w dziedzinie w iary  w ykazuje niem al zupeł
n y  analfabetyzm . Stąd spraw y te zaczynają 
przybierać postać swego rodzaju kapliczki, 
świętości, k tórej nie godzi się dotykać, a co 
.najwyżej adorować w  niem ym  uw ielbieniu. 
Zapewne, są sprawy, przed k tórym i można ty l
ko uklęknąć, ale — rzecz paradoksalna — n a j
częściej nie' ma ich w tej kapliczce, przed k tó 
rą  klękamy.

Większość zagadnień w iary chrześcijańskiej 
nadaje się do tego, żeby je rozważyć i, sprow a
dzone do właściwych wym iarów, umieścić w 
należnym  miejscu. Niestety, nie u wszystkich 
znajduje to zrozumienie, w skutek czego wiara, 
oparta jedynie na irracjonalnych podstawach, 
kruszy się pod naporem  rzeczywistości, k tóra 
okazuje się odm ienna zarówno w przypadku 
świata m aterialnego, jak  i przew ażnie w p rzy 
padku świata duchowego. Wraz z tradycyjną 
religijnością przejm ujem y cudze poglądy, sfor
mułowania, które mogą być praw dą tylko w te
dy, gdy za nim i stoi au to ry tet osobistego do
świadczenia i poważnego przem yślenia. Żyje
my dziś w  czasach, k tó re  bardzo surowo kon
tro lują rzeczywistość, w tym  także rzeczywis
tość naszej wiary. Pod naciskiem  kontroli m u
si ustąpić wszelki pozór. Okazuje się, jak  wiele 
pozorów przyjm ow ał św iat za rzeczywistość.

Nic więc dziwnego, że w różnych środowis
kach mówi się dzisiaj o zm ierzchu chrześcijań

stwa, ale jest to wielka pom yłka. Należałoby 
mówić raczej o okresie odrodzenia chrześcijań
stwa, które dochodzi do skutku w ferm encie, 
w odrzuceniu od siebie obum arłych części. Ow
szem, możnaby mówi o śm ierci chrześcijań
stwa, gdyby je rozumieć w sensie ewangelicz
nym, jako przejście do nowego życia. „Raz po 
raz św iat m yślał, iż chrześcijaństwo w ym iera 
pod wpływem  zew nętrznych prześladow ań, lub 
wewnętrznego zepsucia, na skutek pojawienia 
się religii M ahometa, albo rozwoju nauk p rzy 
rodniczych, czy też z powodu wielkich, anty- 
chrześcijańskich ruchów rew olucyjnych. Ale 
za każdym  razem świat doznał rozczarowania. 
Pierw szy zawód spotkał go na Golgocie przy 
ukrzyżowaniu: Człowiek powrócił znów do ży
cia.“

Ostatnie zdania w yjęte są z niezwykle in te
resującej książki, k tóra ukazała się nakładem  
w ydaw nictw a „Pax“ *). Clive Staples Lewis., 
autor tej książki („O wierze i moralności chrześ
cijańskiej“) jest świeckim anglikaninem . Oby
dwa te określenia m ają  tu  istotne znaczenie. 
Jako człowiek świecki, autor zachowuje świe
żość spojrzenia, w sposób istotny u jm ując za
gadnienia i tra fia  do czytelnika, k tó ry  nie po
siada teologicznego wykształcenia. Drugie zaś 
określenie każe nam, protestantom , z jednej 
strony ze szczególną uwagą odnieść się do jego 
pracy, z drugiej zaś strony w yrazić uznanie dla 
katolickiego wydaw nictw a za opublikowanie tej 
pracy, pochodzącej ze sfer protestanckich.

Książka Lewisa dostarczy każdem u m yślące
m u czytelnikowi m ateriału  do rozmyślań. Du
chowny nauczy się przede wszystkim , jak  moż
na mówić jasno o spraw ach skomplikowanych; 
świecki przekona się, że sprawy, pozornie „nie
tykalne“, mogą być rozważane na racjonalnych 
podstawach, a zwłaszcza, że nie stanowią tere 
nu zastrzeżonego dla grona „w ybranych“ ; a te 
ista zaś zaduma się nad racjam i, wytoczonymi 
przez Lewisa i na nowo przejrzy  swe poglądy.

A utor przem aw ia tym  bardziej interesująco, 
że przedstaw ia zagadnienia przez siebie prze
myślane, głęboko przeżyte. W ychowany relig ij
nie, u tracił w iarę już we wczesnej młodości, ale 
ostatecznie odnalazł ją  na drodze in telektualnej, 
co dodaje szczególnej wartości przedstaw ionym  
przez niego wywodom. Je s t profesorem  Uni
w ersy tetu  w  Cambridge, gdzie w ykłada angiel
ską litera tu rę  średniowieczną i okresu Odro
dzenia.

Jeżeli wyżej powiedziano, że au to r „przem a
w ia“ , to należy rozumieć to dosłownie, ponie
waż książka zawiera szereg gawęd, wygłoszo
nych przez niego za pośrednictw em  bry ty jsk ie 

*) Clive Staples Lewis — „O /wierze i moralności 
chrześcijańskiej“, Instytut Wydawniczy „Pax“, War
szawa 1950, str. 275, cena 26 zł. Przekład z angielskiego 
Marii Ponińskiej, tytuł oryginału: „Mere Christianity“.
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go radia, a później w ydanych w postaci książ
kowej. Podstaw owe w ierzenia i zasady m oralne 
chrześcijan przedstaw ia w  czterech cyklach: 1. 
Słuczność i niesłuszność odzwierciedla sens 
wszechświata; 2. iW co wierzą chrześcijanie; 
3. Chrześcijańskie postępowanie; 4. Ponadoso- 
bowość, czyli w prowadzenie do nauki o Trójcy 
Św iętej.

W gawędach znajdujem y próbę przedstaw ie
nia najw ażniejszych i wspólnych w szystkim  
chrześcijanom  praw d, ściślej, chodzi mu o* 
przedstaw ienie samego jądra chrześcijaństwa, 
na co zresztą w skazuje angielski ty tu ł książki — 
,,Mere C hristian ity“, co m ożnaby przetłum aczyć 
jako — to co najistotniejsze w chrześcijaństwie, 
samo jądro chrześcijaństwa, dlatego wydaje się, 
że polski ty tuł, dany przez tłum aczkę zaciera in
tencję autora. Jak  on sam podaje w e wstępie, 
zależy mu na przedstaw ieniu ,,czystego“ chrześ
cijaństw a. „Nie pisałem  bowiem  w celu przedło
żenia tego, co nazw ałbym  moją religią, ale 
w celu przedstaw ienia „czystego“ chrześcijań
stwa, k tó re  jest tym  czym jest i było tym  czym 
było, na  długo przed moim urodzeniem  — nie
zależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie“ , 
(str. 10). Tak potraktow ana praca może stać się 
poważnym  przyczynkiem  wniesionym  do dys
kusji ekum enicznej. „O ile mogłem wywniosko
wać z recenzji oraz licznych, skierowanych do 
m nie listów — pisze autor — choć w m ej książ
ce istn ieją  pewne niedociągnięcia, to jednak 
udało m i się przedstaw ić zgodne, wspólne, pow
szechne i „czyste“ chrześcijaństwo... Ten n a j
ważniejszy wspólny czynnik okazuje się czymś 
nie tylko pozytyw nym , ale ostro odcinającym  
się od w szystkich niechrześcijańskich wierzeń 
w. ten  sposób, że najgorsze rozdźwięki wśród

chrześcijan nie mogą stanowić porównania. Je 
żeli bezpośrednio nie przyczyniłem  się do spra
wy zjednoczenia chrześcijan, to jednak jasno 
wykazałem, dlaczego taka łączność istnieć po
winna. ^ i s to c ie  napotkałem  na niewiele owego 
sławnego „odium theologicum “ ze strony  prze
konanych członków różnych chrześcijańskich 
wspólnot, odm iennych od mojej. Wrogości do
znaje się raczej od ludzi, stojących na pograni
czu danej religii, czy to w kościele anglikań
skim, czy poza nim; są to ludzie, którzy nie chcą 
się poddać kierow nictw u żadnej chrześcijań
skiej wspólnoty. Uważam fakt ten za w yjątko
wo pocieszający. Najgłębiej tkwiący w każdej 
wspólnocie wyznawcy, najw ierniejsze jej dzie
ci, są najbliżsi innym  wspólnotom pod wzglę
dem ducha chrześcijańskiego, choć różnią się 
pod względem doktryny.“ W zakończeniu w y
pada podkreślić dwie rzeczy:

1. Skoro w ydaw cą tej książki jest katolic- 
czy. 1. Skoro wydawcą tej książki jest katolic
ki Insty tu t, jest to jeszcze jednym  przejaw em  
zmian,.zachodzących w świecie chrześcijańskim, 
co szczególnie w yraźnie się zaznacza w polskich 
środowiskach katolickich. Jeszcze przed niew ie
lu laty  taka rzecz nie byłaby do pomyślenia. Nie 
jest to zresztą jedyna pozycja protestancka, w y
dana przez „P ax“, bo trzeba tu  jeszcze w ym ie
nić takie książki, jak  np. tego samego autora 
„Cudy“ i anglikańskiego duchownego E. L. Mas- 
calla „Ten, k tóry  jes t“ .

2. Książka Lewisa powinna znaleźć się w bi
bliotece każdego myślącego ewangelika, k tó re
mu da odpowiedź na wiele py tań  i im puls do 
samodzielnych przem yśleń. Nie potrzeba jej na 
w et specjalnie zalecać, bo czyni to ona sama.

Ks. Dr Karol Kotula

A J E D N A K  J E Z U S  C H R Y S T U S  Ż Y Ł
W jednym  z pism  stołecznych 

ukazało się ostatnio omówienie 
polskiego tłum aczenia książ
ki R. J. W ippera pt. „Rzym i 
wczesne chrześcijaństwo“, wy
danej przez „Książkę i W iedzę“ 
1960. A utor artyku łu  w yraża za
dowolenie, że nareszcie ukazała 
się publikacja „rangi i wagi w y
jątkow ej“ o początkach chrześ
cijaństw a, spraw y u nas bardzo 
m ało znanej, w skutek czego 
„wciąż jeszcze pokutują wśród 
ludzi baśniow e o początkach 
chrześcij aństw a w yobrażenia“ .

W ipper wysuw a według a r 
tykułu  „szeroko uargum entow a-

ną tezę, że Jezus Chrystus nie 
jest postacią h istoryczną“, „nie 
jest też postacią historyczną 
apostoł Paw eł“. Chrześcijaństwo 
nie powstało ani przez Jezusa 
Chrystusa ani przez apostoła 
Pawła, lecz jest w ytw orem  naj
różnorodniejszych ugrupow ań 
religijnych, politycznych i na
rodowościowych, rozpowszech
nionych w Grecji w  III. w. 
przed Chrystusem  oraz żydow
skich sekt, esseńczyków, naza
rejczyków, terapeutów , ebioni- 
tów, przy czym do pow stania 
chrześcijaństwa przyczyniły się 
w znacznej m ierze kierunki oce

nione przez chrześcijaństwo ja 
ko herezje, m arcjonistów , m on- 
tanistów , gnostyków i innych. 
Chrześcijaństwo powstało więc 
nie na  początku naszej ery, lecz 
dopiero w II. w ieku po Chr. Za
tem  wzm ianki o istnieniu 
chrześcijaństw a przedtem , znaj
dujące się u h istoryka żydow
skiego Józefa Flawiusza (około 
37 — 100 po' Chr.), historyków  
rzym skich Tacyta (około 55 — 
120 po Chr.), Swetoniusza (ok. 
75 — 150 po Chr.) i pisarza P li
niusza Młodszego (ok. 61 — 113 
po Chr.) nie mogą być au ten 
tyczne, lecz są interpolacjam i, 
tzn. „świadomym zafałszowa
niem  tekstu“, dokonanym  przez 
„tę samą, niezbyt w praw ną rękę 
w okresie, kiedy Kościół zdobył 
władzę i odczuł żywą potrzebę
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,,dorobienia“ sobie historyczne
go zaplecza i uzasadnienia“.

Są to rewelacje, którym  się 
w arto bliżej przypatrzeć.

Tw ierdzenia te podnoszono 
już w czasach oświecenia, jed
nak bez gruntow nych nauko
wych uzasadnień. N astępny 
okres włożył to wszystko po
między bajki. W nowszych cza
sach ponowiono to k ilkakrotnie, 
szczególnie A rtu r D rew s (Die 
Christusm ythe 1909 i 1911), po
sługując się podobnym i argu
m entam i, co W ipper. O tych po
czynaniach mówi książka po
ważnych teologów Knopfa, Litz- 
m anna, W einela: „Nowy Testa
ment, 5. wyd. 1949“ : „Żadna 
tradycja  całej historii św iata nie 
była z taką starannością badana 
i na wszystkie strony rozważa
na, jak tradycja o Jezusie; jak 
że prędko można by według 
m etody Drewsa skreślić z histo
rii postać Sokratesa!“ Bardzo 
wnikliwe, gruntow ne i sum ien
ne badania Goguela (Maurice 
Goguel, „Jesus de N azareth“. 
M yth on Thistoire. Paryż 1932) 
stw ierdzają przekonywująco' i, 
zdawałoby się kończąc ostatecz
nie dyskusję na ten tem at, że 
Jezus jest rzeczywiście postacią 
historyczną. Wobec tego legen
dą jest nie opowiadanie o Jezu
sie Chrystusie, lecz raczej 
tw ierdzenie, że Jezus Chrystus 
nie żył.

Mimo to W ipper podejm uje 
się zadania udowodnienia, że ani 
Jezus ani apostoł Paw eł nie są 
postaciam i historycznym i. „Je
zus Chrystus i apostoł Paw eł 
powinni zniknąć z k a rt h istorii 
świata; postacie te i symbolizo
w ane przez nich idee należą 
wyłącznie do historii wierzeń, 
do dziedziny filozofii, lite ra tu ry  
pięknej i apologetyki“ . (str. 69) 
Skreślenie postaci tych z h istorii 
i wykazanie, że chrześcijaństwo 
jest tworem  nie oryginalnym  i 
późniejszym — oto cel pracy 
W ippera.

Na drodze do udowodnienia 
tych tw ierdzeń stoją przede 
wszystkim  wzm ianki o Jezusie 
i chrześcijanach u niechrześci
jańskich pisarzy starożytnych. 
Jeżeli bowiem krótkie wzm ian
ki o prześladow aniu chrześcijan 
za Nerona u Tacyta i Swetoniu- 
sza, w yw ody Pliniusza o istn ie
niu licznych ugrupow ań chrześ

cijańskich w Azji Mniejszej za 
Trojana są prawdziwe, to cała 
teza o późniejszym  powstaniu 
chrześcijaństw a rozsypuje się 
jak  domek z kart. Cała chrześci
jańska lite ra tu ra  wraz z całym  
Nowym Testam entem  nie wcho
dzi w  rachubę, d la W ippera są 
to wszystko tw ory tendencyjne, 
łatw ow ierne, jak  Apologia J u 
styna, a Nowy Testam ent tw o- 
nem sztucznym, późniejszym. 
Trzeba więc udowodnić, że 
wszystkie te wzm ianki u w y
m ienionych autorów  nie są au
tentyczne. Zadanie to trudne, 
zwłaszcza że nie można się po
wołać na żaden poważny au to 
ry tet, (chyba na Drewsa, który  
czyni to samo).

Naprzód rozprawia się W ip
per z wzm iankam i u Józefa F la
wiusza. Cytuje więc wzmiankę 
jego w „Starożytnościach“ 
(XVIII, 3, 3) o pojaw ieniu się 
Jezusa Chrystusa, Jego ukrzy
żowaniu i zm artw ychw staniu, i 
stw ierdza, że to jes t późniejsza 
interpolacja (str. 74 — 75). Że 
te słowa nie są autentyczne, to 
jest rzeczą powszechnie uznaną. 
Ale autor książki nie przytacza 
innego powiedzenia Józefa, S ta
rożytności XX, 9, 1, 200 (ed. B. 
Niese), którego autentyczności 
n ik t nie kwestionuje, gdzie Jó 
zef pisze, że Anancs, kapłan sa- 
ducejski skazał na sądzie Jaku 
ba, b rata  Jezusa — zwanego 
Chrystusem , na ukam ienow a
nie. Jeżeli ta notatka jest au 
tentyczna — Starożytności zo
sta ły  napisane w latach 93 — 94 
po Chr. — to czyż to nie jest 
dowodem, że Jezus Chrystus żył 
rzeczywiście? Dlaczego au to r tę 
no tatkę pom inął?

W ipper powołuje się także 
na inne dzieła Józefa Flawiusza, 
— W ojna Żydowska 74 — 79 i 
Żyw ot Józefa około r. 94 — i 
tw ierdzi, że tam  w ystępuje J e 
zus raz jako syn Sapteuszą, d ru 
gi raz jako syn Ananiasza (str. 
77). Ale to  są dwie różne po
stacie i żaden z nich nie jest 
Jezusem  z przydom kiem  C hry
stus. Imię Jezus w hebrajskim  
brzm ieniu Jozue było u Żydów 
pospolitym  imieniem  i takich 
Jezusów jest u Józefa Flawiusza 
aż 20, a tylko jeden z przydom 
kiem  Chrystus. Dlaczego więc 
W ipper w ybrał tych 2 Jezusów, 
nie m ających nic wspólnego z

sobą i na tej podstawie chce 
udowodnić, że ewangeliści to 
spry tn ie wyzyskali i z tych  2 
Jezusów, przywódcy buntow ni
ków i obłąkanego wieśniaka, 
stw orzyli postać Jezusa Chry
stusa? Przecież tak  samo dobrze 
mógł był w ybrać inne przykła
dy z pozostałych Jezusów.

Podobnie postępuje W ipper 
z wzm ianką u Tacyta, Annales 
(Roczniki) XV, 44. W zmianka ta 
w tłum aczeniu (Seweryn Ham 
mer) brzmi: „Aby ją  więc usu
nąć (tj. pogłoskę, ze pożar Rzy
mu był nakazany) podstaw ił 
Neron winowajców i dotknął 
najbardziej w yszukanym i kaź- 
niam i tych, których znienawi
dzono dla ich srornot, a k tórych 
gmin chrześcijanam i nazywał. 
Początek tej nazwie dał C hry
stus, k tó ry  za panowania Tybe- 
riusza skazany został na śmierć 
przez p rokuratora Poncjusza Pi- 
latusa; a przytłum iony na razie 
zgubny zabobon znowu w y
buchnął, nie tylko w Judei, 
gdzie się to zło wylęgło, lecz 
także w stolicy, dokąd w szyst
ko, co potw orne albo sromotne, 
zewsząd napływ a i licznych 
znajduje zwolenników“.

Ta wzm ianka u tak poważne
go' h istoryka jak Tacyt jest dla 
wywodów W ippera bardzo nie 
na rękę. Bo naprzód dowodzi, 
że Jezus jednak żył, a po w tó
re, że chrześcijaństwo już w r. 
64 stanowiło naw et w Rzymie 
poważny czynnik. Trzeba więc 
tę wzm iankę unieszkodliwić. 
Więc na str. 76 pisze, że wiado
mość o straceniu  Chrystusa za 
Poncjusza P iła ta  „zaczerpnął 
Tacyt najpraw dopodobniej z 
dzieł Józefa Flaw iusza“. Rów
nocześnie zaś na tej samej stro
nie krótko a potem  obszernie na 
str. 202 — 205 dowodzi, że ca
ła ta wzm ianka jest in terpola
cją. „Można powiedzieć, że w 
obu nrzypadkach, (tj. u Józefa 
Flawiusza i u Tacyta), pióro 
trzym ała ta sam a ręka; jedna
kowa troska uwidacznia się w 
obu interpolacjach — troska o 
ustalenie chronologiczne daty 
„pojaw ienia się Jezusa C hrystu
sa“ (str. 76). Ale to jes t w yraź
na  sprzeczność. Bo albo Tacyt 
wziął wiadomość od Józefa F la
wiusza albo jest to interpolacja.

Dowodząc, że cały frag
m ent u Tacyta jest interpola
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cją, tw ierdzi W ipper naprzód, 
że Tacyt nie mógł napisać ,,im- 
peritan te  T iberio“ (za czasów 
im peratora Tyberiusza) (str. 
203), bo czasownik ten  w ystę
puje dopiero znacznie później w 
odniesieniu do władzy cesarzy. 
Tymczasem czasownika tego 
używ ają już różni pisarze w I. 
w. po Chr., a szczególnie często 
sam Tacyt (np. A nnaleś III, 
24 — Tiberio im peritante, An- 
nales IV, 62 — im peritan te  Ti
berio). Czyżby więc wszystkie 
takie m iejsca, a  jest ich u Ta
cyta kilkanaście, były interpo
lacjami?

Jako drugi argum ent dowo
dzący, że wym ieniony fragm ent 
u Tacyta nie jest autentyczny, 
służy W ipperowi wzm ianka o 
prokuratorze Judei Ponejuszu 
Piłacie. .Wipper twierdzi, że Ta
cy t nie podałby nazwiska bar
dzo podrzędnego urzędnika, ja 
kim  był Poncjusz Piłat, że to 
więc jest późniejszą chrześci
jańską wstawką, bo dla chrześ
cijan to nazwisko było bardzo 
w ażne, jako że dowodziło histo- 
ryczności postaci Jezusa, w sku
tek  czego znalazło się naw et w 
w yznaniu w iary. Ale to nie jest 
argum ent. Od czasów Augusta 
napisy, a także źródła literac
kie, w ym ieniają w różnych p ro 
w incjach prokuratorów  cesar
skich takiej samej rangi, jak 
Piłat. Zarządca Judei Pontius 
P ilatus w ystępuje w różnych 
współczesnych źródłach nie ty l
ko1 u Tacyta, np. u Filona, a 
często u Józefa Flawiusza. Ta
cyt interesow ał się między in 
nym i dziejam i Judei i Żydów, 
zwłaszcza w związku z ich pow
staniem  za W espazjana i Tytusa, 
o k tórym  pisał np. w swoich 
H istoriae. Zapewne opierał się 
w tym  na dobrych źródłach. 
Dlaczego więc nie mógłby 
umieścić w swym dziele naz
wiska p rokuratora  cesarskiego 
w Judei? W ywody przeto W ip- 
pera o in terpolacji u Tacyta są 
nie przekonyw ujące.

Z w zm iankam i o chrześcija
nach u Swetoniusza ,,Divus 
C laudius“ 25: „Żydów wypędził 
(Klaudiusz) z Rzymu za to, że 
bezustannie w ichrzyli, podżega
ni przez jakiegoś Chrestosa“ 
oraz „Nero“, 16: „Ulkarano tor
turam i chrześcijan, wyznaw

ców nowego i zbrodniczego za
bobonu“, (przekład J. Plisz- 
czyńskiej) W ipper się wcale 
nie rozprawia, stw ierdza tylko 
(str. 201), że to są takie same 
interpolacje, jak  u Józefa F la- * 
wiusza, Tacyta i Pliniusza.

Ale to jest przecież tw ierdze
nie zupełnie gołosłowne.

Dużo m iejsca poświęca W ip
per dowodom, że także cały 
fragm ent o chrześcijanach w 
Bitynii, zaw arty w  listach P li
niusza Młodszego, E. Plinius 
Caecilius Secundus, nie jest au 
tentyczny. Chodzi o 2 listy P li
niusza X, 96 i 97 z roku p raw 
dopodobnie 112 po Chr., gdy 
Pliniusz był nam iestnikiem  Bi
tynii. Pliniusz zapytuje cesarza 
Trajana, jak  ma postępować z 
chrześcijanami, których liczba 
w Bitynii jest wielka, tak że 
św iątynie opustoszały. S tw ier
dza, że sam  nigdy nie przysłu
chiwał się procesom przeciw  
chrześcijanom, że karał ich do
piero wtedy, gdy po raz drugi 
i trzeci zapytyw ani z uporem  
obstawali przy swoim „zabobo
nie“, że tych, k tórzy się zabo
bonu w yrzekali i złorzeczyli 
Chrystusowi uwalniał. Ponie
waż widzi w tym  w szystkim  nic 
innego, jak tylko brzydki i n ie
skrom ny zabobon i poza tym  in 
nej w iny u nich nie znajduje, 
więc prosi o radę, jak  w  tym  
w ypadku należy postępować. 
Cesarz T rajan  odpowiedział, że 
nie należy ich wyszukiwać, 
oskarżonych należy wezwać, 
tych, którzy przy swoim obsta
ją  ukarać, w ypierających się 
i stw ierdzających to czynem, tj. 
uczczeniem bogów zwalniać, 
donosy anonimowe pozostawić 
bez rozpatrzenia, „bo to i b a r
dzo zły przykład i niegodne na
szego w ieku“.

W szystko to W ipper uw a
ża za interpolację, ponieważ to 
m a taki sam  charakter, jak 
wzm ianka u Tacyta, ponieważ 
inform acja o chrześcijanach w 
B itynii jest odosobniona, naw et 
u Pliniusza, k tóry  napisał około 
100 listów i tam  nic nie wspo
m ina o rozpowszechnieniu się 
chrześcijaństw a w Bitynii, po
nieważ o nich nic nie wie Dion 
Chryzostom, z B itynii pocho
dzący, a  naw et L isty apostoła 
Pawła, „które się ukazały w

trzydziestych latach II. w .“ nie 
mówią o 'chrześcijanach w B ity
nii, ponieważ w spraw ozdaniu 
Pliniusza b rak  konsekw encji i 
logiki, skoro raz mówi o niebez
piecznym szerzeniu się chrześ
cijaństwa, potem  o swoich suk
cesach w walce z nimi, a m i
mo to pyta się cesarza o radę, 
przede wszystkim zaś -podej
rzane jest chwalenie chrześci
jan  przez Pliniusza, co w y
gląda w yraźnie na ich reha
bilitację, na czym nie mogło za
leżeć Pliniuszowi, lecz chrześ
cijanom, tak jak u Tacyta, na 
wym ienieniu postaci Poncjusza 
Piłata.

Jeszcze jednego argum entu 
używa W ipper na udowodnienie 
nieautentyczności wiadomości 
podanych przez Pliniusza, a 
mianowicie, że m ając zakaz T ra
jana dotyczący zorganizowania 
straży  pożarnej w Nikomedii, 
ponieważ tego rodzaju stow a
rzyszenia mogły się przekształ
cić w  heterie (tj. tajne związki, 
niebezpieczne dla państw a), w 
ogóle pytał się cesarza o radę co 
do postępowania z chrześcijana
mi, którzy przecież w łaśnie s ta 
nowili heterie  i że w swych li
stach posługuje się niezw ykłym i 
term inam i: „edictum “ dla roz
kazu nam iestnika i „m andata“ 
dla rozporządzeń cesarza, co 
świadczy o nieznajomości po
rządków adm inistracyjnych te 
go okresu, jak u Tacyta w yra
żenie: „im peritante T iberio“ .

W szystkie te argum enty  są 
sztucznym i i bardzo dowolnymi 
wywodami. Twierdzenie (str. 
208), że relacje Pliniusza są odo
sobnione, opiera W ipper na 
swym dowodzeniu o in terpola
cjach u Tacyta itd., a zatem  bar
dzo kruchym . Że Dion Chryzo
stom, żyjący jeszcze za T rajana 
o chrześcijanach w B itynii nie 
wspomina, to nie jest w ystar
czający dowód. To przecież mo
gło mieć różne przyczyny. W ąt
pliwość co do gloryfikacji 
chrześcijan przez Pliniusza nie 
jest słuszna. Nam iestnik, m ając 
do czynienia z ich postawą, 
mógł mieć dla nich szacunek, 
a naw et pewien podziw, w  każ
dym razie nie w idział w nich, 
jak  i Trajan, niebezpiecznych 
wrogów państw a. Twierdzenie 
W ipper a, że autorem  wyipowie-
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dzi o chrześcijanach w listach 
Pliniusza nie mógł być Pliniusz, 
ponieważ nie mógłby był posłu
giwać się błędnie term inam i 
„edicta“ i ,,m andata\ też nie 
w ytrzym uje krytyki. „Edicta“ 
— także w  epoce cesarstwa w y
dawali jak  za republiki, urzęd
nicy, jak i namiestnicy. Ha- 
drian kazał przecież ogłosić 
wszystkie edicta pretorów, tj. 
urzędników sądowych i zbiór 
ten nazwano: edictum  perpe- 
tuum . M andatus — zlecenie, w 
epoce (późnego) cesarstw a w y
stępuje także w napisach, gdy 
m owa o woli cesarskiej: divino 
m andatu  tj. z boskiego (cesar
skiego) rozporządzenia.

Co się tyczy apostoła P aw 
ła, który  w listach swych pisa
nych w latach 51 — 62 względ
nie w późniejszych Pasto ral
nych, a nie w trzydziestych la
tach  II. wieku, nie wspomina o 
chrześcijanach w Bitynii, to 
rzecz prosta: w czasie, kiedy li
sty te były pisane, jeszcze tam  
chrześcijan nie było. Trzeba by 
naprzód rzeczywiście udowod
nić, że listy te były p isane w II. 
wieku, czemu przeczy cały sze
reg świadectw.

Pom inąwszy całą sztucz
ność nrzedstaw ionych wyżej 
wywodów, to przecież już to 
w ydaje się bardzo niepraw do
podobne, żeby wszystkie 
wzm ianki o Chrystusie i chrześ
cijanach u 4 autorów starożyt
nych były interpolacjam i. Czyż
by takie fałszerstwo mogło ujść 
niepostrzeżenie? Przecież in te r
polacja jednego m iejsca u Fla- 
wiusza została w ykryta, a tych 
innych nie w ykryto i W ipper 
nie może się w tej spraw ie po
wołać na żadnego poważnego 
badacza? To jest bardzo' zna
m ienne i podważa mocno całą 
jego argum entację o później
szym powstaniu chrześcijań
stwa.

Lecz nie wchodząc w to 
wszystko, to czyż w ogóle moż
na przy dokładnej, bezstronnej 
a  nie pobieżnej i tendencyjnoś
cią powodowanej znajomości 
Ewangelii kwestionować histo- 
ryczność postaci Jezusa? Prze
cież postać ta  na podstaw ie sa

m ych Jego słów, których Sam 
nie napisał, ale które nam zo
stały przekazane przez Jego 
uczniów, jest tak potężna, o ry 
ginalna, niepospolita, od wszyst
kiego, cokolwiek w tedy myślano 
i napisano, odm ienna, że gdyby 
napraw dę Jezusa nie było w 
rzecz wistości, to trzeba by Jego 
postać stworzyć, aby zrozumieć 
powstanie tak niepospolitych, 
nieziemskich, głębokich, każde
go myślącego człowieka zastana
wiaj ących słów i nauk. Te słowa 
nie mogą być, jak chce W ipper, 
konglom eratem  nauk różnych 
ugrupow ań i sek t greckich i ży
dowskich, to ma zanadto znamię 
i piętno jednej, niepospolitej 
osobistości.

Podobnie ryzykow nym  jest 
przedsięwzięcie w ykazania i u- 
dowodnienia, że apostoł Paw eł 
nie jest postacią historyczną. I 
to jest postać znamienna, w ybit
na, oryginalna, jednolita, jak 
gdyby z jednego głazu wykuta, 
tak  że kw estionow anie jego au 
tentyczności, zresztą przez n i
kogo z poważnych uczonych nie 
podejm owane, jest oczywistym 
absurdem . Skoro bowiem jego 
listy  znane były takim  mężom, 
jak  Klemens Rzymski — P ier
wszy List do K oryntian jest 
przez niego z w yraźnym  w ym ie
nieniem  (1 Ciem. 37, około roku 
95) przytoczony — jak Polikarp 
około roku 150, Klemens Alek
sandryjski i inni, to jakże mógł 
bvć postacią w trzydziestych la
tach niehistoryczną i jak  mogły

SENSACYJNE
ODKRYCIE

W czasie prac konserwatorskich 
w Słowackiej Galerii Narodowej 
eksperci tewrócili uwagę na obraz 
nieznanego artysty — „ECCE 
HOMO“. Stwierdzono, że płótno po
chodzi ze szkoły weneckiej XVI 
wieku.

Aby się upewnić co do autora 
obrazu, sprowadzono z Włoch eks
pertów, a i mianowicie prof. Dell 
Acqua i dr. Russoli, którzy orzekli, 
że autorem dzieła jest ni mniej ni 
więcej tylko sam Tycjan.

jego listy ^powstać w trzydzie
stych latach II. wieku? Czyżby 
wszyscy ci mężowie, którzy się 
w pismach swoich na niego po
wołują, byli fałszerzami? Takie 
tw ierdzenie byłoby chyba nie 
tylko ryzykownym , ale w prost 
naiwnie złośliwym.

Można by o wiele łatwiej 
udowodnić, że Konfucjusz nie 
istniał, bo pisma jego zostały 
przez jednego z cesarzy chiń
skich spalone i potem  dopiero 
z pam ięci odtworzone, niż że 
apostoł Paw eł nie jest postacią 
historyczną.

Trudno rozpraw iać się ze 
wszystkim i wywodami W ippera. 
Pełno tam  oczywistego dyletan- 
tyzrnu, np. gdy chce wykazać, 
że Didaehe, Nauka dw unastu 
apostołów, jest starsza niż pis
ma Nowego Testam entu, tw o
rem  poprzedników chrześcijań
stwa i pod niejednym  względem 
pierwowzorem  ksiąg Nowego 
Testam entu, np. opisu p ierw ot
nego zboru w Jeruzalem ie (Dz. 
Ap. 2, 44) str. 122, podczas gdy 
w rzeczywistości jest odwrotnie 
i N auka dw unastu apostołów 
byłaby w  ogóle niezrozum iała 
bez Nowego Testam entu. Często 
w ystępuje u au to ra  także w y
raźny subiektywizm , np. gdy 
mówi: „Moim zdaniem kompo
zycja listu (Pliniusza) posiada 
cechy zmyślenia, fałszu, pracy 
jakiejś innej osoby“ (str. 209) 
lub: „Dostrzeżone nonsensy w 
spraw ozdaniu nam iestnika każą 
nam wątpić w autorstw o P lin iu-
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA EWANG.- 
REFORMOWANEGO

Po ukańczeniu studiów  teologicz
nych w  Chrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej, w niedzielę dnia 11 
grudnia 1960 r. ordynowany został 
na duchownego tegoż Kościoła 
ks. Zdzisław Grzybek.

W czasie uroczystego nabożeń
stw a w kościele ew ang.-reform o
w anym  w W arszawie ak tu  o rdyna

cji, w edług form uły Agendy G dań
skiej z r. 1637, dokonał su p erin ten 
den t Ks. Jan  Nie wieczerzał.

Przyłączając się do serdecznych 
życzeń wsipółwyznawców, Redakcja 
sk łada nowoordynow anem u Księ
dzu życzenia błogosławieństwa Bo
żego w  służbie Słowa C hrystusa 
Pana.

sza“ (str. 210) lub: „Historyk 
dzisiejszy m a prawo zmienić tę 
form ułę, zestawiając je j  ele
m enty  składowe w odw rotnym  
porządku; zeloci byli poprzed
nikam i chrześcijan, w yznaw 
ców C hrystusa“ (istr. 111) 
(wszystko dlatego, ponieważ 
Ew angelista Łukasz wym ienia 
pom iędzy uczniam i Jezusa Szy
m ona „zwanego zelotą“ (Łuk. 6, 
15), lub gdy stw ierdza z góry 
gołosłownie: „Oto w ydarzenia 
(przedtem  wym ienione przed
staw ione w  Nowym Testam en
cie), k tó re  teozofowie uznali za 
wiarogodne. Nie krępuje ich to, 
że źródła z I. w. n. e. nie mówią 
ani słowa o Jezusie C hrystusie“ 
(str. 66).

Jedno jednak  jeszcze tw ier
dzenie W ippera należy sprosto
wać. W ipper twierdzi, że pisma 
Nowego Testam entu powstały 
w  II w ieku po Chr. i to koło je
go połowy. Ewangelie pow stały 
według niego „w 15 — 20 lat 
po Apologii“ Justyna  (około ro
ku 150). Listy Paw ła zaś po
w stały  według niego w trzy-

dziestych latach II w. Tym cza
sem sam Justyn  cytuje na około 
300 m iejscach Ewangelie i L i
sty apostoła Pawła. Czyżby to 
także były interpolacje? Ależ 
tak postępując, można by za
kwestionować wiarogodność 
wszystkich autorów  starożyt
nych. Pism a Nowego Testam en
tu są o wiele lepiej udokum en
towane niż jakikolw iek autor 
starożytny, jak  Eurypides, So- 
fokles, Eschylos, Plato, Derno- 
stenes, bo najstarsze ich m anu
skrypty  dzieli od powstania ory
ginału przeciąg przeszło ty sią
ca lat, podczas gdy pomiędzy 
na j starszym i m anuskryptam i
ksiąg Nowego Testam entu — 
papirusy Chester B earty  — a 
powstaniem  ksiąg Nowego Te
stam entu upłynęło tylko około 
160 lat.

Do całego Nowego Testa
m entu odnosi się W ipper apo
dyktycznie, lekceważąco, z w y
raźnym  uprzedzeniem , nierze- 
czowo, tendencyjnie. Bo jakże 
inaczej tłum aczyć powiedzenia, 
że przypowieści ewangeliczne 
są „okrutne, pełne nienaw iści

do niewolników“ (str. XIX 
wstępu), że u ewangelisty w e
dług Łukasza „nie ma ani jed
nego słowa współczucia dla nie
wolników, jest tylko mowa o 
ciężkiej, zwalającej z nóg, od
bierającej sen i odpoczynek p ra 
cy, której zaniedbanie poczytu
je się za niew ybaczalny grzech: 
nad głowami niewolników wisi 
wiecznie groźba okrutnych k a r“ 
(str. 119). Gdzie to W ipper w y
czytał? Z przypowieści o orzą
cym słudze Łuk. 17, 7 — 10? 
Ależ tam  tego wszystkiego nie 
ma, Jezus nie pochwala tego sta 
nu, jak i tam  jest przedstaw iony, 
On bierze przykłady z życia, ja 
kie ono jest, i tak  jak  mówi o 
kąkolu między pszenicą, o wieży 
nieukończonej, o ziarnie pada
jącym  na opokę lub pomiędzy 
ciernie, o bogaczu stale ucztu
jącym  ,o domu zbudowanym  na 
piasku, o nieuczciwym szafa
rzu, co przecież wszystko jest 
nienorm alne, czego Jezus by
najm niej nie pochwala, ale z 
czego wyprowadza piękne p raw 
dy Królestwa Bożego, tak  po
stępuje i tu taj w tej przypo
wieści i wyprowadza stąd nau
kę o braku zasługi u Boga. 
W łaśnie u Ew angelisty Łuka
sza są przepiękne przypowieści 
o miłości Bożej ku ludziom, o 
miłości bliźniego, potępiaj ące 
brak miłości u .ludzi, jak przy
powieść o m iłosiernym  Sam a
rytaninie, o bogaczu i Łazarzu, 
o synu m arnotraw nym  i jego 
starszym  bracie i wiele słów 
pokrzepienia dla ubogich, jąk: 
,, Błogosławieni j esteśc ie ubo
dzy, bo wasze jest Królestwo 
Boże“ (Łuk. 6, 20) i ostrzeżenia 
dla bogaczów Jak: „Biada wam  
bogaczom, bo już macie zapłatę 
sw oją“ (Łuk. 6, 26). Jak  można 
tego wszystkiego nie widzieć? 
Przy takim  spojrzeniu na No
wy Testam ent nic dziwnego, że 
się n ie widzi jego wielkości, do
stojności, nieśm iertelnej p raw 
dy, nadziemskich wyżyn, że się 
także nie widzi żywego Jezusa 
Chrystusa i apostoła Pawła.
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Ks. Ryszard Trenkler

„Pięknie, głośno rozbrzmiewajcie dzwony“
(Szkic historyczny)

Trudno sobie dziś 
wyobrazić w pełni 
wyposażony kościół 
chrześcijański bez 
dzwonów. Ich dźwięk 
w ydaje się nam  tak  
ściśle związany z na
szym religijnym  od
czuwaniem, iż po 
prostu wierzyć się 
nie chce, żeby były 
kiedyś kościoły, k tó
re dzwonów nie m ia
ły, A jednak tak 
było.

H istoria dzwonów 
sięga w mroczną 
przeszłość czasów 
starożytnych, tak, że 
o ,,w ynalezieniu“ ich 
mówić nie można.
Znali je już staro 
żytni Chińczycy, A- 
syryjczycy, Grecy i 
Rzymianie. O ile 
Chińczycy sporzą
dzali dzwony z gru
bych blach m etalo
wych, spajanych nita- 
mi, a wydobywanie dźwięku odbywało się przez 
uderzenie z zewnątrz, jak  przy gongu, to ci 
ostatni znali już dzwony lane z brązu. Były one 
wprawdzie niewielkie i służyły różnym  celom: 
przy rozpoczynaniu uroczystości religijnych, 
przy zwoływaniu ludzi na zgromadzenia, przy 
rozpoczynaniu igrzysk sportowych. Oczywiście 
te dzwony były lichymi prekursoram i naszych 
dzwonów, które, jak  wszystko inne, przeszły 
swoją w łasną drogę ewolucji.

Czas wprowadzenia dzwonu, jako stałego 
czynnika ku ltu  religijnego, jest także okryty  
m rokiem  tajem nicy i sięga w  krainę baśni i po
dań. Mówią one raz o mnichu, to znów o papie
żu lub o bogatej księżnej, którzy własnoręcznie 
w yprodukowali pierw szy dzwon. Nie łatw a to 
rzecz dziś stwierdzić, ile w tych podaniach i baś
niach jes t praw dy. Źdźbło praw dy niezawodnie 
w  nich tkwi.

Na ogół, na  podstaw ie dość dokładnych ba
dań, stw ierdza się, że chrześcijanie zastosowali 
dzwony po raz pierwszy w północnej Afryce, 
przejm ując ten  zwyczaj od pogan. Te pierwsze 
dzwony chrześcijańskie różniły się od używ a
nych przez pogan tym, że były już znacznie 
wieksze.

Jedno jest pewne, 
że jak długo chrze
ścijaństwo było reli- 
gią prześladowaną, 
dzwonów nie używ a
no. Nabożeństwa od
praw iano przew ażnie 
w ukryciu, jakżeby 
więc m ieli myśleć 
o dzwonach, k tórych 
dźwięk z miejsca by 
zdradził tajem ne ze
brania. A więc co 
najm niej pierwsze 
trzy wielki chrześci
jaństw a dzwonów 
nie znały. Od czasu 
jednak, gdy ono w y
walczyło sobie p ra 
wo obyw atelstw a, 
więcej, gdy uznano 
je za religię panu ją
cą, tu  i tam  stosuje 
się już przy nabożeń
stw ie zrazu m ałe ra 
czej dzwony. Odtąd 
dźwięk ich wieści 
naprzód rozpoczęcie 
służby Bożej, póź
niej przypom ina o go

dzinach modlitwy, żegna zmarłych. Małe 
dzwony zastępuje się coraz większymi, przy 
czym już od samych początków przykłada się 
wielką wagę do pięknie brzmiącego tonu.

Na Zachodzie w  6 w. dzwon był już w  po
wszechnym użyciu. Mnichowi irlandzkiem u Da- 
geuszowi przypisuje się wykonanie 300 dzwo
nów. Sto la t później dzwon należy już do no r
malnego wyposażenia każdego kościoła chrze
ścijańskiego w zachodniej Europie. W ielkim 
propagatorem  dzwonów m iał być papież Sa- 
binian (V w.). W Kościele W schodnim pojaw ia
ją  się znacznie później, bo dopiero ok. 870 r., 
kiedy to cesarz Bazyli otrzym ał od weneckiego 
doży Orso I 12 dzwonów. I w  chrześcijaństw ie 
pierwsze większe dzwony wykonane były zrazu 
na wzór chiński, ale bardzo szybko zaczyna się 
stosować odlew śpiżowy (73% miedzi i 27% cy
ny). Oczywiście dźwięk tych pierwszych dzwo
nów nie był jeszcze tak  doskonały i jasny, jak 
naszych współczesnych. Ludwisarze — tak bo
wiem nazyw am y ich wykonawców — od same
go początku stopniowo odkryw ają tajem nice 
wydobycia ze śpiżu jak  najpiękniejszych i na j
czystszych tonów. Nie tylko Wielkość, ale
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i kształt dzwonów ulega stałem u doskonaleniu. 
Pierw sze m ają kształt plecionego ze słomy ula. 
Stopniowo osiągają one estetyczne (linie dziś 
nam  znanych. Zrazu są (bez ozdób, później jed 
nakże umieszcza się na ich zewnętrznej stronie 
nazwiska fundatorów  lub wykonawców, w er
sety biblijne lub inwokacje.

Stałych warsztatów czy wytwórni dzwonów 
początkowo nie było. Ludwisarze wędrowali 
z m iasta do miasta, ze wsi do wsi, wykonując 
zamówiony dzwon na miejscu. Ale już w  śred
niowieczu m am y do czynienia ze stałym i wy
twórniam i, prowadzonymi już nie przez m ni
chów, jak  to na początku było, lecz przez świec
kich ludwisarzy. Największą tajem nicą dobrego 
dzwonu jest odpowiedni stop (dodawanie złota 
lub srebra nie wpływa na uszlachetnienie tonu) 
i kunszt wydobycia odpowiedniego tonu, co 
przy późniejszym  stosowaniu całych zestawów 
(2, 3 lub więcej dzwonów) ma zasadnicze zna
czenie. Ludwisarze strzegli tych tajem nic i prze
kazywali je  wyłącznie członkom swej rodziny, 
najczęściej przed śmiercią. Dlatego dziś jeszcze 
spotkać można ludwisarnię, która znajduje się 
w rękach jednej rodziny od wielu wieków.

Pierw szy zestaw harm onijny wykonał po
dobno na pocz. XVI wieku flam andzki ludwi- 
sarz Bartłomiej Kneek, zaś dopiero u  schyłku 
XVII wieku P iotr Emony, rodem z A m sterda
mu, ustalił praw idła, według których z dzwonu 
wydobyć można zaplanowany ton, a przy ca
łym  komplecie najtrudniejsze nawet akordy.

Od wieku XVIII rozpoczyna się wyścig 
między państw am i o posiadanie największego 
dzwonu. P rym  pod tym  względem wiedzie Ro
sja ze swoim Carem-Kołokołem. Jest to na j
większy dzwon na świecie. Waży ponad 200 
ton, wysokość jego wynosi 6 m etrów a obwód

18 metrów. Ciężar jego jest tak  wielki, że wie
ża krem lowska nie mogła go utrzym ać. 
W 1836 r. spadł i odtąd leży u stóp wieży, jako 
in teresujący obiekt dla turystów. Trzykrotnie 
lżejszy, ale też nie mały, jest dzwon Iw an W iel
ki, ulany po pożarze Moskwy na początku XIX 
wieku. Żaden z dzwonów zachodnioeuropej
skich nie może konkurować z rosyjskimi. Słyn
ny Wielki Tomasz z Oxfordu razem  z naszym 
Zygm untem  na W awelu zajm uje co do w iel
kości dopiero dziesiąte miejsce.

N ajstarszym  ośrodkiem ludw isarstw a w 
Polsce był Kraków, początki jego sięgają XV 
wieku. Do najbardziej znanych ludwisarzy k ra
kowskich zaliczyć należy Jana Freudenitala, 
którego nazwisko figuruje na dzwonie kościoła 
mariackiego. Dzwon Zygm unta jest szesnasto- 
wiecznym dziełem norym berskiego m istrza Ja 
na teechena. D rugim  ośrodkiem polskiego lud
w isarstw a był Lwów. Najbardziej znani ludw i
sarze to Leonard H erle a  w w. XIX rodzina 
Mozerów. Dziś pozostało w Polsce niewiele lud- 
wisarni. Jedna z ostatnich znajduje się* pod 
Przem yślem .

Czasy się zm ieniają. Dzwony same w sobie 
nie są przedm iotem  kultowym . Chodzi przecież 
o ten specyficzny dźwięk, który dawniej można 
było wydobyć tylko w sposób naturalny, w prost 
z dzwonu. Postęp techniczny, acz nieśmiało, to
ru je  sobie drogę i do kościołów. Z kościoła ka
tolickiego w Rybniku, z wieży katowickiej ka
ted ry  i z kościoła ewang. św. Trójcy w W arsza
wie dochodzą nas dźwięki głębokich katedral
nych dzwonów — ale z taśmy, poprzez giganto- 
fony, odpowiednimi aparatam i wzmocnione 
No tak, to jest wiek XX. Technika przełam uje 
przeszło tysiącletn ią tradycję. Czy słusznie? — 
Nie wiem.

Henryk Wencel

Pokój Boży, czy samozagłada

Gdy gołębica wróciła do arki z różdżką oliw
ną w dziobie, jako oznaką odradzającego się 
noiuego życia, Noe zbudował ołtarz na którym  
złożył Bogu ofiarę całopalenia, i rzekł wówczas 
Bóg w sercu swoim: „Nie będę więcej przekli
nał ziemi IdZa człowieka, albowiem myśl serca 
człowieczego zła jest od młodości jego, nie za
tracę więcej wszystkiego co żyje, jakom teraz 
uczynił” (I Mojżesz. 8). Odtąd gołębica i gałąz
ka oliwna są symbolem pokoju, ustanowione
go przez Boga po dokonanym sądzie nad ludz
kością za jej zatwardziałość w grzechach. Bóg 
zawarł przymierze z człowiekiem zapewniając,

,,Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam” Jan 14. 27.

że już nigdy potopu nie będzie, a symbolem 
tego przymierza jest wspaniała tęcza, jaką 
oglądamy po ulewnych deszczach czasu letnie
go. Bóg wyposarzył nas we wszelkie środki po
trzebne do zachowania tego przymierza, lecz 
człowiek jest burzycielem przymierza przez 
swój grzech i głuchotę na wezwanie pokojowe: 
„Wyrównajcie, zgotujcie drogę, uprzątnijcie 
zawady z drogi ludu mego" (Izajasz 57, 14).

Przecież mienimy się chrześcijanami, a rów
nocześnie zapominamy, że obowiązkiem na
szym jest czynne włączanie się w dzieło bu
dowy pokoju Bożego. Najwyższym wyrazem
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Hiroshima. Przed sklepem z rybami wywieszona jest 
tablica, zapewniająca, że ryby tu sprzedawane nie są 

radioaktywne.

boskiej woli pokoju jest anielski śpiew nad sta
jenką w Betlejem: „Chwała na wysokości Bo
gu, a na ziemi pokój” (Łuk. 2, 14). Chrystus 
w mowie pożegnalnej zapewnia: „Pokój zosta
wiam wam, pokój mój daję wam” (Jan 14, 27); 
a gdy po zmartwychwstaniu zjawia się wśród 
uczniów swoich, to powitaniem są słowa: „Po
kój wam” (Jan 20, 21).

Co więc czynić mamy, aby zachować po
kój z Bogiem? Mamy zbliżyć niebo do ziemi, 
to znaczy brać udział w życiu Boga: „Ojciec 
mój aż dotąd pracuje i ja pracuję” (Jan 5, 17) 
mówi do nas Jezus. W czym więc przejawiać 
się ma uczestnictwo nasze w życiu bożym? 
W czynie i dlatego niech zawsze celem naszego 
działania i naszych dążeń będzie dzieło wiecz
ne, sprowadzane nieustannie do dzieła ludzkie
go, które realizować mamy. Dziełem ludzkim 
io tym rozumieniu jest, aby miłość, którą ma
my ku Bogu, promieniowała wokół nas i obej
mowała wszystkich ludzi. Na to wskazują sło
wa apostoła: „A to jest przykazanie jego, abyś
my wierzyli imieniowi Syna jego Jezusa Chry
stusa i miłowali jedni drugich” (Jan 3, 23). 
Przykazanie miłości ku bliźnim naszym, ku ca
łemu rodzajowi ludzkiemu, jest najgorętszym 
życzeniem Jezusa Chrystusa dowodem, że pro
si Ojca, aby ta miłość wzajemna urzeczywist
niała się wśród uczniów jego. „Ojcze święty, 
zachowaj je w imieniu twoim, któreś mi dał, 
aby byli jedno, jako i m y” (Jan 17, II). Tę pro
śbę do Boga zanosi Jezus nie tylko za uczniów 
swoich, lecz czyni to za wszystkich. „Ale nie 
tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy 
przez słowo ich uwierzą lue mnie. Aby wszyscy 
byli jedno, jako ty Ojcze! we mnie” (Jan 17, 
20—21). Jak dalece miłość ku braciom naszym 
jest pragnieniem Jezusa dowodzi, że czyni z te
go już nie tylko radę, lecz przykazanie siuoje, 
wypełnienie którego stanowić ma nieomylny 
znak, po którym rozpoznawani będą uczniowie 
jego. „Stąd poznają wszyscy, żeście uczniami 
moimiM jeśli miłość mieć będziecie jedni do dru
gich” (Jan 13, 35). Jest to znak, po którym

poznać będą mogli wszyscy żeśmy wiernymi 
wyznawcami Jezusa Chrystusa — że jesteśmy 
chrześcijanami. Ze słów Jezusa wiemy, że w y
rok, który rozstrzygnie o naszej wieczności, 
oparty będzie na miłości, jaką mamy ku Chry
stusowi w osobach naszych bliźnich. Miłość Je
zusa ku ludziom jest tym  ideałem, na którym 
powinna wzorować się miłość nasza. „Przyka
zanie nowe daję wam, abyście się społecznie 
miłowali; jakom i ja was umiłoioał, abyście się 
i wy społecznie miłowali” (Jan 13, 34). Miłość 
jest źródłem życia, a jeżeli będziemy czerpać 
tę miłość w Bogu, by promieniowała bezustan
nie na wszystkich ludzi, to wówczas Chrystus 
odda nam wzamian: „miarą dobrą, natloczną 
i potrząsioną i opływającą” (Łukasz 6, 38).

Jak mamy czynnie realizować przykazanie
0 miłości wzajemnej? Mamy kochać bliźniego 
jak siebie samego, to znaczy tak postępować
1 czynić, jak chcielibyśmy aby nam czyniono. 
Najwyższym dobrem człowieka jest jegG ży
cie i tego dobra chronić i bronić powinniśmy 
ze wszystkich sil i wszystkimi dostępnymi go
dziwymi środkami. Miniona wojna z hekatom- 
bą ofiar ludzkich i materialnych jest hańbą, 
która ciężkim brzemieniem kładzie się na całej 
ludzkości, a w szczególności na całym chrześci
jaństwie. Jest ona dowodem, że pokój Boży ma
my tylko na ustach, a nie w sercach i umysłach. 
Jeszcze dzisiaj odzywają się głosy, że wojna 
jest nieunikniona, jeżeli mamy zrealizować po
kój na ziemi. Takiej błędnej postawy nic uspra
wiedliwić nie może. Ani zwalczanie świato
poglądu materialistycznego, który rzekomo za
graża pokojowi Bożemu, ani też tym, że nasz

Hiroshima. W tym budynlku, wybudowanym w Parku 
Pokoju znajduje się muzeum, ilustrujące straszliwe 

skutki wojny atomowej.
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głos i nasze współdziałanie na rzecz pokoju nie 
odniosą pozytywnego skutku. Otóż my chrze
ścijanie zdać sobie musimy sprawę, że ktokol
wiek pracuje na rzecz pokoju jest naszym 
sprzymierzeńcem na rzecz realizacji pokoju 
Bożego i, że niezależnie od przekonań społecz- 
no-plitycznych tych sprzymierzeńców nic nie 
może stanowić uzasadnienia naszeji bierności 
w takiej akcji. Naszą postawą, naszym czyn
nym współdziałaniem na rzecz pokoju powin
niśmy realizować przykazanie o miłości bliź
niego, bez oglądania się na końcowy wynik, 
a to zgodnie z tym, co wyraził poeta w sło
wach: „Niech każdy czyni co każe Duch Boży, 
a całość sama się złoży”. Jeżeli nie będziemy 
czynili tego co każe Duch Boży na rzecz miło
ści bliźniego, a więc przede wszystkim w obro
nie istnień ludzkich, to wówczas przygotowani 
być musimy na to, że i życie nasze i życie osób 
nam najbliższych zagrożone zostanie. Czy przy 
takiej postawie może być mowa już nie tylko
0 miłości bliźniego, lecz nawet o miłości w sto
sunku do tych, których zwykliśmy podobno 
otaczać naszą miłością: matczyną, ojcowską lub 
braterską.

Nie ma nic błędniejszego, jak takie stano
wisko; nie tylko utracimy życie doczesne, lecz
1 nie uchronimy życia wiecznego. Ze tak jest 
dowodzi M. C. Berenbaum w artykule pt. The 
Civil Defence Frand, opublikowanym dnia 
6.IX .1960 r. w tygodniku brytyjskim New Sta
tesman, który między innymi podaje, że dwie 
10-megatonowe bomby rzucone na Londyn za
biłyby około miliona ludzi, przysypałyby 
i uwięziły w gruzach następny milion, spośród 
zaś tych, którzy uniknęliby natychmiastowej 
zagłady, ponad trzysta tysięcy doznałoby cięż
kich obrażeń. Ilość „lekkich” obrażeń równała
by się mniej więcej sumie powyższych liczb. 
Tyle jeśli chodzi o efekt ognia. Gdyby moc de
strukcyjna broni atomowych użytych ograni
czała się tylko do tego, być może połowa lud
ności w zaatakowanym obszarze mogłaby unik
nąć zagłady. Sprawa pyłu radioaktywnego, sta
nowi czynnik najgroźniejszy dla życia i zdro
wia ludzkiego. Nasilenie radioaktywności zale
ży od rodzaju warunków atmosferycznych, ga
tunku i grubości osłony. W efekcie dawka na
promieniowania otrzymana przez dwóch ludzi, 
nawet przebywających w bliskim sąsiedztwie, 
może wykazywać poważne różnice. Przypuśćmy, 
że doza promieniowania w pewnym obszarze 
i w  pewnym czasie stanowić będzie 300 rentge
nów, u wielu osób wywoła to chorobę, ale nie
mal nikogo nie zabije. Niech jednak w skutek 
dwóch następujących po sobie eksplozji nasi
lenie „spiętrzy się” do 600 rentgenów — wów
czas mało kto ujdzie z życiem. Ponieważ w ra
zie wojny atomowej działania nie ograniczą się 
zapewne do pojedynczych bomb „spiętrzenie” 
bardzo znacznie wzrośnie, a na skutek tego 
wzmoże się śmiertelność spowodowana radio
aktywnością.

Kalkulacja zakłada, że atak na USA obli
czony na zagładę maksymalnej liczby miesz
kańców, przyjmując, że ludność nie jest prze
szkolona, lecz tylko poinformowana, by po ata

ku pozostać w domach, sytuacja przedstawiała
by się jak następuje:

2.000 — 55% — (45%)
5.000 — 80% — (70%)

10.000 — 95% — (85%)
20.000 — 100% — (95%)
50.000 — — (100%)

Jest to sytuacja odpoiuiadająca stanoioi 
rzeczy, jaki w razie masowego ataku atomowe
go zaistniałby zarówno w USA, jak i w Wiel
kiej Brytanii. Drugi wariant przewiduje, że lud
ność została gruntownie przeszkolona, a ponad
to dysponowała 6-miesięcznym okresem czasu 
niezbędnym do wybudowania dostatecznej ilo
ści schronów przeciw atomowych. Według pier
wszego wariantu procent śmiertelności dla USA 
w skali ogólnonarodowej ilustrują odsetki po
dane wprost; dla drugiego wariantu w nawia
sach. Liczby z lewej strony określają hipote
tyczną łączną moc zrzuconych bomb w rentge
nach. Ponadto łączna moc 50.000 magaton spo- 
yjodowałaby również zagładę całej ludności na
wet wówczas, gdyby bomby były wymierzone 
wyłącznie przeciwko bazom wojskowym. ,

Jeżeli 20.000 megaton zniszczyłoby życie 
w obrębie granic USA, tzn. na obszarze 7.830 
lys. km2, wówczas odpowiednik dla Wielkiej 
Brytanii, z jej powierzchnią niespełna 250 tys. 
km2 wynosić będzie 620 megatonów lub 62 
bomby 10-megatonowe.

Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy tak zna
czny atak atomowy na Wielką Brytanię jest 
możliwy? Ostatnio amerykański arsenał atomo
wy szacuje się na 28.000 megaton, podczas gdy 
ZSRR — napewno nie pozostaje w tyle. W tym  
stanie rzeczy do całkowitej zagłady życia na 
terenie wysp brytyjskich wystarczyłoby 2% 
któregokolwiek z tych zasobów, podczas gdy do 
likwidacji 95% wystarczy już 1%.

Pokutuje pogląd, że piekło wojny atomowej 
rozegra się na terenach wielkich mocarstw, a na 
nasz kraj nie spadnie ani jedna bomba. Obo
zy koncentracyjne i eksterminacyjna polityka 
„nadludzi“ niech wreszcie zedrą iluzje z oczu 
takich zaślepieńców. I dlatego tylko powszech
ne rozbrojenie przynieść może pokój Boży na
szej umęczonej ziemi. Pokój dla mnie, pokój 
dla ciebie, dla naszych najbliższych — dla ca
łej ludzkości. Realizacja pokoju powszechnego 
napotyka jeszcze na poważne trudności. Aby 
osiągnąć ten wzniosły cel trzeba przeorać ser
ca i umysły, trzeba skruszyć nieczulość na nie
dolę bliźnich, trzeba praktycznie realizować 
pi'zykazanie o miłości bliźniego. Obowiązkiem 
wszystkich chrześcijan jest z całego serca i ze 
wszystkich sił przyczyniać się na rzecz poko
ju, należy współdziałać io okiełznywaniu ape
tytów, które za cenę życia ludzkości chcieliby 
realizować swoje egoistyczne cele.

Pokój powszechny jest nadal zagrożony. 
Jeżeli chcemy uniknąć zagłady, musimy reali
zować tu na ziemi pokój Boży, który sprowa
dza się do pokoju dla wszystkich ludzi — dla 
naszych bliźnich.
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Z sali odczytowej

„PROTESTANTYZM A ZJEDNOCZENIE KOŚCIOŁÓW"
W wypełnionej po brzegi sali Domu Ewangelicko-Reform o

wanego, mieszczącej kilkadziesiąt osób, odbyła się 22 lutego br. 
ciekaw a prelekcja Ks. Seniora Ryszarda Trenklera ,na n ie mniej 
ciekawy i aktualny tem at: zjednoczenie chrześcijaństwa'. Ze wzglę
du na oryginalne podejście do tem atu  i realistyczne próby roz
wiązania zagadnienia, byłoby ze wszech m iar pożądane — jak  to  
zresztą podkreślił jeden z dyskutantów  — ogłoszenie drukiem  tej 
pracy, ale ponieważ n ie  wiemy, czy to w najbliższej przyszłości się 
uda, pozwolę sobie podać do wiadomości najciekaw sze fragm enty.

Referat, którego wygłoszenie trw ało  55 m inut, prelegent roz
począł od ogólnego ujęcia zagadnienia:

„Jedność jest ideałem nie ty l
ko religijno-kościelnym. W każ
dej dziedzinie jest upragnionym  
celem ludzkości... Jeżeli nie
zgoda w dziedzinie społecznej, 
politycznej czy tym podobnej 
jest niekiedy do usprawiedli
wienia to nie ma usprawiedli
wienia, dla niej w  dziedzinie re
ligijnej u tych, którzy się powo
łują na Chrystusa, w  którego 
wierzą i którego swym Panem  
i Zbawicielem nazywają. Wia
domo, że główną etyczną zasadą 
chrześcijańską jest miłość, tym 
czasem współżycie chrześcijan, 
zgrupowanych w różnych Koś
ciołach, jest przecież zaprzecze
niem tej niewątpliwie najwyż
szej zasady. Wzajemne zwalcza
nie się, wyklinanie, lekceważe
nie, odnoszenie się do innych z 
pogardą świadczy niezbicie, że 
Kościoły chrześcijańskie odstą
piły od tej niewzruszonej zasa
dy, a tym samym odstąpiły od 
Chrystusa, /boskiego założycie
la Kościoła. Łatwo stąd dojść 
do stwierdzenia, że Kościół, któ
ry najmniej realizuje miłość 
Chrystusową w  obcowaniu z 
chrześcijanami innych wyznań, 
który stosuje | maksimum nie
nawiści i pogardy, który inaczej 
wierzących odisądza od czci i 
wiary, że ten Kościół najmniej 
zasługuje na miano Chrystu
sowego i najmniej się nadaje, 
jeżeli w ogóle taki jest, do ode
grania roli głównego trzonu, 
wokoło którego mogli by się 
zjednoczyć wszyscy chrześci
janie“.

„Testamentem samego Chry
stusa jest, „aby wszyscy byli 
jedno“, jak to sdę sam modlił w  
swojej arcykapłańskiej mo
dlitwie (Jan 17). Daje temu w y
raz także ap. Paweł i to niejed

nokrotnie, kiedy nawołuje &o 
tego, aby chrześcijanie byli 
jednomyślni, aby się nie roz
drabniali i nie deklarowali jed
ni jako Pawłowi, drudzy jako 
Apollosowi, boć przecież w szy
scy powinni być Chrystusowi, 
bo nie ap. Paweł i nie Apollos, 
lecz Chrystus dał się ukrzyżo
wać za grzeszną ludzkość. Je
żeli dziś mamy do czynienia z 
takim mnóstwem Kościołów 
mniej lub więcej się zwalczają
cych, to oznacza to ni mniej ni 
więcej, tylko sprzeniewierzenie 
się najistotniejszemu nakazowi 
i woli Jezusa. Rozdarcie między 
chrześcijanami jest złem, jest 
wielkim wspólnym grzechem, z 
którego usprawiedliwić się nie 
można i musi pozostać pragnie
niem i tęsknotą wszystkich bez 
wyjątku chrześcijan, aby to roz
darcie przezwyciężyć, aby się 
modlić o jedność Kościoła i 
swym postępowaniem i swoją 
postawą chrześcijanina w co
dziennym życiu realizować ideał 
jedności i nie spocząć, aż będzie 
„jedna owczarnia i jeden pa
sterz“.

Po kró tk im  om ówieniu is to 
ty  Kościoła z punk tu  widzenia 
teologii reform acyjnej jako 
„Corpus m ysticum  C hristi“, au
tor rozróżnił następujące przy
czyny dążności zjednoczenio
w ych 1) u ty lita rne  2) po
lityczne i 3) religijne. P ierw 
sze dwie, stw ierdził, „mogą od
grywać jedynie rolę uboczną, 
drugorzędną, przy  czym  strona 
religijna zagadnienia musi, zia  ̂
chować iswój bezwzględny p ry 
m at“. i

„Byłoby błędem  p rzy 
puszczać, że zagadnienie zjed
noczenia Kościołów chrześcijań
skich postaw ione tzostało n a  po

rządku (dziennym współczesnego 
chrześcijaństwa i dopiero przez 
obecnego papieża Jana  X X III“.
I tu autor sięgnął do historii 
zwołania I soboru w atykańskie
go', kiedy to szczególnie w  fazie 
przygotowaw czej, również ofi
cjalnie, Kościół Katolicki zw ra
cał się i  ido prawosławia, ii do 
protestantów  z, zaproszeniem  
do „pow rotu“ . Staw ianie ispra- 
wy na  płaszczyźnie pow rotu 
marnotrawnego; synaj n ie  mogło 
już w tedy przynieść pożąda
nych owoców.

„To prawda, że obecny pa
pież zdaje się wykazywać wiele 
zrozumienia dla inaczej wierzą
cych i mówiąc o nich używa 
wiele przyjemnych i miłością 
tchnących słów, ale czy z jego 
ust padło choć jedno słowo, 
które by wskazywało, że gotów 
jest poddać rewizji choć jeden 
dogmat rzymsko-katolicki, któ
ry jest kamieniem obrazy dla 
protestantów? Czy prasa kato
licka, w  kraju i zagranicą, tak 
wiele poświęcająca miejsca 
sprawie zjednoczenia i wprost 
wyciągająca ręce do nas, abyś
my się przecież złączyli z Koś
ciołem rzymsko-katolickim, no 
i ci wszyscy pojedyńczy katoli
cy, którzy zupełnie szczerze i z 
entuzjazmem mówią o zjedno
czeniu, choć na moment pod 
zjednoczeniem rozumieją coś 
innego niż przyłączenie się nas 
do tego „jedynego prawdziwego 
Kościoła?“

W dalszym ciągu autor 
prelekcji mówił o kontaktach 
pomiędzy przedstaw icielam i ró 
żnych kościołów, o wspólnych 
publikacjach, o próbach zbliże
nia, o roli społeczności z Taize 
we F rancji w  dziele zjednocze
nia, podkreślając pozytyw ne 
m om enty tych  poczynań, lecz 
w konkluzji stw ierdził:

„Ale w  tym wszystkim, i w 
tych spotkaniach i w  tych prak
tycznych manifestacjach eku
menizmu na terenie Taize, nie 
ma żadnych oczywistych dowo
dów na to, że Kościół katolicki 
gotów jest pójść na uczciwy 
kompromis w  celu stworzenia 
jednego Kościoła. Być może się 
mylę, ale nieraz wydaje mi się, 
że to dotychczasowe wyjście 
naprzeciw protestantyzmowi ze 
strony katolickiej jeist przez tę 
stronę traktowane, jako pożą
dany etap przejściowy do póź

9 1



niejszego wchłonięcia ewangeli- 
cyzmu. I z tej strony patrząc, 
pożądana jest baczna czujność. 
Jeżeli tej czujności nie będzie
my wykazywali a przeciwnie 
powodować się będziemy entu
zjazmem, mając już teraz przed 
sobą miraż tej niewątpliwie po
żądanej jedności, możemy kie
dyś znaleźć nasz lud kościelny 
tak zneutralizowany, że na na
stępstwa nie będzie trzeba cze
kać“.

I w itym miejscu prelegent 
zacytował cały szereg wypowie
dzi wysoko postaw ionych hie
rarchów katolickich, wypowie
dzi opublikowanych w  oficjal
nym  piśmie W atykanu „Osser- 
vatore Rom ano“, z k tórych  w y
nika, że inp. Reform ację luters^ 
ką uważa; isię nadal „jako rebe
lię przeciw ko Kościołowi Chrys
tusowemu , którego ,,w idzialną 
głową“ jest „żyjący w  papieżu 
św. P io tr“. Usuwając m isterium  
Kościoła sprofanował Luter 
m isterium  Chrystusa i Jego 
dzieło O dkupienia“ . (słowa 
arcyb. Parente).

Sporo m iejsca poświęcił też 
au to r omówieniu znaczenia w i
zyty głowy Kościoła anglikań
skiego Dr Fishera u papieża. 
To, co w  tej isprawie powiedział, 
pokryw a się w  przybliżeniu z 
tym, co napisane jest w  po
przednim  num erze Jednoty na 
ten  tem at.

Oficjalne koła protestanckie 
coraz bardziej się przekonyw u- 
ją, że strona katolicka pod zje
dnoczeniem rozumie „pow rót“ 
(słowo to m usi nas drażnić) i 
dlatego też w yraźniej niż dotąd 
precyzują swoje stanowisko. I 
tak biskup ew angelicki Bawarii 
Dr Dietzf elbinger stw ierdził: 
„Nie ma m owy o [powrocie do 
Rzymu, tylko o nawrocie w szy
stkich nas do C hrystusa“ . Jeże
li w  Biblii mowa jest o jednej

owczarni i jednym  pasterzu, to 
chodzi tu  o  Chrystusa a nie par 
pieża“.

Prelekcję zakończył Ks. 
Tremkler następującym i słowy:

„Dla nas protestantów jest 
rzeczą oczywistą, że Reformacja 
stała się faktem dokonanym nie 
po to tylko, aby nabożeństwo 
odbywało się w języku narodo
wym, a księża mogli się żenić. 
I dlatego ustępstwa tego rodza
ju ze strony Kościoła Katolic
kiego, aczkolwiek bardzo poży
teczne dla sprawy Bożej, nie 
czynią zbędną wielką Reformę 
XVI w. Korzenie protestantyz
mu tkwią głębiej, sięgają do 
spraw najistotniejszych dla 
duszy ludzkiej. Jesteśmy chrze
ścijanami Biblii, jako najwyż
szej normy wiary i życia i tej 
prawdzie nam się sprzeniewie
rzyć nie wolno. Stanowisko Ko
ściołów protestanckich, nie li
cząc niektórych sekt, nie jest 
sztywne. Kościoły nasze nie 
pretendują do uważania siebie 
za posiadaczy bezwzględnej 
prawdy. Luter słusznie powie
dział o nauce, zawartej w Kon
fesji Augsburskiej: „Trzymaj
my się jej poty, dopóki Duch 
Święty nie da nam czegoś lep
szego“. A więc i nowa reforma
cja jest możliwa, ale nie może 
być mowy po prostu o powrocie 
do Rzymu, może być mowa ty l
ko, i to dla wszystkich, o po
wrocie do Chrystusa, do Bi
b lii..“

„A więc? Czy sprawa jed
ności jest zupełnie beznadziej
ną? Nie. Ale chciejmy twardej 
rzeczywistości spojrzeć w oczy 
i nie oddawać się złudzeniom. 
Mury, które trzeba przekroczyć 
są wysokie i najeżone dodatko
wymi przeszkodami“.

„Uważam, za arcybisku
pem Canterbury Dr Fisherem, 
że na tym etapie mówić można

tylko o jedności i jeżeli w  Koś
ciołach chrześcijańskich Chrys
tus jest żywą siłą, to wolno nam 
oczekiwać wielkich rzeczy w  
tym względzie. Lecz oczekiwać 
już teraz zjednoczenia Kościo
łów, w tym także zjednoczenia 
z Kościołem katolickim — „za 
wcześnie, kwiatku, za wcześ
nie“.

„I dlatego uważam, że dro
ga, na którą wstąpiła Światowa 
Rada Kościołów: jedność dzia
łania poprzez miłość, nie w y
puszczając z oka tego ostatecz
nego celu, którym niewątpliwie 
jest zjednoczenie, jest tym naj
lepszym z możliwych począt
kiem“.

„Cel „aby wszyscy byli je
dno“ pozostaje, rozmowy i kon
takty, nawet tam, gdzie to się 
wydaje beznadziejne, muszą 
być rozwijane, modlitwy o zje
dnoczenie muszą się stać wyra
zem uczuć i pragnień całego 
chrześcijaństwa, a gdy Duch 
Św ięty natchnie wszystkie Koś
cioły prawdziwą miłością i po
kutą, uzasadnioną będzie wizja 
jednego, świętego, apostolskie
go i prawdziwie powszechnego 
Kościoła. Brzmi to prawie jak 
utopia. Ale my wiemy, że co u 
ludzi wydaje isię niemożliwym, 
u Boga jest możliwe.“

Z zadowoleniem należy 
stwierdzić, że laiudytorium żywo 
reagowało na wypowiedzi p re 
legenta. Głois w  dyskusji 
nieoficj alny ch reprezentantów  
Kościoła rzym sko-katolickiego 
(ksiądz) i prawosławnego nada
ło całem u wieczorowi charak
ter ekumeniczny. Inicjatyw ę 
Jednoty należy pokwitować 
wyrazam i wdzięczności i w ypa
da tylko prosić Redajkcję o dal
sze tak  samo interesujące w ie
czory.

Zet.

. MŁODZI EŻ E W A N G E L I C K A
c z y ż a  i p r o p a g u j e
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M ł o d a  J e d n o t a

Oczekiwania Młodzieży
Rozmowy, przeprowadzone 

7  trzydziestom a przedstaw icie
lam i młodzieży, które dały m a
teriał do tego artykułu, przera
ziły mnie ubóstwem  duchowym 
młodego pokolenia. Dotąd pocie
szam się, że była to jakaś fera l
na trzydziestka, ale coś mi mó
wi, że talkie isame wyniki dała
by rozmowa z tysiącem, czy 
pięcioma tysiącami innyęh. Wy
daje się czymś nienorm alnym , 
gdy wśród trzydziestu ludzi róż
nej płci, wieku, o różnym  p o 
ziomie intelektualnym , zaled
wie dwie osoby n ie  ograniczają 
swoich zainteresow ań do p y ta
nia — jak spędzić przyjem nie 
popołudnie? (przy czym „przy
jem nie“ to nieodwołalnie zna
czy: wesoło i na potańcówce).

Te właśnie osoby wcale nie 
wiedzą o istnieniu Diecezjal
nych W ydziałów Młodzieżowych 
i o młodzieżowych duszpaste
rzach. Trudno się zresztą tem u 
dziwić, skoro na zebrania z re 
guły nie uczęszczają, przekona
ni o panującej tam  nudzie, a 
prasy  ewangelickiej w ogóle nie 
czytają, co znowu nie znaczy, że 
m ają jakiś w strę t do gazet — 
przeciwnie, potrafią czasami ku
pować naw et podwójne num ery 
„P rzekro ju“, „R adaru“, „K ulis“, 
byle tylko nie „Zw iastuna“ , łub 
„Jednotę“ (też coś — pomagać 
swoim?) Nic w  tym  dziwnego, 
skoro wnikliwsze badania w y
raźnie wykazują, że w większo
ści przypadków n ik t nie w yra
biał w nich w ew nętrznej po
trzeby popierania swoich w y
dawnictw, a jeszcze teraz czę
sto rodzice ich kupują pismo 
ew angelickie dwa razy do ro
ku...

Młodzież wychowana w ta 
kich w arunkach domowych nie 
może być przyw iązana do swo
jego Kościoła i nie ma się co 
dziwić, gdy jej zainteresowania

obracają się wyłącznie wokół 
jazzu i najnowszego przeboju. 
Łatwo się domyślić, czego ta 
młodzież oczekuje od D. W. M. 
i duszpasterzy młodzieżowych
— oczywiście, zabaw, wieczor
ków, potańcówek, herba tek, 
przy czym nie ma się co łudzić, 
że sam a pomoże przygotować 
jakąś imprezę.

Nie mam zam iaru potępiać 
wszelkich rozrywek. Przeciw 
nie, uważam, że przez dobrze 
zorganizowaną „herbatkę“ moż
na wiele osiągnąć, szczególnie 
w tym  terenie, gdzie młodzież 
jednego wyznania żyje w roz
proszeniu i zagrożona jeist reli
gijnym  wyobcowaniem, co jed
nak nie znaczy, że D. W. M. je 
dynie tym  powinien się zajm o
wać.

Na duszpasterzach młodzie
żowych i D. W. M. spoczywa 
specjalne zadanie, bo wprowa
dzenie nieciekawych, nudnych 
form pracy z młodzieżą może ją 
całkiem odepchnąć od Kościoła,

Ciekawe i zaskakujące są 
wypowiedzi młodych ludzi, któ
rzy nie hołdują wyłącznie roz
rywkom. Stw ierdzają, że jeszcze 
bezpośrednio nie zetknęli się z 
duszpasterzam i młodzieżowymi, 
a jedynie słyszeli, że od czasu 
do czasu odbywają się zebrania
D. W. M., k tóre żadnej zmiany 
w zastoju pracy młodzieżowej 
nie przynoszą. Oczekują oni od 
D. W. M. większego zaintereso
wania isię pracą ośrodków i od
powiedniego nią pokierowania. 
Na pytan ie  — jakie m ają być 
formy ipracy, papa jednogłośna 
odpowiedź — tylko nie referaty  
i odczyty! Jest to wypowiedź 
znamienna. W arto, aby D.W.M. 
zainteresowały się form ami p ra 
cy w ośrodkach nieewangelic- 
kich, które spełniają swoje za
dania i skupiają młodzież (patrz
— Jednoita Nr 3/1960 „Pomyśl i 
spróbuj“).

Czworo moich rozmów
ców domagało się wprowadzenia

wieczornych nabożeństw sobot
nich dla wszystkich turystów , 
którzy po tygodniu ciężkiej p ra
cy chcą niedzielę spędzić w gó
rach. Rozmawiałem już na ten  
tem at z jednym  z duszpasterzy 
młodzieżowych. Opierając się na 
trzecim  (czwartym) przykaza
niu i obowiązku służenia Pa|nu, 
wysunął on szereg słusznych 
kontrargum entów  (radzi byli
byśmy się zapoznać bliżej z ty 
mi kontrargum entam i, bo je 
steśmy innego zdania — przyp. 
M. J.). Sądząc z rozmów z mło
dzieżą, majm jednak poważne 
obawy, że nie przyjm ie ona tych 
argum entów  i w przypadku nie- 
wprowadzenia oczekiwanych 
nabożeństw nie zrezygnuje z 
niedzielnych wycieczek.

Padło jeszcze jedno bardzo 
ciekawe żądanie i dlatego poz
wolę sobie przytoczyć całą w y
powiedź: „Gdy byłem  na p rak 
tyce, znalazłem się wśród bar
dzo fanatycznego środowiska, 
dla którego słowo ewangelik, 
znaczyło... Niemiec. Nie mogłem 
się bronić, bo nic nie wiedzia
łem o historii polskiego ewan- 
gełicyzmu, gdyż na lekcjach 
konfirm aeyjnych, prócz życio
rysu Lutra, nic innego z historii 
mnie nie nauczono. Dopiero na 
drodze samokształcenia zdoby
łem trochę wiadomości, dzięki 
którym  nie tylko się obroniłem, 
ale które zrobiły w iele zam ie
szania w  um ysłach katolików. 
Dlatego oczekuję od D.W.M. i 
księży, aby uczyli h istorii re 
form acji w Polsce i przyw iąza
li naszą młodzież do świetnej 
przeszłości, a w tedy każdy bę
dzie sobie wysoko cenił sw oją 
w iarę“.

W szystkie wypowiedzi, nie 
wyłączając pierwszych, w ska
zują na to, jak  trudne i różno
rodne zadania stoją przed dusz
pasterzam i młodzieżowymi i 
D.W.M. Instrum entem  barda# 
pomocnym w realizowaniu tych 
zadań może i powinna się oka
zać „Młoda Jedmota“, oczywiście 
tylko w tym  przypadku, gdy 
jako jedyny w  tej chwili dział 
młodzieżowy w prasie ewange
lickiej, dotrze wreszcie do szer
szych kręgów młodzieży.

rud-
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Janusz Oksza

Dwa kam ienie
Radosna wieść, jak  ożywczy strum ień wio

sennego w iatru, rozniosła się po całej Cieszyń
skiej Ziemi. P rzebrała się przez lasy. góry, 
przełęcze, odbiła się od zielonych stoków B ara
niej, Klimczoka, Rówmicy, szemrała nad źród
łami Wisły, Olzy, Brennicy, wszędzie niosła ra
dość i ulgę.

Ludzie podnosili głowy, prostowali zgar
bione zm artw ieniem  plecy, rozjaśniali zorane 
bruzdam i sm utku czoła, a z głębi piersi, wym a
wiali jedno słowo, pełne wdzięczności za to, że 
spełniły się najskrytsze marzenia, tęsknienia 
utajone i wymodlone, że to  wszystko, co w y
śnili i wyprosili, stało się, ^spełniło się — Na
reszcie! Zaraz też, kiwając głowami nad tą  rze
komo tylko i wyłącznie „Jaską cesarską, a nie 
Boską”, wzdychali z wdzięcznością: — Dzięki 
Bogu!

Później szli do piwnic, podważali deski 
zamknięć najtajniejszych skrytek, wydobywali 
skarby przez tyle lat schowane, kładli na św ią
tecznym  obrusem  zasłanym stole i z podziwem 
w patryw ali się w  pożółkłe karty  Kancjonału, 
spękanym i od pracy dłońmi, z czułością gładzili 
grzbiety „Rejówek” i nieraz łzy ronili nad s ta 
rą  Biblią.

Od wielu lat czekano na  tę  chwilę. P rzed
tem  czekano z nadzieją/ głęboko w ew nątrz se r
ca zapartą. Ale od dwóch lat inne to już było 
oczekiwanie.

Odtąd, kiedy to stary  Jędrzej, k tóry ze 
Szwedaińi jechał aż pod W rocław z podwodą 
i przywiózł stam tąd tę radosną wieść, czekano 
z niecierpliwością, z w iarą i pewnością, że to 
wreszcie przecie nadejść musi. A stary  Jędrzej 
chodził dumny, w  piersi się bił, aby mu tym 
bardziej wierzono, że praw dę mówi i zaklinał 
się, że sam  na własne oczy widział, jak koło 
Ścinawy jakiś stary  szewc obłapił za nogi sa 
mego kró la Karola XII i powiedział, że go nie 
puści, dopóki nie przyrzeknie, że ujm ie się za 
prześladow anym i ewangelikami śląskimi. Król 
ponoć przyrzekł, że prośbie jego stanie się za
dość.

Później jakieś głuche wieści mówiły o ugo
dzie K arola XII z cesarzem, naw et ktoś przy
niósł nowinę, że gdzieś hen, pod W rocławiem 
oddają już kościoły ewangelikom.

Tu panowała cisza pełna niepokoju i n ie
pewności. Dopiero teraz  rozniosła się po całym  
Śląsku radosna wiadomość: Oto hr. Zinzendorf 
na  rozkaz cesarski wyznaczył miejsce w  Cie
szynie za Wyższą Bram ą pod budowę kościoła 
dla ewangelików. Tłumy cieszynian z zapartym  
tchem  patrzały, gdzie też koń hrabiego stanie? 
Umówiono się bowiem, że kościół zostanie 
wzniesiony tam, gdzie koń wolno puszczony 
sam  się  zatrzym a i zacznie się paść.

Kiedy już miejsce pod budowę kościoła zo
stało wyznaczone, postawiono kościółek drew 
niany, a wokół niego wznoszono m ury  stojące
go do dziś Kościoła Jezusowego. Podatnie mó
wi, że gospodarze z całego Śląska Cieszyńskie
go, jadąc na targ do Cieszyna, wieźli ze sobą 
kamienie na budowę kościoła. Ba, ponoć k to  
był biedniejszy i nie m iał koni, a czuł w sobie 
dość siły, na barkach dźwigał głazy, byle ty lko 
jak  najprędzej stanęła ta< u Boga wyproszona 
świątynia.

Po ostatniej wojnie Kościół Jezusowy został 
odnowiony. Podczas prac rem ontowych widzia
łem w m urze w pobliżu ołtarza wielki blok 
skalny. W pierwszej chwili myślałem, że to  
jest jeden olbrzym i głaz. Później dowiedziałem 
się, że są to dwa bloki kam ienne tak  ze sobą 
spojone, że tylko małe, nieznaczne pęknięcie 
je zdradzało, a ponoć dawniej naw et i tego 
pęknięcia nie było widać. Głazy te w yrw ane 
zostały z dna Wisły z tego samego miejsca i dla
tego tak idealnie do siebie pasowały. Jeden 
z tych głazów przewieziony został przez stare
go gazdę wnślańskiegO' imieniem Jakub, drugi... 
Ale najlepiej posłuchajcie całej historii tych 
dwóch skał.

Kiedy stary  Jakub z Czarnego usłyszał ra 
dosną wieść o pozwoleniu cesarskim  na budo
wę kościoła w Cieszynie, zaraz też, wzorem in 
nych sąsiadów, zabrał się do wydobywania k a 
mienia, aby i on choć jedną cegiełkę mógł 
przed śmiercią do tego gmachu dołożyć. Cięż
ko, w pocie czoła rąbał obuchem tw ardą skałę, 
podważał ją  łomem żelaznym, aż wreszcie rówr- 
ny blok kam ienny odstąpił od calizny. Teraz 
trzeba go było załadować na wóz. Kilka razy 
od wysiłku Latały starem u gaździe płatki przed 
cezami i serce łomotało w skroniach, a dusz
ność oddech zapierała. Nie chciał prosić sąsia
dów do pomocy, gdyż bał się wymówek i w sty
dził tego, że miał syna niby dąb rosłego i silne
go niby dwa konie, a oto musi sam  robić...

Załadował wreszcie głaz na furę, pod dom 
zajechał i zaczął się przygotowywać do w yjaz
du do Cieszyna. O północy wystał, o tulił się derką 
i ruszył. Dniało już, gdy zbliżał się do Ustronia. 
Zewsząd ciągnęły wozy z kam ieniem  na budo
wę. Gospodarze młodsi jechali sami:, starsi z sy
nami, a  (bardziej podeszli w  wieku, to naw et 
parobczaków swych synów ze sobą wieźli. 
Sm utno było starem u Jakubowi, przykro, gdy 
któryś ze znajom ych zagadnął:

— A to tak samemu, Jakubie, jedziecie? 
Nie odpowiadał, tylko oczy przym ykał i w m il
czeniu wspom inał daw ne czasy, Oj, byłyż to 
czasy! W tedy nie był sam. Miał żonę, był szczę
śliwy. Później przyszedł smutek, że żadnego 
potomstwa nie mogą się doczekać. Lata upły
wały, a  oni byli wciąż sami. Wreszcie, kiedy 
już pierwsza siwizna przyprószyła m u skronie, 
ich prośby zostały w ysłuchane — doczekali się 
syna. Radość starego Jakuba trw ała krótko. 
W kilka dni po urodzeniu się dziecka, żona je 
go zmarła. Ojciec sam  piastował dzieciaka, sam 
go przew ijał, wstawiał do niego w nocy i z na
tężeniem  wysłuchiwał oddechu, gdy był chory, 
czy też aby nie skonał?

94



Dziecko chorowało często. Raz było tak  
słabe, że sąsiedzl radzili mu je ochrzcić, aby 
jako poganin nie zmarło; ale stary  uparł się. — 
Jedno jedyne, u  Stwórcy wyproszone dziecko, 
musi być ochrzczone tak, jak  Pan Bóg przy
kazał. Kiedy wieść się rozeszła, że na Równicy 
ma być nabożeństwo, stary  Jakub zabrał ze 
sobą trochę pożywienia, dziecko kożuchem 
szczelnie owinął i ruszył do ,,kam ienia” . Tam 
po nabożeństwie, pastor przybyły z Węgier, wo
dą święconą, co ze źródła spod samego kam ie
nia bije, chłopca ochrzcił i dał m u imię Jan, co 
ponoć jak  powiedział, m a znaczyć — od Boga 
wyproszony. Od tego czasu syn chował się 
zdrowo i wyrósł na silnego mężczyznę. Ale 
przyszedł ów straszny dzień. — Jan  wyznał 
ojcu, że pragnie pobrać się z jedną panną 
z Istebnej, bez której sobie życia nie w yobra
ża, a k tóra jest katoliczką. Zm artw iało serce 
starego Jakuba, zaczął synowi tłumaczyć, b ła
gać, zaklinać, ale nie widział żadnego skutku 
swych słów. Długo w  samotności rozmyślał 
i modlił się o jakiś sposób, jakiś środek, aby sy
na odwieść od tego planu, k tóry  jem u — lu- 
trow i z dziada pradziada taką ujm ę w oczach 
sąsiadów miałby przynieść.

Wreszcie, jak mu się wydawało, wpadł na 
zbawczą myśl. W ykopał spod progu skrzynię 
ołowianą, w yjął z  niej owe skarby najdroższe: 
Biblię, „Rejówkę”, K ancjcnał Trzanowskiego 
i inne księgi religijne, z k tórych syn jego, on 
sarn i wszyscy jego przodkowie uczyli się nie 
tylko czytać, ale i modlić, k tóre jak  relikw ie 
święte były czczone i z pokolenia na pokolenie 
przekazywane, wyciągał kolejno ze skrzyni, 
drżącymi palcami rozkładał na podłodze pod 
progiem i zwróciwszy zmęczone, pełne niepo
koju i napięcia oczy w twarz syna. powiedział 
twardo:

— Jeżeli to wszystko — pokazał leżące 
księgi — jest dla ciebie niczym, to przejdź po 
nich do tej dziewki!...

Syn nie w ytrzym ał wzroku ojca. Siedział 
blady, ze zwieszoną głową.

łtiodoffiości •!« M. ze Świata

Na drugi dzień rano syna nie było w do
mu... Święte księgi pod progiem  leżały nie 
tknięte ludzką stopą, ale okno było o tw arte  na 
oścież.

I oto teraz sam  na oczach tylu sąsiadów 
jedzie do Cieszyna. Przym knął powieki, aby 
nikomu nie pokazywać swego sm utku i cier
pienia. Kiedy znów je  podniósł, zuważył na 
skraju  drogi jakiegoś człowieka, niosącego na 
plecach wielki blok skalny.

— Ależ m a siłę .— m ruknął z podziwem. 
Żal mu się zrobiło tego człowieka. Spojrzał na 
swój wóz, czy aby mu nie będzie mógł pomóc 
i zabrać «głaz. W tedy dopiero zauważył, że w ie
ziony przez niego kam ień ma takie same kon
tury, jak tamten.

— Czyżby z jednej skały były ciosane? — 
zdziwił się.

Zawołał na mężczyznę, niosącego głaz. 
Kiedy się tam ten odwrócił, rozpoznał w nim 
syna.

Zszedł z kozła furm anki, jakby się chciał 
upewnić, czy się nie pomylił, podszedł do sy
na i wyszeptał ze wzruszeniem:

— Pojedziemy razem. Pomógł synowi 
wrzucić skałę na  wóz, siadł razem  z nim  na 
siodle, u ją ł silmej lejce i patrząc dumnym, 
choć od wzruszenia załzawionym wzrokiem po 
twarzach zdziwionych sąsiadów, ruszył dalej 
w stronę Cieszyna.

Owe kamienie w m urze Kościoła Jezusow e
go są właśnie głazami, przywiezionymi przez 
starego Jakuba i jego syna — Jana. Skały te 
tak się ze sobą scem entowały i spoiły, że przez 
wiele lat n ik t nie mógł poznać, w którym  m iej
scu zostały ze sobą połączone. Teraz zarysował 
się na nich drobny ślad, jakgdyby miało nastą
pić pęknięcie.

Pytałem  się wielu ludzi zacnych i czcigod
nych, którzy dobrze znają sztukę budowy m u
rów kościelnych, czy skały te rozpadną się. 
Każdy z zagadniętych dał mi jednobrzmiącą 
odpowiedź:

— WSZYSTKO ZALEŻY OD WAS...

przedstaw iciel Chrzęścij ańskiej 
Akademii Teologicznej z Chylić 
k/W arszawy, iks. d r  Jam Niem 
czyk. Uczestnicy m ieli możność 
swobodnej w ym iany m yśli na 
tem aty, związane z zadaniam i 
chrzęścij an wobec problemów 
pokoju i pojednania między na
rodami.

We wrześniu 1961 roku w In 
sty tucie AGAPE we Włoszech, 
odbędzie się m iędzynarodowa 
konferencja młodzieży na te 
mat: „W poszukiwaniu pokoju“. 
Zostaną przy tym  wygłoszone 
referaty: 1. Chrześcijanin a, w al
ka o pokój, 2. Chrześcijańska 
działalność w nowoczesnej Eu
ropie — a) polityczna, b) spo
łeczna, 3) Pojednanie w ram ach 
Kościołów, itp.

Donosiliśmy w swoim cza
sie dosyć obszernie o Ekum e
nicznym  Kongresie Młodzieży 
w Lozannie. Niemal równocześ
nie, od 15—31 lipca ub. roku 
odbywał się w  Strassbourgu we 
Francji inny Kongres, organizo
wany przez Światową Federację 
S tudentów  Chrześcijan. Kon
ferencja zgromadziła 550 s tu 
dentów z 70 krajów  i 100 przed
stawicieli różnych organizac j i 
ekumenicznych. Z zagranicz
nych źródeł dowiadujem y się, 
że uczestniczyła w niej również 
delegacja studentów  Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej. 
Wielka szkoda, że uczestnicy

Konferecji n ie  podzielili się z 
szerszym ogółem młodzieży 
swymi wrażeniam i i problem a
tyką, k tó ra  d la  w ielu m usiała 
być bardzo ciekawa. Z w ybit
nych osób, uczestniczących w 
konferencji w arto  wymienić 
prof. J. L. H rom adkę z Pragi, 
prof. Karola B artha  z Bazylei 
i Dra W. A. Vdsser‘t Hoofta.

Na początku września ub. 
reku w Pradze Czeskiej odbyła 
się Chrześcijańska Konferencja 
Pokojowa, o k tórej dość szeroko 
pisała już Jednota. Bezpośred
nio potem  odbyła się konferen
cja młodzieży, w  której wzięło 
udział około 80 osób, w  tym
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