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PRZEDMOWA PIERWSZA 

(25 grudnia 1945) 
 

Często, bardzo często odczuwałem wewnętrzną potrzebę opisania 

ku czci umiłowanego Pana i Zbawiciela tych wszystkich wielkich 

rzeczy, jakie w swej dobroci i cierpliwości uczynił ze mną. A 

mianowicie, że będąc księdzem katolickim, po wewnętrznych walkach 

utorowałem sobie drogę do biblijnej wiary. Jak to jednak napisać, aby 

nie było zbyt ostro... by nie powiedzieć zbyt wiele, a zarazem zbyt 

mało... by tym, którzy przez religie zostali sprowadzeni na bezdroża, 

udostępnić pełne wejrzenie w istotę błędu, w narkotyczne działanie 

ich religii... by nie zatajać przed nimi przyczyn udręki ich dusz i 

trapiącej ich rozpaczy? Jak wywiązać się w pełni z takiego zadania: 

scharakteryzować jasno i dokładnie błąd ciążący na jakiejś religii, nie 

raniąc przy tym w żadnej mierze uzależnionych od niej dusz? 

Modląc się gorąco ustępuję obecnie pod naciskiem z wielu stron i 

w formie listów przekazuję opinii publicznej przyczyny, których 

naturalnym następstwem było moje odejście od katolicyzmu w stronę 

Prawdy biblijnej. Oby dzięki temu katolicy poznali to, co jest dobrego 

w protestantyzmie; protestanci natomiast - oby nauczyli się rozumieć 

nie znaną im przeważnie i niewytłumaczalną potęgę katolicyzmu. 

Moje osobiste przeżycia oby nauczyły jednych i drugich opierania się 

tylko i wyłącznie na Jezusie i zdawania się tylko i wyłącznie na Pismo 

święte. Wymienione tu religijne stosunki i zwyczaje dotyczą przede 

wszystkim rodzinnych stron autora — pod każdym względem nękanej 

niepokojami Alzacji. 

Na drogę kapłaństwa popchnęła mnie miłość do dusz ludzkich i 

do Zbawiciela. Głosiłem religijną „mądrość" i ludzkie dogmaty tak 

dobrze, jak tylko umiałem... aż do chwili, gdy już dłużej nie 

mogłem. 

Od katolickiego kapłaństwa odepchnęła mnie z kolei miłość do 

mojej własnej duszy, do Prawdy Biblii, miłość do oszukanych dusz: 

wyjść spośród błędnych ogników... ku światłości... w światłość! 

Dziś, u stóp Krzyża, mając osobisty kontakt z uwielbionym 
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Zbawicielem, głoszę Słowo Boże w stanie czystym, Słowo 

0 złożonej przez Jezusa na Krzyżu ofierze, Słowo nie zamącone 

obrzędem, tradycją, nakazami Kościoła. „Jeśli więc Syn was 

wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" (Jn 8:36), wolnymi od 

ludzkich dogmatów, od „względu na osobę", od błędów 

1 oszustw różnych religii. Wolni od tego wszystkiego po to, by stać się 

całkowicie sługami Jezusa, słuchaczami i wykonawcami Jego Słowa. 

Książka ta nie jest zapowiedzią walki z moim macierzystym 

Kościołem. Bynajmniej. Inny byłby wtedy jego wizerunek, innym 

opisany językiem. Nie jestem również, Bogu dzięki, sędzią w 

sprawach, które nie są już moim zadaniem i za które nie ponoszę (już 

więcej) odpowiedzialności. Książka ta, która w gruncie rzeczy powinna 

by być opublikowana dopiero po mojej śmierci, pomyślana jest raczej 

jako pomoc dla dusz szukających zbawienia, aby mogły zorientować 

się w labiryncie różnych religii i różnych systemów wiary. 

Dlatego też w książce tej nie zwracam się do jakiejś religijnej 

instytucji, ale wyłącznie do milionów tak zwanych chrześcijan, którzy 
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trzymają się z dala od wszelkich Kościołów i religii, do tych, do 

których nie dotarło, do tych, którzy jedynie z powodu nieznajomości 

Biblii stali się (zostali uczynieni) poganami... do dusz ludzkich, którym 

zalecano sakramenty, filozofię i ludzkie uczynki jako chleb żywota 

i dawców życia. W stosunku do świadomych i nieświadomych 

błędnych ogników religijnego formatu nie mam żadnego zadania do 

spełnienia i nie poczuwam się do odpowiedzialności. Inaczej ma się 

sprawa ze sprowadzonymi przez nie na manowce duszami, które 

czując jałowość i pustkę własnego serca szukają Jezusa, Który jest 

Źródłem życia. 

Oby to moje osobiste świadectwo mówiące o tym, skąd i dokąd 

szedłem (w wierze), ukazało tym zmartwionym, przygnębionym 

duszom - obojętne do jakiej religii i narodowości należą - ukazało 

biblijną Prawdę, pełną biblijną Prawdę chrześcijaństwa: istotę 

rzeczy stanowi Chrystus, Ukrzyżowany, Jego ofiara śmierci i Jego 

zmartwychwstanie. 

 

PRZEDMOWA DRUGA 

(do czwartego wydania) 

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków..." 

(Hebr. 12:1), stwierdza Słowo Boże. Do tych świadków wiary należy 

również Autor niniejszego świadectwa. Bolesna i trudna była jego 

droga „od religijnego dogmatu do wiary biblijnej", jak to trafnie 

ujmuje podtytuł. Skoro jednak już znalazł to, co największe — Tego 

Największego! — zdarzyło się z nim to, co z innymi: „My bowiem nie 

możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy" (Dz. 4:20). 

Nieprzeliczone rzesze ludzi słyszały i czytały świadectwo byłego 

księdza katolickiego i wielu ludziom dzięki temu udało się odejść od 

fałszywego dogmatyzmu, instytucjonalizmu, sakramen-talizmu, i 

przyjść do Tego Jedynego, o którym powiedziano: „I nie ma w nikim 

innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod 

niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. 

4:12). 

Pomimo że kiążka szybko zniknęła z księgarskich półek, ludzie 

wciąż się o nią dopominali. Wznowiono ją więc w przeświadczeniu, że 

stanie się obfitym błogosławieństwem i korzyścią dla wielu szczerze 

szukających dusz. Już w 1946 roku wyszedł drugi nakład, w 

rozszerzonej wersji, a w 1963 — trzeci. Książka została 

przetłumaczona na język francuski pod tytułem „Du Dogme 

catholique à la Foi biblique". Krótsze świadectwo zawiera broszura pt. 

„Der Weg" (Droga). 

Wierny świadek Jezusa umarł, ale do dziś przemawia w swoich 

pismach. W dniu 8 marca 1975 roku zmarł w podeszłym wieku i wolno 

mu teraz oglądać Tego, komu zaufał i służył: Jezusa, błogosławionego 

Pana. 
 

7 października 1976 

Samuel Limbach Wolny 

Zbór Ewangelicki 
 

(W listopadzie 1984 ukazał się szósty nakład książki) 

RZUT OKA NA MOJE ŻYCIE 



 

 

Urodziłem się 7 października 1888 w Sch. w Dolnej Alzacji jako 

najmłodsze dziecko moich rodziców, którzy byli rolnikami. Już w 

wieku pięciu lat zapragnąłem zostać misjonarzem. Nasz sąsiad miał 

syna, który był misjonarzem na Madagaskarze i właśnie przyjechał do 

domu na urlop. Córka sąsiada również była tam misjonarką. Te dwie 

postacie wywarły ogromne wrażenie na moim pobudliwym sercu. 

W dzieciństwie wiele chorowałem. Umysłowo rozwinąłem się 

właściwe dopiero w wieku 12-13 lat. Mój najstarszy brat nazywał się 

również Louis i zmarł we wczesnej młodości na zapalenie mózgu. Gdy 

po moim urodzeniu się postanowiono, że i ja będę nosił imię Louis, 

zabobonna położna zdecydowanie zaprotestowała: „On też będzie 

musiał umrzeć!" Moja matka, która wiele w życiu wycierpiała, 

odpowiedziała: „Źle by było, gdyby musiał znaleźć się tam, w dole". 

Ochrzczono mnie i zapisano pod imionami Franciszek Ludwik, ale 

mimo to nosiłem imię Louis, jak dziad i pradziad, gdyż bracia nie 

nazywali mnie inaczej. W ten sposób już wtedy zostałem 

przechrzczony po raz pierwszy. Było nas pięciu braci i mieliśmy tylko 

jedną siostrę. 

Od ósmego roku życia przez całą młodość musiałem przebywać z 

dala od miłego domu rodzinnego, z dala od rodziców, rodzeństwa i 

ukochanej matki. Ją, która tyle wycierpiała, kochałem najbardziej. 

Gimnazjum przy Kurii biskupiej w Str. było tak daleko od mojego 

rodzinnego domu, że byłem zmuszony przez wszystkie lata szkolne 

mieszkać w tamtejszym internacie. Z tego powodu często bywałem 

smutny. Moje młodzieńcze serce przepełniała miłość do mojej dobrej 

matki. Bardzo tęskniłem do domu. Ten długi, gorzki czas przyniósł mi 

wiele wewnętrznych smutków, zahamowań i zwątpień. Wszystko to 

jednak kryłem głęboko w sercu. Nikt nie domyślał się, jak bardzo 

byłem nieszczęśliwy. Uzewnętrzniało się to w ponurym nastroju, 

buntach, urządzaniu kawałów itd. Czy rzeczywiście tak być musiało? 

Tak było! To ja pragnąłem studiować! Moi kochani rodzice nic ze 

swojej strony nie mogli w tej sytuacji zmienić; w każdym razie nie 

mogła tego zrobić moja kochana matka. Przeważnie nie docierało do 

nich nic z lamentów mego nieszczęśliwego serca, ona jednak, kochana 

matka, na pewno coś przeczuwała. 

Od dziesiątego do dziewiętnastego roku życia, a więc w latach 

1898—1907, przebywałem w tym gimnazjum w Str. Szkoła ta cieszyła 

się wielkim powodzeniem, bo według ówczesnych pojęć stała na 

wysokim poziomie. Po maturze przez pięć lat uczęszczałem do 

seminarium duchownego diecezji Str. Poszczególne przedmioty, my 

teolodzy, studiowaliśmy codziennie na uniwersytecie. Były to lata 

1908—1913. Miałem wielkie zdolności do prawoznawstwa i 

elektrotechniki! Nieprzeparcie pociągał mnie jednak stan duchowny. 

Po otrzymaniu święceń kapłańskich 25 lipca 1913 roku, zostałem 

wikarym w najbiedniejszej parafii Str. Tam pracowałem przez trzy lata, 

po czym przeszedłem do najbogatszej parafii Str., gdzie również 

pracowałem trzy lata. Schorzenie szczęki wywołane niewłaściwym 

leczeniem zęba w 1902 roku przysporzyło mi niewypowiedzianych 

dolegliwości. Przez kilka lat miałem perforację szczęki i aby móc jeść 
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lub wygłaszać kazania musiałem za każdym razem zatykać sobie 

otwór w szczęce specjalnym sztyfci-kiem. W 1918 poddałem się 

operacji i przez następne trzy lata byłem w większym lub mniejszym 

stopniu niezdolny do pracy w pełni sił. W 1922 roku zostałem 

pastorem w małej parafii w W., w pięknym Kochefsbergu. Miałem 

więc mnóstwo czasu na studiowanie Biblii. Wykorzystałem go w pełni 

tak, że w 1929, a więc po siedmioletnich studiach biblijnych rozstałem 

się z parafią i z Kościołem. 

Z radością wspominam dziś jeszcze moich kochanych parafian, 

których bardzo kochałem i szanowałem. Jedną z najtrudniejszych 

duchowo do strawienia rzeczy było pożegnanie z moją kochaną 

trzódką, której tak wiele mogłem opowiedzieć o biblijnej wierze. 

Czyniłem to w takiej mierze, w jakiej sam wgłębiałem się w pełnię 

Prawdy Pisma świętego. I tych moich kochanych musiałem 

rozczarować swoim odejściem. Nie mogłem jednak pogodzić tych 

dwóch rzeczy: pełnienia nadal funkcji księdza katolickiego i poczucia, 

że nie jestem w stanie nadal tego robić! 

13 maja 1929 napisałem do monsiniora R. pismo z zawiadomie-

niem o wystąpieniu z Kościoła, po czym przez pewien czas 

przebywałem w Jurze Berneńskiej, gdzie chciałem zarabiać na chleb 

powszedni hodowlą królików i kur. Wkrótce jednak zaczęto mnie 

wzywać to tu, to tam, nawet do Alzacji, abym wygłaszał kazania. Po 

chwilowym pobycie w Genewie osiadłem w 1932 roku w Zurychu, 

gdzie czekali na mnie przyjaciele i gdzie stopniowo powstał biblijny 

zbór. 

Dzięki łasce Bożej od roku 1938 mogliśmy odprawiać nabożeństwa 

w stałej siedzibie. Jest to dzisiejsza „Patmos" przy Trittligasse 3 w 

Zurychu. „Patmos" (Samotna), to wyspa, na której Janowi dane były 

objawienia. Na chwałę Pana mogę wdzięcznym sercem przyświadczyć, 

że na tym dziele pod każdym względem spoczywa błogosławieństwo 

Pana. Zwłaszcza wielu katolików znalazło tu prawdziwego Pośrednika 

— Jezusa i przychodzą oni na nabożeństwa regularnie, po części 

nawet z daleka. 

Tu również powstały (z wyjątkiem pierwszej) moje broszury. A 

teraz dochodzi jeszcze sprawozdanie z mojego nawrócenia: jak z 

wyuczonych błędów katolicyzmu przedarłem się do biblijnej Prawdy! 

Oby dopomogło ono szukającym katolikom. Oby pokazało wielu 

protestantom, że nie przewyższają tak bardzo łatwowiernych nieraz 

katolików. Oby uświadomiło wszystkim prawdziwym chrześcijanom, 

wierzącym z Kościołów państwowych i we wspólnotach, w jak 

niewielkiej mierze są zdolni i gotowi pomóc, naprawdę pomóc, 

naprawdę poprowadzić do Zbawiciela szukające dusze (stąd i 

stamtąd). Niestety, wielu chrześcijan dobrze potrafi badać gruntownie 

niedostatki i błędy jakiejś nauki i pośrednio obciążać i winić 

sprowadzonych na manowce! Natomiast szukającemu katolikowi dać 

na drogę krótkie, trafne słowo — tego nie potrafią. Krytykować, 

pogardzać i źle mówić potrafi każdy. Natomiast do wyprowadzenia z 

błędu potrzebny jest rozum i duża doza wyrozumiałości. Niestety, 

wielu chrześcijan posiada tylko rozum i dlatego nie mogą służyć 

wyrozumiałością. 



 

Oby wszystkim sprowadzonym na manowce i oszukanym przez 

religie ludziom, świadectwo to jasno ukazało Pana Jezusa jako 

osobistego Zbawiciela! I niechby również wstrząsnęło wszystkimi 

prawdziwymi dziećmi Bożymi z bliska i z daleka tak, by pełnili swoje 

święte zadanie głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia wszystkich 

dusz do Jezusa! 

Oby świadectwo to świadczyło o Panu Jezusie i o Prawdzie 

biblijnej i wtedy jeszcze, gdy mnie już nie będzie. Ciemności stają 

się wciąż ciemniejsze i bardziej zuchwałe, zwłaszcza te religijne. 

Ciemność z zaciekłością występuje przeciw światłości w swoim 

państwie. Nie może jej znieść ani się jej pozbyć. — Niebawem jednak 

Pan ją zabierze na nieszczęście ciemności. Ponowne przyjście 

Chrystusa jest tuż, blisko. Kto się go doczeka?... Dlatego chcę do 

końca swego życia pozostać wierny Panu i Zbawicielowi... tylko Jemu 

będę się starał podobać... Jego Słowo i Pismo święte chcę uznawać jako 

jedyną zasadę i według niej postępować... nie pozwalając, by religijna 

władza i religijne pozory miały na mnie wpływ albo nawet działały 

zastraszająco. 

Do końca mego życia chcę, jeśli Bóg pozwoli, służyć w pięknym 

mieście Zwingliego zborowi, który powstał z pomocą Ducha Bożego i 

założony został w oparciu o Słowo Pisma świętego. Chcę służyć 

wszystkim z bliska i z daleka, którzy zechcą, bym im służył. Oby 

wierny Pan nadal mi błogosławił, abym mógł dla wielu jeszcze tysięcy 

zasmuconych i oszukanych być drogowskazem do Jezusa, Zbawiciela 

całego świata. Tak, pragnę być i pozostać wyraźnym drogowskazem 

najpierw, dopóki jeszcze mogę, przez zwiastowanie Słowa, a gdy już 

nie będę w stanie czynić tego ustnie - przez moją pracę literacką, która 

niech mężnym głosem mówi o przebłagalnym dziele Jezusa 

dokonanym na Golgocie. 

(L. Vogel) 

Zurych, 25 grudnia 1945 
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List pierwszy. 
 
 
 
 

Szanowny Księże Proboszczu, 
 
 

Dzisiaj po prostu muszę do Księdza napisać. Dawno już czułem 

taką potrzebę. Ale, żeby być zupełnie szczerym: rozczarowałem się co 

do Księdza, a nawet byłem rozgoryczony. Postanowiłem, że nigdy do 

Księdza nie napiszę. Dowiedziałem się jednak, że napisał Ksiądz do 

naszego przewielebnego księdza biskupa długi list polecony z 

deklaracją wystąpienia z Kościoła katolickiego. Czy to się zgadza? A co 

właściwie napisał Ksiądz w tym liście? Czy wolno wiedzieć? 

Czy wolno w ogóle „wystąpić" z naszego Kościoła nie zapierając się 

Jezusa? Do takiego błędu nie byłby Ksiądz przecież zdolny. Miłość do 

Jezusa zbyt jest zakorzeniona w sercu Księdza. Jak często mówił 

Ksiądz nam o tym w sposób zdecydowany i z wewnętrznym 

przekonaniem! 

Nie wyobraża Ksiądz sobie smutku, bólu i rozczarowania, w jakich 

odejście Księdza pozostawiło nas, Pańskich przyjaciół! Jak bardzo 

zasmucił Ksiądz nas i swoich kochanych krewnych. Jakim szczęściem i 

błogosławieństwem jest bowiem dla katolickiej rodziny posiadanie 

krewnego - księdza. A teraz to odstępstwo. Muszę powiedzieć otwarcie 

i po prostu: taka hańba! Jesteśmy bezradni i nic już nie rozumiemy. A 

władze kościelne są dziwnie milczące i skryte. Dobrzy katolicy są 

bezgranicznie smutni; źli wyśmiewają się z Księdza i z nas. Nie chce 

Ksiądz chyba utrzymywać, że Kościół katolicki myli się i nie jest 

prawdziwym Kościołem Chrystusa! 

Rzeczywiście głosił Ksiądz w niedzielę Ewangelię (zwłaszcza w 

ostatnich dwóch—trzech latach) z taką mocą i w odrębnej, nowej, 

żywej formie. Jakąż to było dla nas radością. Wiele rzeczy było dla nas 

zupełną nowością! Wszystko jednak miało ręce i nogi i rozumieliśmy 

te kazania o wiele lepiej niż zwyczajne, moralizują 
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ce. Punktem centralnym była zawsze ofiara złożona przez Jezusa na 

Krzyżu. Przypominam sobie dobrze, że mówił Ksiądz zupełnie inaczej 

i bardziej zrozumiale o Marii i świętych. Po cóż więc było uciekać i 

opuszczać nas. Wszakże byliśmy z Księdza zadowoleni i zupełnie 

szczęśliwi. Ksiądz szedł tak, jak mówił: drogą biblijnej Prawdy. I to 

właśnie nam się podobało. Dlaczego więc Ksiądz uciekł? Czyż Jego 

Przewielebność, biskup R. nie powiedział podczas oficjalnej wizyty 

(visite canonique) w dniu 4.12.1925, że jest Ksiądz ogromnie lubiany 

przez całą ludność i że ma pełne zaufanie Rady Parafialnej i Rady 

Kościelnej! I potem ten zupełnie niezrozumiały wybryk. Czy pragnął 

Ksiądz mieć większą parafię? Nie możemy uwierzyć, by miał Ksiądz 

takie roszczenia (takie wygórowane żądania). Cóż wobec tego 

wypędziło Księdza od nas? Zaczynaliśmy już rozumieć Pismo święte. A 

Ksiądz, zamiast wprowadzić nas w całe Pismo, nagle rzuca się (proszę 

wybaczyć!) do ucieczki; tak, ucieczki do Badaczy Pisma Świętego. Tak 

się tu powszechnie mówi! Jest Ksiądz, apostatą, renegatem, 

odszczepień-cem! 

A teraz niech Ksiądz odpowie: czy to Ksiądz się popsuł, czy też my 

jesteśmy dla Księdza nie dość dobrzy, zbyt prości, nieinteresu-jący?... 

Czy też w końcu miałaby nasza święta Nauka, potwierdzona przez 

Doktorów Kościoła, miałaby okazać się złą i oszukańczą nauką, a 

Pańska - nauka Badaczy Pisma Świętego - nauką dobrą? 

Niech Ksiądz, szanowny Księże Proboszczu, nie weźmie za złe 

tych ostrych sformułowań. Nasze serca są tak zranione! Dziś jeszcze 

sympatie nasze są po Księdza stronie. Ale nie rozumiemy nic a nic. W 

imieniu wielu parafian proszę o wyjaśnienie. Wiele modlimy się za 

Księdza. 

Pozdrawiamy Księdza, kochany Księże Proboszczu, serdecznie. 

W imieniu wielu zasmuconych przyjaciół 

oddany dr M. 

..i pierwsza odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M... 
 
 

Jakże ucieszył mnie Pański list! Wielką rzeczą jest, że w ogóle go 

otrzymałem. Znam Pańską szczerość. Dlatego cieszę się bardzo, że 

dzięki Pana pytaniom mogę udzielić Panu, Kochany Panie Doktorze, 

bliższych wyjaśnień na temat mojego wystąpienia z Kościoła 

Katolickiego. Nie mogłem napisać pierwszy. Pan i wszyscy inni, 

odczytalibyście to jako prozelityzm. 

Chętnie odpowiem na Pana liczne pytania. Miał Pan rację pisząc 

prosto z mostu i nie ukrywając swego rozczarowania i zmartwienia. 

Miłości zresztą też nie udało się Panu ukryć. Leżała na samym dnie, 

między wierszami, kochany Panie Doktorze! 

Aby mógł Pan wejrzeć w mnóstwo zdarzeń, wypadków, powodów 

i spraw dziejących się w tle, które doprowadziły w końcu do mego 

wystąpienia, dam Panu do wglądu jako główny dokument kopię 

mojego pisma deklarującego wystąpienie, a skierowanego do 

monsiniora R., biskupa Diecezji Str. Dołączam ją do listu, do 

dokładnego przestudiowania. Może Pan tę kopię zatrzymać oraz dać 
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ją do przeczytania zainteresowanym przyjaciołom. Oryginał jest w 

języku francuskim; kopia jest dobrym tłumaczeniem na niemiecki, aby 

wszyscy przyjaciele mogli zapoznać się z tym ważnym pismem. 

W dokumencie tym odpowiada się przede wszystkim na pytanie 

czy ksiądz może wystąpić z Kościoła Katolickiego. Stoi Pan przed 

faktem dokonanym, bo inaczej nie byłbym „apostatą, renegatem i 

odszczepieńcem", jak raczą mnie nazywać organa kościelne. W ten 

sposób ukazują ludowi za jednym zamachem, jaki jestem zły. Wszak 

odszczepieniec, to biblijny demon. 

Z całego serca i z własnej nieprzymuszonej woli uznałem wtedy 

przez przyjęcie kapłaństwa, że Kościół Katolicki jest jedynym 

prawdziwym Kościołem. Byłem mu też wierny... dopóki nie 

dostrzegłem swojej pomyłki... dopóki dzięki Biblii nie ujrzałem, że 

główną rzeczą w nim są sakramenty, a nie Jezus. Dopóki więc w głębi 

serca uważałem Kościół Katolicki za prawdziwy, był on dla mnie 

autorytetem i nigdy nie mógłbym i nie chciałbym z niego wystąpić. 

Kiedy jednak zobaczyłem, że jest głęboko pogrążony w błędzie i 

innych za sobą tym samym pociąga — choć nieświadomie i niechcący 

- to ten tak drogi mi niegdyś Kościół nie miał już nic do powiedzenia 

mojemu sumieniu i nie mogłem już od niego przyjąć żadnego rozkazu, 

nie mogłem być posłuszny żadnemu nakazowi ani zakazowi. Moje 

wystąpienie było więc tylko drobiazgiem zewnętrznej natury, skoro 

oderwałem się od niego wewnętrznie pod wpływem Biblii i Ducha 

Bożego. 

Oderwanie to nie przyszło mi łatwo. Cały proces trwał siedem lat, 

podczas których rozpaczliwie szukałem, badałem i walczyłem, prosząc 

o radę kilku kolegów i przełożonych. Żaden z nich jednak nie chciał 

(nie mógł) odpowiedzieć mi lub udzielić wyjaśnień za pomocą Słowa 

Bożego. Wszyscy, bezpośrednio lub pośrednio, sięgali do dogmatów, 

nakazów Kościoła, do dobrze zamaskowanej pogróżki ekskomuniki, 

klątwy kościelnej i związanej z tym hańby, jaka była udziałem moim i 

moich krewnych. Siedem lat rozpaczy, ale również siedem lat 

wewnętrznego błogosławieństwa, wewnętrznego bogacenia się przez 

Słowo Boże, uwolnienia się od wszelkich ludzkich religijnych 

dogmatów, zarządzeń, przepisów... Najwymowniejszym świadectwem 

tego szukania i znajdowania jest powstała w tych latach broszurka 

„Schöpfungs - und Erlösungsplan" (Plan stworzenia i zbawienia), która 

dziś nosi tytuł „Zurück zur Bibel" (Powrót do Biblii). Często czytałem 

Biblię przez siedem do dziesięciu godzin dziennie. I nie tak, jak czyta 

się powieści. Nie, czytałem z piórem w ręku. Było to żarliwe studium 

połączone z modlitwą i błaganiem Zbawiciela, by pozwolił mi 

zrozumieć swoje Słowo. W ten sposób moje wystąpienie z Kościoła 

przybierało coraz konkretniejszy kształt... ku memu własnemu 

zdumieniu. 

Dobrze rozumiem, drogi Panie Doktorze, to co pisze mi Pan 

0 rozczarowaniu przeżywanym przez moich krewnych i przyjaciół. 

Jeżeli coś mogłoby mnie powstrzymać od wystąpienia, to tylko ból 

1 rozczarowanie, które z konieczności musiałem sprawić tym moim 

drogim. Jeden z kochanych krewnych, któremu winien jestem 

wdzięczność, powiedział: „Nie przekroczysz więcej mego progu... 

przynosisz nam straszny wstyd... w średniowieczu zamknięto by cię po 

prostu w klasztorze (tak, a nawet by mnie tam pochowano)... 

powinieneś pozostać wierny swojej religii..." itd. Odpowiedziałem mu 

spokojnie: „Dawniej, drogi Kuzynie, nie wierzył pan w nic, śmiał się 

pan w kułak z Kościoła Katolickiego, pogardzał pan w głębi serca 
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wszystkimi księżmi... i dziś robi pan to samo! A teraz jest pan tak 

bardzo katolicki, bo chodzi o honor rodziny. Jednakże wstydzić się 

należy nie tego, że ja dziś odchodzę od błędów i wracam do Prawdy. 

Wstydzić się można za tych, którzy w pierwszych chrześcijańskich' 

stuleciach odeszli od wiary biblijnej, zaczęli wymyślać sakramenty i 

odebrali światu Jezusa i Biblię. Prawdziwa hańba okrywa tych, którzy 

dziś pozostają na usługach tej błędnej nauki z powodu chorobliwej 

ambicji, chciwości, żądzy władzy i wolą uprawiać politykę niż czytać 

Biblię itd.". W trzy miesiące później ten miły kuzyn napisał mi: „W 

porządku, mój drogi. Chciałem Cię tylko wypróbować! Inaczej 

zginąłbyś... Gdybym mógł Ci kiedyś pomóc (finansowo albo polecając 

Cię komuś), to po prostu mi powiedz, dobrze?" 

Widzi Pan więc, drogi Panie Doktorze, to rozczarowanie: ludzie 

boją się oszczerstw, jakie „Kościół nauczający" rzuca na takich 

„apostatów". Pewien szczery kolega, którego powiadomiłem wtedy o 

swoich zamiarach, powiedział mi nieśmiało: „W diecezji wyleją na 

ciebie cały kubeł pomyj i oszczerstw i zginiesz nędznie..." No, w 

rzeczywistości nie było (dotychczas) tak źle, jak można by 

przypuszczać. Zawdzięczam to (oprócz Bogu) postawie monsiniora R., 

z którego korespondencją ze mną, apostatą, zapoznam Pana później. 

Jest on człowiekiem honoru, pochodzi - co ciekawe - z czysto 

protestanckiej rodziny, czci Biblię i niewątpliwie zrozumiał mnie lepiej 

niż wolno mu to było powiedzieć. Tak, stamtąd doznałem 

niewidzialnej ochrony, za którą dziś jeszcze jestem wdzięczny. 

Gdybym żył we Włoszech lub w Hiszpanii, to oprócz tego, że byłbym 

wygnany, obłożony klątwą, zniesławiony i wyklęty, groziłoby mi 

niebezpieczeństwo utraty życia, mimo iż nie żyjemy już w 

średniowieczu, kiedy to Kościół miał w swoim ręku polityczną władzę 

nawet nad książętami, królami i cesarzami! 

Z biblijnego punktu widzenia nie jestem więc żadnym „apostatą, 

renegatem, demonem", ale jestem tym, który szczęśliwie uciekł, 

wydostał się z otchłani odszczepieństwa, satanizmu, odstępstwa. 

Wspomina Pan jeszcze, drogi Panie Doktorze, o Doktorach 

Kościoła. Z tego, co napisano powyżej może Pan zobaczyć kim oni są. 

Są założycielami ziemsko-religijnych dogmatów Kościoła katolickiego. 

Oni to właśnie wtłoczyli błędy, które zaistniały już za czasów Pawła, w 

filozoficzne prawidła i formuły i w ten sposób dali początek teologii 

będącej często bardziej oczernianiem Boga i bluźnierstwem przeciwko 

prawdzie niż Nauką Bożą. W rzeczywistości ci religijni panowie, będąc 

doktorami Kościoła, wpędzają Kościół w chorobę! 

Kilku z nich, wychodząc z wiary biblijnej chciało się jej trzymać i 

np. nauczali o porwaniu wierzących zgodnie z Pismem. Zostali oni 

wykluczeni z kononu Doktorów Kościoła i ekskomu-nikowani. 

Władzę w ręku zatrzymali ci inni, „katoliccy" nauczyciele. W ten 

sposób powstał urząd papieża i papiestwo, dogmaty i ceremoniały, 

kościelne nakazy i sakramenty, których w średniowieczu było około 

trzydziestu. Później zrobiono z tego siedem sakramentów plus iks 

sakramentałii. Prości ludzie muszą przy tym wierzyć, że tak było 

zawsze! Przez tych teologicznych filozofów (filozoficznych teologów) 

mamy nieomylność papieża, Wniebowzięcie Marii, dogmat o 

jedynozbawczości Kościoła, teorię czyśćca itd. 

Muszę jednak na tym poprzestać, bo za wiele tego dobrego naraz. 

Zawsze należy najpierw przetrawić, zanim zacznie się jeść na nowo. 

Dziękuję Panu serdecznie za sympatię i zrozumienie dźwięczące w 

Pańskim Uście. Proszę uważnie przeczytać mój list z zapowiedzią 



1 3  

wystąpienia, skierowany do monsiniora R. Proszę napisać mi, czego 

Pan nie zrozumiał albo z czym nie może się Pan zgodzić. 

Ale chwileczkę! - jeszcze słowo na temat Badaczy Pisma Świętego! 

Pan i kilku moich dawnych przyjaciół twierdzicie, że przeszedłem do 

„Badaczy Pisma Świętego". Niech Bóg broni. Tak nie jest. Badacze 

Pisma Świętego są - podobnie jak Sabatyści, wyznawcy Kościoła 

Nowoapostolskiego i inni - „sektą" i należy ich unikać, bo wszystko 

przekręcają. Nie poszedłem do nich i nie mam z nimi nic wspólnego. 

Wręcz przeciwnie, zwalczam ich nawet w moich publikacjach. Moim 

zajęciem jest pilne studiowanie Biblii tak, by opierać się wyłącznie na 

Prawdzie biblijnej. Rozumiem jednak dobrze Pana i moich 

ubolewających przyjaciół: oprócz protestanckiego Kościoła 

państwowego znacie w Alzacji wyłącznie Sabatystów, którzy co 

niedziela bombardują Was swoimi publikacjami i Badaczy Pisma 

Świętego, którzy obscenicznymi obrazkami i filmami lżą katolicką 

hierarchię (co jest niesłuszne). Nie, ja do tego nie należę. Nie 

zwalczam również ludzi, którzy tam i ówdzie związani są religią. 

Zwalczam błędy, fałszywą naukę, która podkopuje Prawdę zawartą 

w Piśmie świętym. Zmusza mnie do tego miłość do Prawdy, pragnienie 

ratowania ludzkich dusz. Podążam za tą Prawdą; za Jezusem 

Ukrzyżowanym. Żałuję każdćgo człowieka, którego jakakolwiek religia 

wodzi na pasku. A cieszę się wraz z każdym, kto na podstawie ofiary 

złożonej przez Jezusa na krzyżu zdołał uratować swoją duszę, kto w 

oparciu o Pismo święte posiadł Prawdę zawartą w Biblii i dzięki temu 

ma coś na godzinę śmierci i na wejście do wieczności. Nasz umiłowany 

Pan i Zbawiciel nigdy nie zawodzi, nie zawodzi też w godzinie śmierci. 

Zawodzą natomiast księża i Kościoły ze swoimi sakramentami. 

Pozdrawiając Pana, drogi Przyjacielu, z całego serca, pragnę tylko, 

by czytając ten list nie tracił Pan równowagi i nie oburzał się. „Jeśli 

więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" (Jn 8:36); 

„... przez pociechę z Pism..." (Rzym. 15:4); „Kto wierzy we mnie, jak 

powiada Pismo..." (Jn 7:38). 

Bardzo Panu oddany L. 

Vogel 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. 

W załączeniu kopia mojego listu do Biskupa R. z zawiadomieniem 

o wystąpieniu. Jest to tłumaczenie na niemiecki. Oryginał francuski 

znajdzie Pan w broszurze „Du Dogme catholique à la foi biblique". 

Ściśle poufne 

La Ferriere, Jura Berneńska, 13 maja 1929 Jego 

Przewielebność ks. R..., Biskup Diecezji... 

Najczcigodniejszy Panie, 

Udzielony mi łaskawie przez Waszą Ekscelencję urlop zdrowotny 

pragnę wykorzystać na zapoznanie Waszej Ekscelencji ze sprawą do 

głębi poruszającą moją duszę. 

Już w młodości, a zwłaszcza odkąd objąłem urząd kapłański, 

szczególną wagę przykładałem do korzystania z Pisma świętego. Jako 
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ksiądz korzystałem z niego, gdy tylko to było możliwe, w moich 

kazaniach. W miarę upływu czasu zgłębiałem coraz gruntowniej sens i 

ducha tego niebiańskiego pokarmu. Kiedy zachorowałem iw 1918 roku 

musiałem poddać się operacji szczęki, Wasza Ekscelencja przeniósł 

mnie (1922) do lżejszej pracy w parafii w W.; tam, przez siedem lat 

mogłem jeszcze bardziej zagłębić się w studiowanie Słowa Bożego. 

Im dłużej jednak słuchałem Pana mówiącego do mnie przez swoje 

Słowo, tym bardziej ludzkie, niedoskonałe i nielogiczne jawiły mi się 

prawdy Kościoła katolickiego. Wątpliwości z lat wczesnej młodości 

opadły mnie ze wzmożoną siłą. 

Bezpośrednia odpowiedź na moje wątpliwości i pytania 

naj-oczywiściej znajduje się w Piśmie. Biblia nie mówi, że Kościół jest 

pośrednikiem, ale że jeden jest Pośrednik, osobisty Bóg swoich 

dzieci... Nie mówi, że to aktywność ma wyjednać życie i niebo, ale 

obowiązek pełnienia uczynków z wdzięczności wobec Najwyższego i 

wobec Chrystusa, który dokonał wszystkiego jedną jedyną ofiarą 

złożoną na Golgocie... Zamiast nakazów wiary katolickiej - wierz 

mocno i niezachwianie w to, czego uczy Kościół - Biblia uczy: ufaj 

wyłącznie i całkowicie Panu Jezusowi, ukrzyżowanemu, umarłemu, 

zmartwychwstałemu, który wstąpił na niebiosa i siedzi tam, po 

prawicy Ojca, gotowy do ponownego przyjścia na ziemię. 

Ponieważ jednak bałem się Boga i nie chciałem Go zranić swoimi 

wątpliwościami, które zabronione były mojemu, wychowanemu przez 

Kościół, sumieniu - latami staczałem niezliczone walki duchowe, które 

zniechęciły mnie całkowicie i odebrały zdrowie. 

Od czasu do czasu z konieczności szukałem pomocy tam, gdzie 

miałem nadzieję ją znaleźć: w konfensjonale, a później również u 

kolegów. Niestety napotkałem przy tym dusze, które albo cierpiały z 

powodu takich samych wątpliwości, albo wyśmiewały się i robiły uniki 

odpowiadając na moje pytania w ten sposób: „Robię to, co mi każą, a o 

resztę się nie kłopoczę; po prostu wierzę w to, co mówi Kościół" (a 

więc w to, w co każą wierzyć!). Spotykałem też takich, którzy dawali 

mi do zrozumienia, że to z mojej strony tylko duchowa zarozumiałość, 

że chcę wiedzieć lepiej niż inni. 

Jeden jedyny kolega podszedł do mnie z miłością i naprawdę 

poważnie. Jednakże proponując mi jako lekturę dogmatykę Schella 

(katolickiego księdza i ekskomunikowanego profesora, który w swojej 

książce zaprzeczał nawet istnieniu piekła), pogłębił tylko moje 

wątpliwości zamiast dostarczenia dowodu na prawdy głoszone przez 

Kościół katolicki. 

W końcu zwróciłem się do należącego do hierarchii znawcy Pisma 

świętego, obecnie członka wysokiej kapituły. Powiedziałem sobie: 

temu panu z pewnością nie brak jest inteligencji, wykształcenia czy 

dobrej woli! Niestety jednak brakowało mu mądrości. Było to trzy lata 

temu, gdy oznajmił mi na Placu Katedralnym: „Panie V., jeżeli 

dowodów na ważność sakramentu chrztu wodą albo sakramentów w 

ogóle szuka pan w Piśmie, to jest pan na zupełnie fałszywym tropie! 

Faktycznie nie możemy na podstawie Pisma udowodnić ani jednego 

sakramentu. Rzecz ma się następująco: Kościół (katolicki), i tylko on, 

ma Ducha Świętego i daje Go komu zechce. Tylko zatem on jeden 

może określać zasady wiary i ustanawiać metody uświęcania 

(sakramenty). Gdyby więc ustanowił dziesięć sakramentów, to byłoby 

ich dziesięć; postanowił jednak, że cała pełnia Bożej łaski będzie nam 

udostępniona przez siedem kanałów (sakramentów)". (Kapłan i 
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Lewita przeszli mimo i zostawili mnie, na poły umarłego, na 

ziemi). 

Po tym smutnym doświadczeniu pozostało mi już tylko zdobyć się 

na jeszcze jeden wysiłek: postanowiłem poszukać pomocy u 

zakonników, u których miałem mocną nadzieję znaleźć lepiej 

pielęgnowane i głębiej rozwinięte życie duchowe. 

Obecny urlop wykorzystałem więc nie tylko na podreperowanie 

zdrowia, ale również na odwiedzenie mojego dawnego spowiednika 

(któremu nie wolno było nawet odpowiadać na moje listy!), a przede 

wszystkim innego ojca, bardzo znanego i ogólnie poważanego 

zakonnika. 

Temu ostatniemu dokładnie wyjaśniłem co na podstawie Pisma 

myślę i czuję, przy czym dodałem, że jako kryterium prawdy 

przyjmuję nawet tradycję o ile nie jest sprzeczna z prawdą biblijną. 

Przedstawiłem mu na piśmie wszystkie moje wątpliwości, udowa-

dniając jedyną prawdę Słowa Bożego przez przeciwstawianie nauce 

Kościoła liczne miejsca w Piśmie świętym. W piątek 3 maja 1929, ten 

skądinąd naprawdę miły ojciec, oświadczył mi jasno i otwarcie: „Żałuję 

bardzo, ale nie mogę udzielić panu żadnych wyjaśnień; mam dla pana 

wielki szacunek i żałuję, że w tym stanie ducha nie może pan 

sprawować nadal urzędu kapłańskiego. Nikt jednak nie będzie mógł 

panu pomóc (!). Niech pan pójdzie na teologiczny kurs na 

uniwersytecie..." A więc znowu polecenie: wierz w to, co nakazuje 

Kościół! To jednak znałem już wystarczająco dobrze. 

Jakie to smutne słyszeć kazania ludzi, którzy Naukę zastępują 

stworzonymi przez ludzi dogmatami, prawami kościelnymi i nie-

możliwymi do skontrolowania przekazami (Kol. 2:8123). Stanowi to 

dowód, że te dogmaty i kościelne zarządzenia w trzech czwartych 

wymyślone są przez ludzi i Kościół, a nie dane przez Chrystusa. Tym 

samym zagadnienie to jest ostatecznie załatwione! 

W oparciu o to, co nakazuje mi moje sumienie poczuwam się do 

obowiązku oświadczyć Waszej Ekscelencji, że nie mogę dłużej być 

członkiem Kościoła katolickiego. Występuję nie po to, by wstąpić do 

Kościoła protestanckiego albo do jakiejś sekty, ale po to, by żyć 

wyłącznie zgodnie ze Słowem Bożym, z Testamentem Chrystusa (Obj. 

22:18), w bojaźni Bożej, szukając codziennie Jego Oblicza. Myślą, 

słowem i uczynkiem chcę Mu dziękować za ofiarę przebłagalną, którą 

za nas wszystkich złożył w Jezusie, swoim umiłowanym Synu. Tym 

silny chcę unikać wszelkiego grzechu, chcę wyglądać ponownego 

przyjścia Pana i całkowicie ufać Jemu, który sam tylko jest 

prawdziwym Słowem Bożym, wielkim Samarytaninem. On nie 

przejdzie mimo mnie. 

Jeżeli czyniąc ten krok zrezygnuję z mojej rocznej pensji w 

wysokości 15.000 do 17.000 franków szwajcarskich (oraz emerytury), to 

Wasza Ekscelencja w swojej bezstronności uzna, że chodzi tu z mojej 

strony o absolutne przekonanie, pozwalające mi pokładać całkowitą 

ufność w Ojcu i Panu, który żywi swoje dzieci, a nie w moich własnych 

siłach lub w innych ludziach. Chcę jak Paweł „pracować własnymi 

rękami" i jako człowiek prywatny żyć prosto i skromnie, trwając w 

modlitwie. 

Jestem jak najdalszy od tego, by oskarżać niektórych moich byłych 

kolegów o brak wychowania, miłości bliźniego, przerażający brak 

zainteresowania Słowem Bożym i prawdą biblijną. Nie chcę im też 

zarzucać przesadnej namiętności do polityki, której oddają się zamiast 

modlić się w Duchu (jest tó w dodatku polityka zgubna, która wprost 



1 6  

przeciwstawia się prawdzie biblijnej. Ta bowiem nie ma względu na 

osobę i osądza ludzi nie podług ich narodowości, ale podług ich wiary 

i tego czy żyją w bojaźni Bożej...). Przeciwnie! Ja ich żałuję. Jednakże 

nie obcuję z nimi, zachowując najlepsze wspomnienia o tej wielkiej 

rzeszy prawowiernych, którzy szczerze szukają dobra, kochają Boga i 

żyją zgodnie ze swoim przekonaniem, niestety jednak nie są 

ukształtowani przez testament Chrystusa, ale raczej przekształceni 

przez Kościół, który sam runął z piedestału prawdy biblijnej. 

Z niewypowiedzianym smutkiem myślę o moich licznych 

przyjaciołach i znajomych, o wszystkich duszach, które miłuję. Bóg mi 

świadkiem, że codziennie spełniam mój obowiązek wobec nich. Będę 

się za nich modlił również w przyszłości, nawet wtedy, gdyby zaczęli 

źle o mnie myśleć, zniesławiać mnie i mną pogardzać. Myśl ta leży 

straszliwym brzemieniem na mojej duszy; oby Pan dopomógł mi 

unieść ten ciężar w milczeniu i oby wysłuchał moich próśb za nimi. 

Rodzinę zawiadomię na razie tylko o tym, że usuwam się do 

Szwajcarii, innym ludziom nie muszę dawać żadnych wyjaśnień. 

W mojej parafii, którą dziś oddaję z powrotem do rąk Waszej 

Ekscelencji, do ostatniej minuty — choć często z ciężkim sercem — 

wypełniałem swoje obowiązki. 

Pozostaje.mi jeszcze obowiązek, będący zarazem pociechą, 

podziękowania z głębi serca Waszej Ekscelencji. Dziękuję za stale mi 

okazywaną dobroć i życzliwość. Doznałem od Pana tylko dobra. 

Oczywiście powyższym wyjaśnieniem (które było wszakże moim 

obowiązkiem) w żadnym wypadku nie chciałem obrazić 

Waszej Ekscelencji ani nikogo innego. Wprost przeciwnie! Można 

przecież w głębi duszy nie pochwalać jakiejś nauki, a nawet ją 

całkowicie odrzucać, a mimo to kochać i poważać tego, kto ją głosi, o 

ile czyni to z pełnym przekonaniem. Pan bowiem zważa na zamysł 

serca! 

Nich Pan błogosławi Waszą Ekscelencję i da łaskę udzielania i 

wyjaśniania żywego Słowa Bożego wszystkim dzieciom Waszej 

Ekscelencji, wszystkim, ale to wszystkim, we wszystkich parafiach, a 

zwłaszcza łaskę zaszczepienia tego Słowa w sercach kapłanów. Jeżeli 

Biblia rzeczywiście inspirowana jest Duchem Bożym — a któż mógłby 

mieć co do tego najmniejszą wątpliwość - och, to proszę się pospieszyć 

z przekazywaniem tej Bożej mocy tym wszystkim, którzy tego łakną i 

szukają tego życia, tej drogi... tej jedynej i niepodzielnej Prawdy. 

Z całego serca gotów jestem odpowiedzieć Waszej Ekscelencji na 

wszystkie pytania i udzielić wszelkich wyjaśnień, jakich Wasza 

Ekscelencja będzie sobie życzył. Podaję poniżej swój dokładny adres, 

aby Wasza Ekscelencja mógł obserwować moje poczynania i 

stwierdzić, czy rzeczywiście żyję zgodnie z prawdą, o której pisałem 

powyżej, czy też szukam wolności wśród dzieci tego świata. 

Proszę przyjąć, najczcigodniejszy Panie, wyrazy mojego najgłębszego 

szacunku i zapewnienie mojego wdzięcznego oddania. Niech Pan 

błogosławi Waszą Ekscelencję 

L. Vogel Ks. z W. 
 

Załączam odpowiedź Biskupa R. na mój list informujący go o 

wystąpieniu z Kościoła. List pisany jest własnoręcznie, na czterech 

stronach, list pełen życzliwości i miłości. Główne jego myśli przesyłam 

Panu w tłumaczeniu na niemiecki. 
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Diecezja Strasburska 

Str., 30 czerwca 1929 
 

Drogi Przyjacielu! 

List Pański poruszył mnie głęboko. Chciałem odpowiedzieć 

odwrotną pocztą i chętnie porozmawiałbym z Panem dłużej. Niestety 

od dwóch miesięcy zaabsorbowany jestem całkowicie swoją pracą. A 

zresztą, odpowiedzenie na wszystkie pytania w krótkim, 

czterostronicowym liście, jest rzeczą niemożliwą. 

Mogę się tylko modlić za Pana duszę i Pańskie dążenia. Robiłem to 

i robić będę z całego serca przez wszystkie dni mojego życia. Oby 

Opatrzność (Boża) oświeciła Pana i dała zrozumienie Pisma świętego. 

Jeżeli chce Pan przyjąć ode mnie jeszcze jedną radę (a jest ona 

moją ostatnią radą): niech Pan się modli z otwartym sercem, w 

absolutnej pokorze, pragnąc serdecznie przyjąć Prawdę, nic tylko 

Prawdę, całą Prawdę. Niech Pan się modli uparcie, bezustannie, tak 

jak tego żąda Pan Jezus. Jest niemożliwe, by nie został Pan wtedy 

wysłuchany. 

Mówi Pan, że studiowanie Pisma świętego skłoniło Pana do 

odwrócenia się od Kościoła. Jestem najdalszy od tego, by wątpić w 

Pańskie słowa. Nie mogę jednak powstrzymywać się od stwierdzenia, 

że właśnie studiowanie Pisma (co czynią przez całe życie ludzie o 

najwyższej inteligencji) uszczęśliwia mnie z każdym dniem bardziej, 

że jestem katolikiem, dzieckiem świętego Kościoła. Ten, kto tu do 

Pana mówi przeżywał niezapomnianą radość wykładając przez 14 lat 

dogmatykę jako profesor teologii. Wtedy dopiero studiowałem 

zagadnienia pochodzenia Biblii i naszej wiary! Nigdy też nie czułem 

się bardziej - i coraz bardziej — zabezpieczony przed wszelkimi 

wątpliwościami i bardziej pewny, że posiadam (pełną) Prawdę. Widzi 

Pan, ja się nie mylę, teolodzy (wszyscy teolodzy) nie mylą się od 20 

stuleci! A że nie chce Pan należeć do żadnej innej chrześcijańskiej 

wspólnoty, więc tym samym uważa Pan się za jedynego człowieka na 

świecie, który doszedł do Prawdy. Niechże Pan się zastanowi! Niech 

Pan sam osądzi! Ja nie chcę tego robić. Ja będę się tylko za Pana 

modlił. Robię to codziennie. Modlę się, aby Pan w światłości swojej 

nagrodził Pana za wszystko czego dokonał Pan od czasu otrzymania 

kapłaństwa, czego dokonał Pan dla dusz, dla Jego Kościoła i dla Niego 

samego. Oby Maria, dobra Matka Niebios, doprowadziła Pana do 

Jezusa na wieki wieczne. 

Jestem zawsze do Pana dyspozycji, jak ojciec, który oczekuje 

swego umiłowanego syna. 

Niech Pan, drogi Przyjacielu, pewny będzie mojego szczerego 

szacunku (wobec niezmiennie zajmowanego przez Pana urzędu 

kapłana), jak również mojej czułej, serdecznej miłości w Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym. 

Charles R., Biskup Strasburga 

Widzi Pan, Panie Doktorze, jak szlachetna miłość przemawia z 

tego listu. Gdyby cokolwiek mogło mnie przywrócić Kościołowi 

katolickiemu, byłyby to trzy rzeczy: płaczący krewni, przyjaciele i 

dzieci-członkowie parafii, delikatne zrozumienie ze strony Biskupa i 

niektórych kolegów oraz (negatywne) - zimny, ciasny brak 

zainteresowań wielu tak zwanych protestantów. Często nazywają 

siebie protestantami, a rzadko są nimi naprawdę. Często protestują 

przeciwko prawdzie, ale z otwartymi ramionami przyjmują niejeden 



 

błąd... zamiast pójść w Duchu dalej w kierunku zapoczątkowanym 

przez Lutra, Zwingliego i Kalwina. Zamiast postawić na świeczniku 

Pismo święte, idą często wstecz, znowu pogrążając się w aktywnej 

uczynkowości. Gdyby znakomici Reformatorzy powrócili, to w jakim 

stanie znaleźliby rozpoczęte w Duchu dzieło? Czy w ogóle mieliby coś 

do powiedzenia? Bez skrupułów powiedziano by, że są skostniali! T,ak 

więc, Panie Doktorze, musi Pan uczyć się na nowo. Nie jest ważne czy 

ten lub inny Kościół jest z nas zadowolony, czy nie. Ważna jest 

biblijna Prawda... ważne jest czy ukrzyżowany i uwielbiony Zbawiciel 

zgadza się z tym, co robimy i czy jest z nas zadowolony. To jedno liczy 

się i jest ważne. Liczy się tylko Biblia, tylko ona zawiera Słowo Boże 

skierowane do nas, ludzi. „Panie! Do kogo pójdziemy..." (Jn 6:68). 

L.V. 

List drugi. 
 
 
 
 

Szanowny Księże Proboszczu! 
 
 

Z całego serca dziękuję za tak pełen treści list Księdza. 

Rzeczywiście nie brakuje w nim tematów. Będę chciał przeczytać go 

jeszcze kilka razy, aby przyswoić sobie lepiej nowe dla mnie myśli. 

Jedną rzecz muszę skorygować. Pisze Ksiądz o swoich „dawnych 

przyjaciołach". Większości z nas wyrządza Ksiądz tym krzywdę. 

Chociaż jesteśmy smutni z powodu odejścia Księdza i do tej pory nie 

możemy tego pojąć, to powinien Ksiądz wiedzieć, że cieszy się naszą 

całkowitą sympatią. Do dziś bardzo Księdza szanujemy. Sądzę 

również, że już ten pierwszy list Księdza wielu z nas otworzy oczy. W 

każdym razie potwierdził on nasze zdanie, że wystąpienie Księdza z 

Kościoła nie miało na celu zyskania wolności w sensie zwrócenia się 

ku grzechowi lub odstępstwa! Wprost przeciwnie: Ksiądz chce jeszcze 

bardziej zbliżyć się do Chrystusa. Przywiązuje Ksiądz jeszcze większą 

wagę ofierze złożonej na Krzyżu przez Jezusa! Proszę być pewnym, że 

odnosimy się do postawy Księdza ze zrozumieniem, mimo że jeszcze 

nie w pełni możemy Księdza zrozumieć. Chcę kupić książki Księdza, 

by z nich nauczyć się rozumieć Biblię, tę drogocenną Księgę. 

Nawiasem mówiąc: czy Ksiądz wie, że wielu z nas słyszało już 

Księdza kazania w S.? Wrócili uradowani i opowiedzieli: „On mówi 

zupełnie tak, jak dawniej, tylko jeszcze otwarciej i swobodniej i 

dokładniej i w coraz większym stopniu to, co mówi uzasadnia na 

podstawie Biblii". Kilka z tych osób źle na tym wyszło, bo zostali 

upomnieni z ambony. Nie możemy więc robić tego, co chcemy. 

I jeszcze coś: W M., na kazaniu Księdza wygłoszonym w kinie 

obecny był pan X, jeden z wyższych urzędników. Posłali go tam księża 

proboszczowie, aby robił zgromadzenie. Wszyscy ci panowie sądzili, 

że należy Ksiądz do Badaczy Pisma Świętego i że będzie Ksiądz tak jak 

oni przytaczał nikczemne przykłady na temat papieża, biskupów i 

Kościoła, aby wyśmiać wszystko. Dostojny ten pan wrócił i powiedział, 

że głosi Ksiądz Prawdę w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie udało 

mu się słyszeć, by była zwiastowana. Pan ten poszedł do księży i 

powiedział: „Gdybyście tylko tak umieli zwiastować Prawdę, jak robi 

to ten człowiek!" Podobno powiedział Ksiądz również: „my, 
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Alzatczycy, zrobilibyśmy rozsądniej czytając Biblię zamiast uprawiania 

tego wygłupiającego politykierstwa, którym zajmują się nawet księża!" 

Ja ze swej strony, drogi Księże Proboszczu, nie mam żadnych 

uprzedzeń. Jednakże od dawna niejedno w zachowaniu naszego kleru 

wydawało mi się niewytłumaczalne, niemożliwe i nie do pogodzenia z 

godnością.stanu duchownego! To rozpolitykowanie, objadanie się 

smakołykami, granie w karty, świętowanie itd. Czyż ci księża nie mają 

żadnych pilnych spraw, nic lepszego do roboty jak granie w karty 

przez całe popołudnia aż do białego rana? Coś tu się nie zgadza. 

Dotychczas myślałem, że nie zgadza się w życiu poszczególnych 

księży. Teraz jednak zaczynam podejrzewać, że cały fundament jest 

zbutwiały. Dlatego tak wielu katolików w nic już nie wierzy, nie 

chodzi więcej do kościoła. I są nieszczęśliwi, utraciwszy również tę 

podporę, jeśli rzeczywiście była to dla nich podpora. Odpowie mi 

Ksiądz na to: Jezus i tylko Jezus! Nie sakramenty, nie ceremoniał, nie 

księża, ale tytuł Jezus jako Ukrzyżowany, Jezus odnaleziony w Biblii! 

Mówił Ksiądz 

0 tym często. I zapewne jest to prawda. Ale dotąd nie mogę jeszcze 

pojąć „jak" do tego dojść. 

Jeśli chodzi o list Księdza do monsiniora R., to muszę powiedzieć, 

że ustawia on właściwie całą sprawę! Cieszę się, że Ksiądz zajął tak 

wyraźne stanowisko w stosunku do biblijnej prawdy. Teraz nikt już nie 

może powiedzieć, że Ksiądz jest człowiekiem upadłym albo że 

popełnił haniebny czyn. Dobrze, że Ksiądz napisał, iż nie ma zamiaru 

narzekać na władze kościelne. 

1 jak dobrze, że napisał Ksiądz biskupowi odważnie o rozpolityko-

waniu naszego kleru. To taki wstyd. Czy oni podczas odprawiania 

mszy też myślą o polityce i o swoich przeciwnikach? W każdym razie 

wielu z nich myśli o tym przedtem i potem! Jakiż niski poziom życia 

duchowego. 

Zostawmy jednak ten ponury i brzydki temat. Niech mi Ksiądz 

lepiej opowie o swojej młodości, studiach - zwłaszcza na uniwersy-

tecie. Czy wybrał Ksiądz stan duchowny pod przymusem, czy z 

własnej woli? Czy był Ksiądz wierzący przyjmując święcenia? Jak 

doszło do wystąpienia i odejścia z Kościoła? Jak Ksiądz się modli? Do 

kogo? Czy nie modli się Ksiądz już więcej do świętych i do Matki 

Boskiej? 

Jak bardzo radowały nas i orzeźwiały kazania Księdza. Czuliśmy w 

nich życie i moc, były tak spójne wewnętrznie. Zawsze w centrum i na 

pierwszym planie był Jezus i Jego ofiara na krzyżu. Coraz mniej 

jednak mówiło się na inne tematy. Czy prawdziwy chrześcijanin musi 

przed śmiercią otrzymać ostatnie namaszczenie? - czy też jest to 

błędne... a może błędne tylko zdaniem Księdza? Czy założył Ksiądz 

nową religię, czy może przeszedł Ksiądz na łono jakiejś nam nieznanej 

religii? Proszę wybaczyć mi te pytania. 

O czyściec, ofiarę mszy, odpusty dziś jeszcze nie chcę pytać. Masa 

pytań, przygniatające brzemię trudności! Czy Ksiądz rozwiązał te 

wszystkie zagadnienia? Czy znalazł Ksiądz w Biblii prawdziwe 

rozwiązania? A może sprawa czyśćca, odprawiania mszy za umarłych 

są zgodne z Nauką Biblii? Tonę w odmęcie tych pytań. Są one jednak 

dla naszych dusz - i dla duszy Księdza — na wagę wieczności! 

Ostatnio spotkałem jednego z kolegów Księdza z czasów 

gimnazjalnych. Prosił serdecznie Księdza pozdrowić i opowiedział jak 

wspaniałe kawały w stylu Siuksów robiliście razem. 



 

Wystarczy tego pisania na dziś. Proszę mi wybaczyć tę wręcz 

przerażającą szczerość wobec Księdza. Proszę jednak zrozumieć, że 

mam do Księdza głębokie zaufanie, które nie zniknęło mimo 

rozczarowań. 

Serdecznie pozdrawiam, oddany 

Dr M. 

P.S. Czy zdaniem Księdza my, katolicy, wszyscy będziemy zgubieni? 

i druga odpowiedź 
 
 
 
 

Drogi Panie Doktorze, 
 
 

Tak długo panowało między nami głuche milczenie, a teraz cała 

lawina pytań i zainteresowania. To dobrze! Najlepiej będzie, gdy 

zacznę od odpowiedzi na „P.S." w Pańskim liście, gdzie pyta Pan czy 

moim zdaniem wszyscy katolicy są zgubieni. 

Dlaczego miałoby tak być? Człowiek nie jest zgubiony dlatego, że 

wyznaje jakąś religię lub od niej odchodzi, ale tylko wtedy i dlatego, 

gdy świadomie odżegnuje się od ofiary złożonej na krzyżu przez 

Jezusa. Człowiek będzie zbawiony, a więc pójdzie do nieba, nie 

dlatego, że wyznaje taką czy inną religię, ale dlatego, że całym sobą, 

całym swoim życiem mówi „Tak" w odpowiedzi na ofiarę na krzyżu 

złożoną przez naszego umiłowanego Pana i Zbawiciela, i wyznaje to 

przed ludźmi. 

Nie istnieje więc religia, której wyznawcy wszyscy będą zgubieni, 

ale najprawdopodobniej nie istnieje również taka religia, Kościół, 

wspólnota, społeczność, której wszyscy członkowie zostaną zbawieni. 

W ogóle religie nie pochodzą od Pana; powstały przez odstępstwo od 

prawdziwego chrześcijaństwa. Są on mniej więcej odpowiednikiem 

różnych partii - czerwonych, zielonych, błękitnych, brunatnych, 

fioletowych itd. po wierzchu, a w istocie rzeczy sterowanych przez tę 

samą władzę od dołu. Nasz umiłowany Zbawiciel nie założył religii. 

Dał podstawy wiary — głębokie zaufanie do Niego i Jego dzieła 

dokonanego na Golgocie. Mocną wiarę jaką było zaufanie Piotra do 

Jezusa. Jezus jest Opoką, Drogą, Prawdą. Kto ma Jego, Jemu ufa, 

wierzy w Jego dzieło pokutne i pokłada w Nim ufność, ten zostanie 

zbawiony, zbawiony w Nim przejdzie doliną śmierci do raju. 

Ktoś jest katolikem, kto inny protestantem, ktoś izraelitą, i z tego 

tylko powodu żaden z nich nie pójdzie do nieba czy do piekła. 

Mahometanin też nie. Wszystko zależy od tego jak w głębi serca 

odnosimy się do Jezusa, do ofiary na Golgocie. Nigdy jednak nie 

wystarcza sama wiara w Jezusa (gdyby tak było, to i szatan byłby 

zbawiony). Konieczne jest głębokie, mocne zaufanie: „Ty, Panie Jezu, 

wybawiłeś mnie z otchłani grzechu, wybawiłeś od zguby, wykupiłeś z 

mocy ciemności biorąc na siebie karę, jaką musiałby na mnie nałożyć 

Ojciec w niebiesiech". Jeśli po takim nawróceniu serca następuje 

minuta po minucie stosowny do tego sposób życia, to jest się 

chrześcijaninem, jest się zbawionym, jest się dzieckiem Bożym, 

choćby tkwiło się jeszcze w katolickiej szacie czy chałacie żydowskim. 

Stąd najskuteczniejszą modlitwą w Kościele katolickim jest i 

pozostanie modlitwa w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dzięki 

niej niewątpliwie wielu zakonników i świeckich dostąpi zbawienia. 
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Czy moja droga Matka (albo moja siostra) miałaby być na wieki 

zgubiona, ponieważ nie znała, tak jak ja znam, Zbawiciela, Jego dzieła 

odkupienia? Przenigdy. Ona gorąco kochała Pana i Zbawiciela na 

Krzyżu i modliła się w taki mniej więcej sposób: „Jak strasznie 

musiałeś cierpieć za mnie... mój grzech zawiódł Cię na krzyż... przeze 

mnie wisiałeś obnażony..." itd. Później wprawdzie modliła się również 

do św. Józefa, do Marii: „Powiedzcie ukochanemu Zbawicielowi... On 

was prędzej wysłucha niż mnie niegodną..." Niewątpliwie było to i jest 

błędne. Ale Jezus, Pan, na pewno widział jej miłość do Niego. Nie jest 

to zresztą wina mojej kochanej Matki, że żaden protestant nie 

przekonał jej na podstawie Pisma świętego, że „...krew Jezusa (...) 

oczyszcza nas od wszelkiego grzechu", „mój grzech poniosłeś na 

Krzyż". Jakie to smutne, że z powodu błędnego nauczania 

macierzystego Kościoła z jednej strony i wygodnictwa wierzących z 

drugiej, pełna biblijna Prawda nigdy nie dotarła do jej szukającego, 

wrażliwego serca. Na szczęście oprócz „pierwszego zarodka" istnieją 

również „owce". Proszę przeczytać Mat. 25:33 oraz Obj. 21:24, 21:26, 

22:2! 

Pyta Pan, Panie Doktorze, jak ja się modlę. Dawniej modliłem się 

do Jezusa w sakramencie ołtarza, do Eucharystycznego Zbawiciela. 

Nic innego nie umiałem. Niejeden raz modlitwa moja została 

cudownie wysłuchana. Jako wprawdzie rozumiem, że Zbawiciel wcale 

tam nie mieszka. Teraz uwielbiony Zbawiciel widział jednak jak Go 

szukam, tylko Jego, jak kocham Go z całego serca, tylko że szukam 

tam, gdzie Go nie ma. I przez pewien czas wysłuchiwał mnie. Później 

nie mogłem już modlić się klęcząc przed tabernakulum. Wszystko 

stało się mroczne, ponure, zamknięte. Modliłem się więc nawiązując 

tylko do jednego zdania: „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu 

moim i wy we mnie, a ja w was", modliłem się do Jezusa panującego w 

moim sercu. To również trwało tylko kilka dni. I znowu byłem 

skończony. Dopiero gdy dzięki wciąż rosnącemu zrozumieniu Pisma 

świętego dotarło do mnie co znaczą słowa: „...tego co w górze 

szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej" (Kol. 3:1), dopiero 

wtedy pojąłem o co chodzi, uspokoiłem się i nauczyłem się modlić. 

Modlić się z ciemności tego świata w światłość, do Syna i do Ojca, 

którzy są tam w górze, w światłości. 

Pyta Pan do kogo się modlę. Tylko do Pana i Zbawiciela, tylko do 

Ojca w niebie. Do świętych, którzy nie są jeszcze w górze u Ojca (tylko 

na razie w raju), nie modlę się więcej. To była okrutna pomyłka, 

wprowadzanie w błąd ze strony Kościoła. Wymyślone to zostało przez 

ludzi. Żaden człowiek, nawet święty, nie ma tam w górze nic do 

powiedzenia. Nie ma również nic do powiedzenia Maria, Matka Pana. 

Już tu, na ziemi, podczas wesela w Kanie Galilejskiej powiedziała 

uczniom: „Co wam powie, czyńcie!" Nie powiedziała: „Już ja załatwię 

tę sprawę! Uważajcie! Spójrzcie, co zrobię! Zaufajcie mi!" Nie, 

powiedziała: „Co wam powie, czyńcie" (Jn 2:5). Nie mają nic do 

powiedzenia również Piotr i Paweł, i Jan, i Jakub, i inni. Cieszą się, że 

wolno im przebywać blisko Pana, w raju. Dopiero później, gdy również 

oni otrzymają przy pochwyceniu uwielbione ciało, wtedy pójdą z 

Panem i znajdą się w górze, z Ojcem. Wtedy nastąpi Wesele Baranka. 

Od czasu Wniebowstąpienia Chrystusa słuszne są słowa: „Kogóż 

innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?" (Ps. 73:25), Ciebie o Panie 

Jezu... „Quel autre ai-je au ciel que Toi" (Seigneur Jesus)? Patrz 

również Kol. 3:1. 



 

To, co powiedziano powyżej, dotyczy prawdziwych świętych w 

sensie uświęcenia, zbawienia, usprawiedliwienia (Piotr, Jan, Paweł, 

Maria, Magdalena itd.). A jeżeli nawet oni nie są jeszcze w górze, u 

Ojca, tylko na razie przebywają w Bożym raju, jeśli nawet oni nic 

jeszcze nie mają do powiedzenia, to cóż tu mówić 

0 katolickich świętych, tych, których kanonizował i za świętych uznał 

Kościół katolicki? Pomiędzy nimi są wielce osobliwi 

1 oryginalni święci! Czyż w seminarium duchownym nie uczono nas, 

że Św. Jerzy nigdy nie żył naprawdę, tylko jest personifikacją cnoty 

czystości? Czy Joanna d'Arc nie była ongiś spalona przez Kościół 

katolicki na stosie jako heretyczka? A teraz tam, w górze wstawia się 

— za kogo? Do kogo? Czy Teresa von Konnersreuth nie znajdzie się 

również wkrótce w niebie (mam na myśli katolickie niebo) obok św. 

Jerzego i wielu innych, św. Antoniego, za którego przyczyną odnajduje 

się tyle zagubionych rzeczy, św. Nepomuce-go, św. Floriana... Allons 

donc, Panie Doktorze! 

Zadziwi się Pan co przedstawia się katolickim czytelnikom w 

religijnym czasopiśmie „Atlantis" w numerze z 12 grudnia 1945, gdzie 

na okładce oraz na ss. 544 i 545 znajdują się trzy kolorowe duże 

obrazy, na których widnieje św. Krzysztof. A oto towarzyszący im 

tekst: 

„Najwcześniejsze legendy o Krzysztofie opowiadają o niezwykle 

wysokim młodym człowieku, który pierwotnie nazywał się Reprobus i 

żył w Kanaanie jako syn poważanych ludzi. Gnany nieokreśloną 

religijną tęsknotą wywędrował w dalekie strony. Na Samos dał się 

ochrzcić. W świątyni postawił swój kij wędrowny przy ołtarzu i w 

krótkim czasie kij pokrył się kwiatami. Pewna kobieta która 

przestraszyła się olbrzyma i uciekła, powróciła z drugą kobietą i 

ujrzawszy cud nawróciła się. To samo stało się z żołnierzami, którzy 

mieli go aresztować. Doprowadzony przed króla święty został skazany 

na tortury i wreszcie stracony. Przed śmiercią błagał Boga, by pomagał 

jego czcicielom (!), zwłaszcza podczas gradobicia i w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie. Natomiast o Krzysztofie jako tym, który niósł 

Dziecko-Chrystusa, dzięki czemu stał się jednym z 

najpopularniejszych świętych, jeszcze w tym czasie nie ma mowy. 

Dopiero w średniowieczu, począwszy od 12 stulecia, legenda ta 

przybrała ostateczną swoją formę i aż do dziś zaprząta wyobraźnię 

artystów: Krzysztof--olbrzym chce mieć za pana tylko tego, kto jest 

najpotężniejszy. Wstępuje na służbę u wielkiego króla, ale gdy 

zauważa, że ten boi się diabła, Krzysztof zaprzedaje się diabłu. Ale i 

ten się boi: boi się Ukrzyżowanego. Krzysztof wyrusza więc na 

poszukiwanie Zbawiciela. Idąc za radą pustelnika, by pełnił uczynki 

miłe Bogu, Krzysztof poświęca się przenoszeniu ubogich wędrowców 

przez niebezpieczną rzekę. Pewnego dnia przychodzi dziecko i prosi o 

przeniesienie. Podczas przeprawy, gdy Krzysztof brnie przez rwącą 

wodę, dziecko staje się coraz cięższe i mało brakuje, by olbrzym upadł. 

„Ej, dziecko, jakie ty jesteś ciężkie! Mam uczucie, że dźwigam na sobie 

cały świat". A dziecko odpowiada: „Dźwigasz nie tylko cały świat, ale i 

Tego, który stworzył niebo i ziemię". Legenda o Krzysztofie 

rozpowszechniła się zwłaszcza w krajach alpejskich, a jej wersje z 13 

stulecia w Graubunden i Tessinie należą do najstarszych". 

Nad tekstem grubą czcionką widnieje napis: „Obraz św. 

Krzysztofa", a w tekście dwa razy powtarza się zwrot: „legenda o 

jednym z najpopularniejszyh świętych". Panie Doktorze, czy to nie jest 

wybryk i bluźnierstwo przeciwko Chrystusowi? 
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„Gdy w 903 dobry (papież) Leon V po dwumiesięcznych rządach 

zamordowany został przez swego domowego kapłana Krzysztofa (...), 

a ten z kolei również po sześciomiesięcznym pontyfikacie uduszony 

został w więzieniu, nastał..." (s. 288, podręcznik do nauki historii 

Kościoła, dr teol. Marx Trier, 1908). Czyżby ten „domowy 

kapłan-morderca — namiestnik Chrystusa" był znakomitym „świętym" 

Krzysztofem? Wszystko jest możliwe! 

Modlenie się do Marii i świętych jest sprawą odrębną. Po cóż 

bowiem, Panie Doktorze, zachodzić do loży portiera, jeśli jest się 

zaproszonym do samego króla? Zresztą święci, powiedzmy dzieci Boże 

zmarłe w Panu, wcale nie są jeszcze w górze, u Ojca. Są oni (Maria, 

Magdalena, apostołowie i uczniowie) obok Pana w raju! Tak samo, jak 

skruszony złoczyńca. Raj nie jest częścią nieba, tylko poczekalnią dla 

zbawionych, w której czekają na otrzymanie uwielbionego ciała w 

czasie gdy nastąpi porwanie. Wtedy, dopiero wtedy, prowadzeni przez 

Pana i Zbawiciela pójdziemy do Ojca, do nieba. Skoro więc nawet 

męczennicy dziś jeszcze czekają w raju aż dopełni się liczba 

zbawionych, to żaden z nich nie może wstawiać się do Ojca w górze, 

ponieważ żadnego z nich tam jeszcze nie ma. 

Notabene, Panie Doktorze! Czy Pan wie, że kanonizacja jest 

wprawdzie wysoce opłacalną sprawą dla Św. Kongregacji ds. 

Kanonizacji Świętych, ale absolutnie nieopłacalnym przedsięwzięciem 

dla diecezji, które chcą przepchnąć w Rzymie czyjąś kanonizację, aby 

też mieć w swoim sztambuchu jakiegoś świętego? W czasopiśmie „Sie 

und Er"(rocznik XIX, nr 15) z okazji zamierzonej kanonizacji 

„wielkiego obywatela Związku Szwajcarskiego, Mikołaja z Flue", 

czytamy na s. 9: „... opłaty sądowe, a następnie udział w kosztach 

uroczystości końcowych (w Rzymie) wymagają wyłożenia sum 

ocenianych (...) w roku 1903 na przeciętnie 250.000 franków w złocie 

pro kanonizację (!)" Być może do dnia dzisiejszego sumka ta 

pomnożyła się wielokrotnie? Kosztowna historia. Zawsze to samo: 

wiele troski o zmarłych, a żyjącym duszom daje się zmarnieć karmiąc 

je namiastką z sakramentów. Gdy umrą, będzie się odprawiało za nie 

msze, by poszły do nieba. Jedna msza święta kosztuje 5—10—20 

franków, ale można też dobrowolnie dać 50—100—200 franków i 

wtedy skuteczność jest o wiele większa! 

„Nie musi się wyłącznie tak... można również inaczej" (z 

jezuickiego punktu widzenia). Typowym przykładem jest kanonizacja 

francuskiej bohaterki narodowej Joanny d'Arc. 

Na ten, dla nieomylnego Kościoła drażliwy temat, pisze zurychski 

„Tages Anzeiger" z 14 września 1944 w sposób jasny i trafny: „Joanna 

d'Arc przywieziona została do Rouen i przekazana sądowi 

duchownemu, który podczas trzy miesiące trwającego procesu (21 

lutego 1431—28 maja 1431) nadał jej hańbiące miano oszustki i jako 

heretyczkę skazał na spalenie... Było to 30 maja 1431. Bohaterka została 

skazana i spalona jako oszustka i dziwka. A w roku 1456, w wielkiej sali 

arcybiskupiego pałacu w Rouen, również przez sąd duchowny 

została pośmiertnie zrehabilitowana, a w 1920 roku ogłoszona przez 

Kościół katolicki świętą". 

„Papież Jan XXII (...) Pozostawiony przez niego majątek 

(wykorzystywany często jako przykład chciwości Kurii Rzymskiej), 

miał wynosić 25 milionów franków w złocie. Suma ta wydaje się 

skromna (tak, tak!), gdy się pomyśli, że utrzymanie dworu papieskiego 

kosztuje rocznie między 100.000 a 200.000 guldenów w złocie" (s. 475 

podręcznika do nauki historii Kościoła, dr teol. Marx Trier, 1908). Na 



 

ówczesne stosunki był to ubogi namiestnik Jezusa, któremu 

rzeczywiście należałoby użyczyć kilku procesów kanonizacyjnych. 

„Dziewica Orleańska została (...) w końcu skazana z uzasadnie-

niem, że nosiła męski strój i obcowała ze złymi duchami". Gdy 

oznajmiono jej, że nadeszła godzina śmierci, powiedziała: „Ach, 

wolałabym raczej, żeby mnie siedem razy ścięto niż raz spalono". (...) 

„Nałożono jej ,kaptur heretyka' z napisami: heretyk, recydywista, 

odszczepieniec, bałwochwalca" (...) „Wyrok Kościoła odczytany na 

miejscu stracenia kończył się zwyczajową (obłudną) formułą: 

,Wykluczamy cię z łona Kościoła i oddajemy władzy świeckiej, prosząc 

aby cię potraktowała łagodnie i ludzko i oszczędziła śmierci oraz 

odcięcia członków..." „A mimo to sędzia świecki pod groźbą 

oskarżenia jego samego o herezję obowiązany był takich 

wykluczonych z Kościoła „heretyków" natychmiast skazać na spalenie 

(...), do czego przecież wszystko było już przygotowane!" (s. 256 

„Historia chrześcijaństwa", Fr. Oehmin-ger, Konstancja, 1910). 

Z początku biedna Dziewica Orleańska dostała się do (katolic-

kiego oddziału) piekła. Potem z ogromnym rozpędem dostała się do 

(katolickiego oddziału) nieba. Musi się tak... można tak... musi się 

również inaczej... można również inaczej! Bonsoir, Panie Doktorze! 

Po takiej nader kosztownej kanonizacji przez św. Kongregację ds. 

Kanonizacji Świętych w Rzymie nasuwa się biblijne pytanie: czy dana 

osoba jest teraz rzeczywiście święta? Czy człowiek ten przed śmiercią 

uznał siebie za zgubionego grzesznika i przyjął Pana Jezusa jako 

Zbawiciela? Czy zawierzył tylko i wyłącznie ofierze złożonej przez 

Jezusa? Czy został zbawiony wyłącznie z łaski? Czy też chciał sam się 

zbawić przez sakramenty, a dobrymi uczynkami wspomóc dzieło 

zbawienia dokonane przez Pana i Zbawiciela? Jeżeli nie zaufał 

całkowicie łasce Pana i nie zawierzył wyłącznie ofierze śmierci Jezusa, 

ale pokładał zaufanie w sakramentach i własnych uczynkach, to 

bynajmniej nie jest zbawiony! Przeto po kosztownej kanonizacji 

katolickiego członka Kościoła dana osoba znajduje się przeważnie 

tylko w katolickim niebie, ale nie w raju Pana! Jakże wprowadzani są w 

błąd ci, którzy modlą się do takich „świętych" i ufają w ich 

wstawiennictwo? 

Więcej pisać o tym w liście nie mogę. Dokładnie informują o tym 

moje broszury. Znajdzie Pan w nich dokładne biblijne dane na temat 

tych podstawowych Prawd zawartych w Piśmie. To, że wy będąc 

członkami Kościoła katolickiego nic nie wiecie o porwaniu, strasznie 

mnie martwi. Proszę przeczytać w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 

wiersze 13—17 rozdziału czwartego. 

Umierający człowiek nie musi być namaszczony „olejami 

świętymi". Istnieją oleje dobre i złe, drogie i tanie, ale nie istnieje olej 

święty. Święty jest tylko Pan Jezus. Przez Niego i Jego dzieło zostajemy 

uświęceni i w ten sposób uzdatnieni do wejścia do Królestwa 

Światłości. W dole jest świat ciemności opanowany przez szatana, 

który rządzi nim i tymi, którzy do niego należą. 

Nie założyłem „nowej religii", mamy aż nadto dość tych, które już 

są. Jak powiedziałem Panu powyżej, wszystkie one pochodzą od 

księcia ciemności, który chce zastąpić, i częściowo już zastąpił, Jezusa 

— sakramentami, wiarę w Jego dzieło — zaufaniem pokładanym w 

ludziach, religiach, sakramentach itd. 

Chciałby Pan dowiedzieć się czegoś więcej o mojej młodości i 

czasach gimnazjalnych. Zostałem księdzem pod wpływem głębokiego 

przekonania, nie pod wpływem przymusu. Chciałem służyć 
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umiłowanemu Zbawicielowi. Ba, mając 5-6 lat chciałem pojechać na 

Madagaskar jako misjonarz. Syn i córka naszego sąsiada H. R. byli tam 

misjonarzami. Od nich to tak wiele słyszałem 

0 Madagaskarze, że koniecznie chciałem się tam znaleźć. Nie 

wiedzałem na pewno czy jest to las pomarańczowy, czy góra z 

zamkiem rycerskim na szczycie. Moje pragnienie dostania się tam było 

jednak tak gwałtowne, że u niektórych budziło śmiech, a moją dobrą 

matkę pobudzało do płaczu. Z pewnością przeczuwała skłonność 

mojego serca. 

W wieku 8 lat zamieszkałem u wuja, który był księdzem. Uczył 

mnie łaciny. Zdecydowanie chciałem zostać księdzem, więc poszedłem 

do niego, do budzącego lęk „wuja-księdza". Gdy przychodził do nas do 

domu uciekałem zawsze do wielkiej stodoły. Ale pewnego dnia Pan 

uwolnił mnie od lęku i trwogi i tak znalazłem się u wuja. Ale — o 

biada! Po trzech dniach jego siostra (nazywam ją „złą ciotką P.") tak 

zaczęła wyzywać i wyszydzać moją kochaną matkę, że powiedziałem 

wujowi: „Serce mnie boli 

1 chcę do domu!" Nie doszło jednak do tego. 

Gdy miałem 17 lat umarła moja jedyna siostra. Umawialiśmy się z 

nią, że zamieszka kiedyś u mnie na plebanii. Kiedy umarła 

złorzeczyłem Bogu. Jakiż byłem głupi i niemądry. 

Kiedy zaczynałem studia teologiczne mój najstarszy brat 

powiedział mi: „Słuchaj Louis, księża są w porządku, ale tylko wtedy o 

ile są w porządku. Nigdy o tym nie zapominaj. Nigdy nie żądaj z 

ambony przestrzegania czegoś, czego sam nie przestrzegasz. Swoim 

nikczemnym postępowaniem księża wprowadzają tu tylko zamęt". 

Moja droga matka widziała to jeszcze jaśniej. Powiedziała mi w 

tym okresie: „Jeżeli koniecznie chcesz zostać księdzem, to zostań. 

Wycierpiałam przez nich (przez księży) tak wiele, że mam dosyć. Jeśli 

wszyscy oni pójdą do nieba, to ja nie chcę się tam znaleźć". Moja 

dobra matka w ciągu całego małżeństwa zbyt wiele wycierpiała przez 

„ciotkę P.", jej siostry i brata-pana „wu-ja-księdza". Moją matkę 

pamiętam zawsze we łzach. Tylko raz jeden, w pewien jesienny 

wieczór, śpiewała razem z nami. Tamci ludzie, twardzi i nieczuli, 

zburzyli jej szczęście. 

Wszystko to są gorzkie, święte dla mnie wspomnienia i nie mogę 

opowiadać wszystkiego. Byłoby to straszliwym oskarżeniem. Co 

osobliwe - ta „ciotka P.", która tak wiele zła wyrządziła mojej matce (w 

gruncie rzeczy był to żywiołowy potok niepohamowanych 

namiętności, intryg i kłamstw, co miało swoje źródło w zazdrości), ta 

ciotka po całodziennym opluwaniu jadem mojej matki - wobec mnie, 

który miałem wtedy 9—14 lat — cierpiała wieczorami na stałe stany 

lękowe, podczas których z zapałem przesuwała paciorki różańca, 

gorliwie szepcząc modlitwy! Pełen oburzenia wielokrotnie ją 

przeklinałem. Niech Bóg mi wybaczy. 

Doszło do tego, że gdy po ukończeniu nauki miałem w wieku 19 

lat zacząć studia teologiczne na uniwersytecie (co było moim gorącym 

pragnieniem), okazało się, że wszystko zostało mi gruntownie 

popsute, zbrukane, splamione. Nie chciałem już być księdzem. Zbyt 

wiele widziałem z tego, co dzieje się na plebaniach. Mimo to Pan 

sprawił, że dostałem się tam, skąd On sam mnie później wydostał. 

Gdybym nie został księdzem, to byłby ze mnie doskonały bolszewik. 

Doszłoby kiedyś do fatalnego starcia z „ciotką P."! 

Ze swoją udręką poszedłem wtedy do swego miłego kuzyna 

(również księdza), subtelnego męża Bożego i zwierzyłem mu się ze 



 

swojego strapienia. Powiedziałem: „Od młodości ciągnęło mnie do 

stanu duchownego, a teraz nie mogę już zostać księdzem. Zbyt wiele 

widziałem; nieraz już przez to zbłądziłem, wiem co to zgorzknienie i 

nienawiść, których dawniej nie znałem". Odpowiedział: „Niestety, tak 

jest. Ale ty postępuj lepiej. Zbawiciel jest wierny". I tak zostałem 

księdzem. Na mojej prymicji (pierwszej mszy św. nowo wyświęconego 

kapłana) matce nie wolno było być. Wuj-ksiądz i w tym uległ swojej 

siostrze i musiał uczestniczyć w jej intrygach! 

Ale dosyć już tych strasznych wspomnień. Doświadczenia, jakie 

były moim udziałem, doprowadziły mnie do zrozumienia, że w 

gruncie rzeczy ja sam potrzebowałem jeszcze pomocy, że ciąży na 

mnie nadal grzech pierworodny. Zrozumiałem, że sam nie zdołam 

pomóc moim spowiadającym się wiernym, że sakramenty nie tylko nie 

pomagają i są nieważne, ale po części przyczyniają się do rzucania 

klątwy na dusze. 

Z tym panem, tym wysokim urzędnikiem, miałem w dniach mojej 

ewangelizacji prowadzonej w kinie w M. świetną rozmowę. Przyszedł 

do mnie nocą, aby nikt go nie zobaczył. Tu, w L., była już u mnie 

niejedna osoba prosząca o radę i wyjaśnienia. Bywali nawet katoliccy 

księża. Nikodemowe dusze, które ubożeją duchowo w kaftanie 

bezpieczeństwa nałożonym im przez religijny system i które goryczą 

napawa udręka duszy. Nie mają one przeważnie odwagi, by wystąpić i 

wziąć na siebie wszystkie konsekwencje tego kroku. Lęk przed hańbą 

odrzucenia, pogardy, każe im zaprzestać dalszych poszukiwań! Biedni 

i najbiedniejsi z biednych! Jakież subtelne dusze są wśród nich! Macki 

religijnego systemu oplatają ich coraz ciaśniej, aż do uduszenia. 

Czy Pan rozumie mnie, gdy mówię, że w ciągu siedmiu do ośmiu 

lat rozpaczliwych poszukiwań wydobyłem się spod odurzającego 

wpływu błędów Kościoła i wżyłem w Prawdę Pisma? Często 

studiowałem je po 8 —10 godzin dziennie. Z powodu choroby i operacji 

szczęki mogłem pracować tylko w małej parafii; dostałem ją dzięki 

dobroci naszego Pana. Miałem tam mnóstwo czasu, którego zaiste nie 

użyłem niewłaściwie na granie w karty. 

Często godzinami krążyłem po podwórzu w mojej parafii W. 

starannie rozważając nowe biblijne poznanie i porównując je z 

teologią Kościoła, systemem i postępowaniem jego przedstawicieli. 

Często czułem, że ginę, tak trudno mi było pojąć Ewangelię. Nie 

chciała wejść do mojej teologicznej głowy. Po prostu nie mogła. 

Przecież najpierw musiałem usunąć brudy i ciemność. Zbawteicl nigdy 

nie gości w czarnym sefćuTChće rTajpierw-Zabrać nam serca adamity 

i dać nowe serce. Dopiero potem sam przybywa. Tylko On. Dlatego 

biblijni wierni tak chętnie nazywają Go Panem. 

Interesuje Pana, Panie Doktorze, moja młodość! Jak Pan wie, już w 

wieku pięciu lat chciałem zostać misjonarzem. I równie wcześnie 

chciał mnie, jak dziś to widzę, sprzątnąć z tego świata Zły. Czy 

przeczuwał, że mu się wymknę? Jako mały chłopiec chciałem pomagać 

przy wyładowywaniu siana. Wysoko nad stajnią, na najwyższym 

strychu na siano bawiłem się i tańczyłem, niekiedy usiłując pomagać. I 

tak, zamiast odebrać od ojca snopek siana nadziałem się na widły. 

Następstwem było zakażenie krwi, które omal nie skończyło się 

śmiercią. Innym razem, również z najwyższego strychu, zeskoczyłem 

na klepisko stodoły — trzy metry poniżej. Zemdlałem i przez długi 

czas miałem kłopoty z oddychaniem. 

W najwcześniejszym dzieciństwie trzykrotnie spadłem do 

przepływającego obok naszego domu potoku, w którym niekiedy woda 
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podnosiła się bardzo wysoko. Za każdym razem cudem mnie 

uratowano. Dwa lub trzy lata później bawiłem się tam na moście 

mając w ustach szklaną kulkę. Zakrztusiwszy się nagle połknąłem ją, 

ale utkwiła mi w gardle. Byłem już siny, gdy przechodzący mostem 

mężczyzna tak zręcznie wymasował mi szyję, że wykrztusiłem złośliwą 

kulkę. 

W tym samym czasie (miałem 4 czy 5 lat) zanosiliśmy coś czasem 

z siostrą pracującym w polu rodzicom. Po drodze trzeba było przejść 

przez tory kolejowe. Pewnego razu stanęliśmy popatrzeć na 

nadjeżdżający pociąg towarowy. Był już blisko, gdy postanowiłem 

pokazać, że zdążę jeszcze przebiec przed nim. Siostra nie zdążyła 

mnie zatrzymać (szlaban był podniesiony, bo dróżniczka zapomniała 

go opuścić). Maszynista zatrzymał pociąg w ostatniej chwili, inaczej 

niechybnie zostałbym porwany przez parowóz. Byłem śmiertelnie 

blady. Pociąg stał i zaczęło się wielkie dochodzenie! 

I z jeszcze wcześniejszego okresu. Leżałem w kołysce i moi bracia 

mieli mnie pilnować, ewentualnie kołysać, podczas gdy matka 

pracowała w ogrodzie. Bracia wpadli na genialny pomysł, w jaki 

sposób pogodzić kołysanie mnie w pokoju z zabawą na podwórzu. 

Przywiązali do bieguna kołyski linkę, wyrzucili ją przez okno i 

pociągali z zewnątrz. Wszystko szło dobrze dopóki nie zaczęli tego 

robić w zbyt szybkim tempie, bawiąc się w bicie w dzwony. W pokoju 

rozległ się łoskot, a potem przeraźliwy płacz: kołyska wywróciła się do 

góry nogami, a ja leżąc pod nią wrzeszczałem wniebogłosy! Dopiero 

moja dobra matka uwolniła mnie z rąk braci-dzwonników, którzy 

wprawdzie kochali mnie, ale byli łobuziakami, jak i ja trochę później. 

Dla nich była to interesująca historia, a dla mnie... wróżba 

zapowiadająca religijne wahania, do których doprowadziły mnie 

dogmaty i sakramenty. W tym wypadku ocaliła mnie jeszcze na czas 

Biblia. 

Zawsze ilekroć (duże i małe) sekty, przedstawiciele błędnych nauk 

i oszczercy ze świata religii sądzili, że jestem już wykończony, 

załatwiony i starty z powierzchni ziemi, zawsze i wciąż na nowo dzięki 

łasce Pana odnajdywałem światło płynące z góry i mogłem zaczerpnąć 

czystego powietrza. Gdy uczyniłem krok wiary (odchodząc od błędów 

z powrotem do Prawdy biblijnej) nie zginąłem jak ostrzegał mnie 

jeden z przyjaciół, którego proroctwo okazało się fałszywe. Nie! 

Również pod działaniem religijnych zasłon dymnych, nienawistnych 

prób zastawiania sideł, nigdy Panie Doktorze nie traciłem tchu. 

Wszyscy moi czterej bracia są dziś poważanymi i dobrze sytuowanymi 

ludźmi, rolnikami jak nasz ojciec. Jest to prawdziwie zawód 

Abrahama, zawód, który do dziś zachował swoje piękno, jest czymś 

normalnym tak dla rodziny, jak dla kraju i prowadzi do normalności. 

Pewnego dnia, gdy po raz pierwszy wolno mi było pójść do lasu z 

moim trzecim z kolei co do wieku bratem, pokazał mi znajdujące się w 

pobliżu prastare miejsce pogańskiego kultu. Był to olbrzymi blok 

skalny wysokości około półtora metra i mający kilka metrów obwodu. 

W górnej krawędzi wykute były zwrócone na zewnątrz siedzenia. W 

środku znajdowało się wgłębienie 

0 kształcie ludzkiego ciała. Związana z tym miejscem legenda głosiła, 

że w pierwotnych czasach zabijano tam ludzi. Wywarło to na mnie 

straszne wrażenie. Co jest gorsze: zabicie ciała czy zgubienie duszy 

(własnej czy cudzej)! Gdy wracam dziś we wspomnieniu do tego 

pomnika natury otoczonego tak ponurą legendą, to muszę myśleć o 

Drugim Liście Piotra, gdzie ten „pierwszy papież" mówi o bluźniercach 



 

i bezbożnikach: „..oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po 

to, by je łapano 

1 zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one" (II Ptr. 

2:12). A cóż dopiero, zgodnie ze zdaniem św. Piotra, dzieje się z 

łowcami dusz, prowadzącymi na manowce „pasterzami dusz"? 

Jeszcze parę słów o moich czasach szkolnych. Byłem urwisem, jak 

inni chłopcy. Któż z moich kolegów nie ucieszy się dziś jeszcze 

słuchając opowieści o świeckim profesorze G. z Neudorf i o panu 

profesorze duchownym, doktorze, kanoniku, przyrodniku i histo-

riografie, pamięciowym linoskoczku G., którego ambicje były tak 

wielkie, nie do zmierzenia na żadnej skali... był jednak honorowym 

kanonikiem! 

Należałem niestety do uczniów zmuszonych do mieszkania i 

studiowania w internacie kurii biskupiej. Nie mogliśmy jeździć do 

domu. Przy ówczesnych stosunkach było to niemożliwe. Jakże smutny 

był ten czas spędzony w gimnazjum. Lata chłopięce, od 9 do 15 lat (o 

późniejszych nie chcę nawet mówić) w obcym środowisku, bez 

miłości, surowo traktowany, ograniczany tysiącami przepisów! Był to 

czas straszny, w którym wiele naszych możliwości nie rozwinęło się, 

inne zostały stłumione, zdeptane, przygniecione. W trakcie tych lat 

zapanował — przynajmniej w moim sercu — zamęt prowadzący do 

wielu pomyłek i nie otrzymaliśmy znikąd pomocy w burzliwym 

okresie dojrzewania. Z pewnością wina leżała nie tylko po stronie 

szkoły. Z pewnościę starano się postępować jak najlepiej. Ale żyłem na 

obczyźnie, poddany surowym regułom, rzadko spotykając się ze 

zrozumieniem i życzliwością. 

W szkole (albo w domu rodzinnym) wiele można w dziecku 

rozwinąć lub zmarnować. W moim gimnazjum na przykład jako 

jedenastoletni chłopiec miałem nauczyciela historii, profesora H.B. Był 

to dobry nauczyciel, ale nadawał się raczej do nauczania w 

najwyższych klasach, a nie w klasie uczniów najmłodszych. Całymi 

miesiącami dyktował nam historię. Zapisaliśmy jeden zeszyt, potem 

drugi! Nigdy nie odpytywał. I nagle polecenie: „w ciągu 14 dni 

wszystkiego nauczyć się na pamięć. Kto nie będzie umiał, otrzyma 

karę aresztu". Przez 14 dni nauczyć się na pamięć tekstu dwóch gęsto 

zapisanych zeszytów, z imionami, datami, nazwami dynastii? Moja 

odwaga została sparaliżowana. W ogóle nie zacząłem się uczyć. 

Dostałem 14 dni aresztu — po godzinie dziennie, w czasie której 

gorzko płakałem. Od tego czasu niczego nie umiem nauczyć się na 

pamięć. Od tej pory historia budzi we mnie wstręt niezależnie od tego 

czy chodzi o Burbonów, czy 

0 Habsburgów! Wszystko we mnie otępiało. I trwa to do dnia 

dzisiejszego. Nigdy nie umiałem nauczyć się na pamięć kazania. 

1 dzięki Bogu za to. Natomiast powiedzieć z całym przekonaniem to, 

co wiem, to co poświadcza Słowo Boże — to umiem. Na te tory 

skierował mnie profesor B. swoim obrzydliwym dyktowaniem historii. 

Pan w dobroci swojej obrócił profesorski błąd w błogosławieństwo dla 

mojego zawodu. W wielkie błogosławieństwo. 

Żyjąc w tych dalekich stronach, na okrutnej, zimnej obczyźnie 

odczuwałem nieustanną tęsknotę za domem. Ale gdy wreszcie 

doczekałem się szczęśliwie wakacji, widziałem moją nieszczęśliwą 

matkę, która w milczeniu znosiła nienawiść swego szwagra - 

duchownego. Mając 22—23 ^
ata

 chciałem niekiedy interweniować. Za 

każdym razem jednak matka mówiła: „Nic nie mów. Tu tylko 

Zbawiciel może pomóc". Potem „wolno" mi było — aby wszystko 
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zostało w rodzinie - odwiedzić wuja, a więc i ciotKę P. Okropność. A 

przy tym wielu ludzi zazdrościło mi. Widzieli tylko pozory. Nie 

wiedzieli co dzieje się w moim sercu, jak cierpi moja matka i jak ja 

cierpię z nią razem, spędzając z jej powodu wiele bezsennych nocy. 

Komuż zresztą mógłbym to powiedzieć. Komu? W gruncie rzeczy 

jednak wszystko to przyczyniło się do mojej wewnętrznej dojrzałości. 

Od młodości musiałem dźwigać jarzmo. Gdyby mi się zbyt dobrze 

powodziło, z pewnością nadużywałbym tego. Dziś wdzięczny jestem 

za wszystkie ciężary, jakie od młodości musiałem dźwigać w 

milczeniu. 

Biorąc pod uwagę to, co napisałem powyżej, może Pan, Panie 

Doktorze, dobrze zrozumieć, że całą teologię, jakiej nauczyłem się na 

uniwersytecie, musiałem jak Paweł uznać „za śmiecie", wyrzucić i 

wypluć, „żeby zyskać Chrystusa" (Flp. 3:8). 

Zapomniałem dodać jeszcze coś z interesujących Pana spraw z 

mojego dzieciństwa. Mając osiem lat nagle znalazłem się u wuja, by 

uczyć się łaciny. O mały włos dostałbym się wtedy do „Peres Blanc", 

stowarzyszenia misyjnego „Białych Ojców" działających aktywnie w 

Afryce, które to stowarzyszenie było z katolickiego punktu widzenia 

na bardzo wysokim poziomie. Przeor takiej klasztornej szkoły był 

właśnie z wizytą u „wuja-księdza". Zobaczywszy mnie zachwycił się 

moimi jasnymi oczami. Coś takiego! Było więc we mnie coś dobrego, 

coś godnego pochwały? Ciotka P. nigdy dotąd nie odkryła we mnie nic 

takiego. Przeor poprosił wuja, by mógł mnie zabrać do szkoły misyjnej 

Białych Ojców w Lionie! 

Ogarnął mnie lęk i trwoga. Miałem wtedy 9 lat i dopiero co dostałem 

się w ręce ciotki P. Co tu robić? Ale — rzecz dziwna - ciotka za nic nie 

chciała mnie oddać! Dostojny pan odstąpił jednak sam od tego 

zamiaru. Szybko bowiem przekonał się, że nie będzie ze mnie wielkiej 

pociechy. Dlaczego? Było tak: dzień był gorący, koniec sierpnia, 

staliśmy przy oknie i przeor zalewał mnie potokiem słów. Zauważył, że 

przestałem słuchać co do mnie mówi. Nagle poderwałem się i 

uciekłem. A powód był ten, że do nogawki spodni wpełzła mi wielka 

osa i dostawszy się na górę łaskotała mnie łapkami w udo. Oczywiście 

podrapałem to miejsce, a ona mnie użądliła. Z płaczem pobiegłem do 

ciotki P. i tym razem znalazłem u niej zrozumienie. Ale w oczach 

dostojnego pana byłem skończony! Sam się teraz przekonał, że nie 

nadaję się do Białych Ojców... Chwalić Boga! Czyż Bóg nie jest 

cudowny w wielkim i w małym, Panie Doktorze? 

Kiedy poszedłem do seminarium duchownego, wuj życzył sobie 

bym obracał się w dobrych kołach duchownych dla dobrego przykładu 

i żebym nie uciekł. Przy tej okazji to wszystko, czemu chciał zapobiec, 

zobaczyłem u niego w domu, u jego kolegów, widząc ich 

kartograjstwo, picie itd. i przysłuchując się rozmowom. W celu 

udoskonalenia swego zamysłu „pozwolił" mi w czasie wakacji pojechać 

pod Nancy, na „wytworną plebanię", abym nauczył się dobrze 

francuskiego. Przybywszy zobaczyłem, że na pierwszym miejscu stało 

tam skąpstwo. Jedzenie było tak nędzne, że kiedyś podano do stołu 

zepsutą kiełbasę. Siostra tego przewielebnego pana była biedną 

garbuską. On sam zawsze był nieogolony, cały dzień obliczał swoje 

zasoby i nie mówił do mnie ani słowa. Najczęściej siadywałem u 

sąsiada, wesołego piekarza, który lubił sobie tęgo popić i pokazywał mi 

swój duży zbiór złotych monet francuskich. Całą tę żałosną sytuację 

opisałem wujowi w liście. Wuj przyjechał, pojechaliśmy razem do 

Nancy i tam przenocowaliśmy „w jednym z najlepszych hoteli, gdzie 



 

zatrzymują się oficerowie". Pięknie! Następnego ranka byłem cały 

pokłuty przez pluskwy. Pluskwy w dobrym hotelu! Panie Doktorze czy 

pluskwy istnieją również na płaszczyźnie duchowej? 

Aby naprawić całą sprawę „pozwolono" mi towarzyszyć wujostwu 

w następnym roku podczas ich wakacji w Szwajcarii, w Einsiedeln. 

Było to w 191 o roku. Wspaniały kraj! Wszędzie cudowny porządek. 

Błękitne jeziora. Mieszkaliśmy w hotelu „Drei 

Könige"! Było pierwszorzędnie. W tym miejscu pielgrzymek i 

pysznienia się, trwałe wrażenie zrobił na mnie tylko pyszny „miód z 

masłem" w hotelu „Drei Könige". Wszystko było o wiele lepsze niż w 

domu. Nawet miód był słodszy! 

Jedno jest pewne: jeśli kiedyś w życiu źle się wyspowiadałem, 

miało to miejsce właśnie tam. Najprzewielebniejszy spowiednik, z 

uwagi na nieatrakcyjność mojej osoby był całkowicie zaprzątnięty 

obserwowaniem klęczących w kaplicy pątniczek oraz... swoją 

tabakierką! Niesumienny człowiek — pomyślałem sobie, nie mogąc 

tego pogodzić z moim ówczesnym ideałem duchownego. Wydawał się 

zresztą rzeczywiście wyjątkiem! Przy okazji muszę zajść kiedyś znowu 

do hotelu „Drei Könige", aby zbadać stopień prawdziwości i słodkości 

tego miodu. Pójdzie Pan ze mną, Panie Doktorze? Pszczoły 

szwajcarskie nie mają żądeł! 

W dwa lata później pojechaliśmy znowu do Szwajcarii, którą tak 

polubiłem. Czy to nie bajkowy kraj? Czy mieszkańcy jego mogą 

grzeszyć albo przeklinać? Takie piękne góry. Te wspaniałe jeziora. 

Najpiękniejsze wydało mi się jezioro Brienzer, tak pełne łagodnego, 

majestatycznego spokoju. Tym razem pojechaliśmy w okolice Rigi, do 

Vordermeggen. Należący do diecezji paryskiej wspaniały dom 

dostępny był tylko dla księży, i to wyższych rangą, oraz dla osób im 

towarzyszących. Obojętne czy chciało się zakaszleć, czy zamówić kawę 

usługujące zakonnice miały jedną odpowiedź: „zapytam chère mère". 

Cały dzień słyszało się: „chere mère"! Panowie duchowni byli 

niezmiernie weseli i bawili się wesoło ze swymi tryskającymi 

wesołością kuzynkami. Codziennie po południu udawali się po 

cywilnemu do Lucerny, by tam grać w tenisa. Krótko mówiąc: srogi 

wuj-ksiądz miał coraz kwaśniejszą minę, a ciotka P. mruczała pod 

nosem jakieś podejrzane słowa. Mierzyła też różne „kuzynki" z góry do 

dołu surowym wzrokiem. Wyruszyliśmy stamtąd nagle i pojechaliśmy 

do Brienz. Jeziora, Alpy i normalni świeccy ludzie już wtedy mieli w 

oczach wuja-księdza pierwszeństwo przed ludźmi religijnymi i ich po-

stępowaniem! 

Z radością wspominam moich kolegów kapłanów. Abstrahując od 

polityki i grania w karty, przeważnie wiernie pełnili swój urząd. 

Wierni byli również w oszukiwaniu. Jakież by to były wspaniałe dusze 

i wspaniali duszpasterze, gdyby znali i głosili 

Biblię, tylko Biblię, a poprzez nią Jezusa i tylko Jezusa. Ale w 

niejednym sercu już świta! Pan zna tych prawych i wie czy służą tylko 

swemu Kościołowi i płatnemu urzędowi, czy też chcą otworzyć serca 

na Prawdę Pisma świętego. 

Dziś już naprawdę nie jestem w stanie, kochany Panie Doktorze, 

odpowiedzieć na pytanie o czyściec. Zaprowadziłoby to nas za daleko. 

W każdym razie tematów ma Pan aż nadto wiele, prawda? 

Do widzenia, drogi Przyjacielu Pański 

oddany L. Vogel, ks. 

List trzeci. 
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Szanowny Księże Proboszczu! 
 
 

Chcę Księdzu bardzo podziękować za trud, jaki Ksiądz sobie 

zadaje tłumacząc mi te wszystkie tak poruszające mnie zagadnienia. 

Powoli zaczynam rozumieć, jaka to musiała być męka dla duszy, gdy 

rozwiązywał Ksiądz te podstawowe zagadnienia musząc robić to 

pospiesznie i nadając temu kształt ostateczny. Nie wolno było 

pobłądzić, bo druga pomyłka byłaby jeszcze tragiczniej sza. Stał Ksiądz 

przed koniecznością odrzucenia tego, co niebiblijne i przyjęcia tylko 

tego, co biblijnie słuszne. Wystąpić z Kościoła i potem popełnić 

pomyłkę byłoby fatalnym błędem, prawdziwą katastrofą! 

Nie zrozumiałem, albo jeszcze nie zrozumiałem wszystkiego. 

Wydaje mi się również, że Ksiądz też myli się w różnych sprawach. Na 

przykład: pisze Ksiądz o „porwaniu". W ogóle tego nie rozumiem. Co 

ma i co może unieść się lub zniknąć? (W języku niemieckim 

„entrücken" znaczy m.in. „unieść", „zniknąć". W Biblii słowo 

„Entrücken" używane jest na określenie porwania: „... razem z Nim 

porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana" - I 

Tes. 4:17 - przyp. tłum.). Dokąd i gdzie? Ksiądz nazywa się Vogel, ale 

za nic nie umie Ksiądz jeszcze wzlatywać (w języku niemieckim 

„Vogel" znaczy „ptak" — ptzyp. tłum.). Proszę też napisać mi coś 

więcej o tych siedmiu latach rozpaczliwych poszukiwań w czasie 

studiowania Pisma świętego. 

Dlaczego nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma być nagle tak bardzo 

pożyteczne? W moim odczuciu jest to dobre dla zakonników, którzy 

nic innego nie mają do roboty jak medytować, myśleć o Jezusie, Marii, 

świętych, męczennikach i tym podobnych. 

Niejasna jest dla mnie sprawa ze świętymi. Czy Piotr, Jan i inni 

mieliby w końcu nie być katolickimi świętymi? 

W ostatnią niedzielę po nieszporach musieliśmy wszyscy, to jest 

— chciałem powiedzieć — pozwolono nam, pocałować relikwię z 

krzyża. Czy to jest słuszne, czy również nie? I co to właściwie jest? 

Pomyślałem sobie po cichu, że krzyż Jezusa musiał być strasznie duży 

i gruby, jeśli dziś w setkach tysięcy kościołów i kaplic przechowywane 

są jego, choćby nawet najmniejsze, cząstki. 

Jeszcze jedno pytanie. Czy opuszczenie parafian przyszło Księdzu 

łatwo, czy też z trudem? Czy sprawiali oni Księdzu radość, czy też 

przyczyniali cierpień? Jak wiem, był Ksiądz tam bardzo lubiany. 

Wyszło to na jaw i znalazło swój wyraz podczas kanonicznej wizyty 

(visite canonique) Jego Ekscelencji R. Proszę mi coś o tym 

opowiedzieć, dobrze? 

Dlaczego chrzest jest błędem? Przecież Zbawiciel sam powiedział: 

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie...". Protestanci chrzczą podobnie 

jak my, katolicy. Jaka jest zresztą różnica między: katolikami, 

luteranami, reformowanymi? Co to znaczy: „Wielu jest wezwanych, 

ale mało wybranych?" Co to jest „piotrowe" i „pawłowe" 

chrześcijaństwo? 

To, że Pismo święte jest ważne, jest dla mnie rzeczą oczywistą. Ale 

Pismo święte pochodzi przecież z Kościoła katolickiego! Nauka 

Kościoła katolickiego jest więc niewątpliwie zgodna z Pismem i w nim 

ugruntowana. Niewątpliwie! Każdy dogmat ma swoją podstawę w 

Piśmie świętym. Któryś papież, zdaje mi się, że Benedykt XV, bardzo 



 

polecał czytanie Pisma świętego. Nakazał nawet, by każda rodzina 

miała i czytała Nowy Testament. Dlaczego Ksiądz nie dał również 

swoim parafianom Biblii? Jest tak interesująca; tylko że często trudno 

zrozumiała. 

List Księdza do monsiniora R. z informacją o wystąpieniu czytam 

wciąż na nowo. Coraz jaśniej zaczynam wszystko rozumieć. Ale 

ogarnia mnie po prostu lęk, gdy pomyślę, że może Ksiądz ma rację. 

Proszę mi wybaczyć tę obfitość pytań. Pozdrawiam Księdza 

najserdeczniej, 

Pański dr M. 

i trzecia odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze! 
 
 

Dopiero dziś mogę odpowiedzieć na Pana list zawierający tak 

wiele pytań. Będzie Pan jednak musiał przeczytać moje broszury. Nie 

mogę bowiem listownie poprzeć wszystkiego biblijnymi dowodami. 

Nie znaczy to jednak, że nie mam ochoty odpowiedzieć Panu, 

bynajmniej tak nie jest! Zacznijmy znowu od końca Pańskiego listu. 

Pyta Pan o moje odejście z parafii. 

Tam również bardzo poważnie traktowałem całą sprawę. Być 

może wydawałem się niekiedy twardy albo surowy przemawiając z 

kazalnicy. To prawda. Być może zbyt wiele oczekiwałem od moich 

kochanych parafian. Za bardzo chciałem widzieć jeszcze więcej owocu 

i błogosławieństwa. Kiedy objąłem parafię była w największym stopniu 

zaniedbana. Mój poprzednik żył i pracował zaiste nie na korzyść dusz. 

Wśród członków parafii zapanowała przez to niezgoda, zaczęły się 

waśnie. Bardzo z tego powodu cierpieli. Zobaczyli jednak, jak 

poważnie traktuję tę sytuację, że idę prosto moją własną drogą nie 

przyłączając się do jakiejś partii czy grupy. Zwiastowałem im 

Chrystusa i tylko Chrystusa, jakiego sam poznałem dzięki Biblii (bez 

sakramentów). W kazaniach mówiłem między innymi o cudach 

Starego i Nowego Testamentu. Jak wiele znalazłem zrozumienia. 

Potem przyszedł dzień, w którym powiedziałem parafianom: 

„Musicie sami czytać Pisma święte. Chce tego sam papież Benedykt 

XV. Na razie postaram się dla was o Nowy Testament. Niech każda 

rodzina zamówi u mnie egzemplarz". Zgłosili się wszyscy. Kosztował 3 

czy 4 franki francuskie, nie pamiętam już dokładnie. Teraz zaczęła się 

tragedia. W S. zamówiłem u Leroux odpowiednią liczbę; odpowiedź 

brzmiała: „Nie mamy... trzeba sprowadzić z Niemiec... trzeba na nowo 

wydrukować" — itd. 

Po kilku miesiącach zgłosiłem się tam ponownie. Spotkałem 

nadętego duchownego, który nie miał wiele do powiedzenia, ale 

udawał ważnego. „Co takiego, — wmieszał się - tyle Nowych 

Testamentów... Chyba nie ma ksiądz zamiaru dać ich swoim 

parafianom! Czegoś takiego się nie robi. Lud ma słuchać tego, co my 

mu mówimy. Mają robić to, co im nakazujemy. Ksiądz tylko miesza w 

głowach tym ludziom..." itd. Pokłóciliśmy się srodze w tej księgarni 

Leroux, przy Placu Katedralnym w Str. Powiedziałem temu panu tylko 

tyle: „Jeżeli dogmaty opierają się na Piśmie świętym, to nie będzie to 

wprowadzeniem pomieszania, ale mocnym poparciem nauki 

katolickiej. Jeżeli listy Piotra nie stanowią przeciwieństwa nauk 
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papieża, to wszystko będzie dobrze. A zresztą: dusze parafian, tego 

ludu, są co najmniej tyle samo warte i równie interesujące co nasze 

dusze! Lud musi sam dowiedzieć się czego Bóg od niego żąda, a o 

czym księża niechętnie czytają, na przykład w Ewangelii Mateusza 23!" 

To wystarczyło. Po półtora roku Nowe Testamenty szczęśliwie dotarły! 

Powoli niedzielne nauczanie dorosłych, to jest młodych chłopców 

i dziewcząt (od 14 do 22 lat, bo u starszych była to udręka i 

przerażenie) przekształciło się w interesującą godzinę pytań. Zaczynali 

rozumieć. 

Podczas nabożeństw dla pielgrzymek (mój Kościół parafialny był 

zarazem miejscem pielgrzymek do Matki Boskiej Bolesnej) również 

zwiastowałem Jezusa i tylko Jezusa. Kiedyś pątniczka mająca ostry 

język powiedziała: „To luteranin!" Prawdopodobnie dotknąłem bez 

rękawiczek jej obłudy. Zauważyłem znowu, że szatan wyrusza w 

drogę. 

W tym czasie sam żyłem już w wierze. Wcale jednak o tym nie 

wiedziałem. Popełniając błąd za każdym razem nawracałem się na 

nowo, po kilka razy dziennie. Prawdopodobnie szedłem już drogą 

uświęcenia i nie znałem jeszcze - (przynajmniej świadomie) różnicy 

pomiędzy narodzeniem na nowo a uświęceniem. Niech Pan, kochany 

Panie Doktorze, przeczyta ewentualnie traktującą o tym zagadnieniu 

książkę „Volle Heilserkonntnis" (Pełne poznanie zbawienia). 

Co osobliwe, w miarę jak poznawałem Pismo święte, moi kochani 

koledzy z sąsiednich parafii przestali mnie zapraszać do wygłaszania 

kazań podczas obchodów ku czci patronów ich Kościołów. Obudziłem 

więc uwagę szatana. Tylko w przypadku, gdy w ostatniej chwili 

zawiódł, odmówił czy zachorował przewielebny pan kaznodzieja od 

uroczystych przemówień, zapraszany byłem (i nigdy nie odmówiłem) 

ja - chwilowa wy ręka. 

Tak było również w S. W podobnej sytuacji musiałem kiedyś 

zastępować kogoś podczas święta „wieczystego uwielbienia". Już 

nazajutrz musiałem z konieczności mówić o obecności Jezusa w 

sakramencie ołtarza. Za podstawę rozważań wziąłem: Jezus 

uwielbiony w niebie. Jest to dogmat biblijny. On siedzi po prawicy 

Ojca w niebie. Stawiamy sobie dziś pytanie: Jeżeli w Tabernakulum 

Kościoła katolickiego Jezus jest rzeczywiście obecny, to co katolik 

winien robić, na czym polega jego odpowiedzialność? Poganin jako 

grzesznik ponosi mniejszą odpowiedzialność, bo Chrystus w nim nie 

mieszka (według nauki Kościoła katolickiego), on wszakże nie zna 

Boga. Protestant ponosi już nieco większą odpowiedzialność, jednakże 

nie pełną, gdyż Chrystus nie mieszka w jego Kościele. Jak to jest 

jednak z katolikiem, który żyjąc w bezpośredniej bliskości Tego, tu w 

świątyni mieszkającego Zbawiciela, przyjmuje sakramenty, nie 

odchodząc przy tym od przeklinania, skandalicznego upijania się, 

życia w nierządzie itd.? Po kazaniu jeden z moich kolegów powiedział: 

„Ksiądz nigdy nie zostanie kanonikiem", a drugi dodał: „W gruncie 

rzeczy należało by na Księdza złożyć skargę w diecezji". Byli to mili 

koledzy, którym nie mogę nic zarzucić jako ludziom. Czuli jednak, że 

ludzkie dogmaty, które głosili i których strzegli, rozpadają się w pył 

pod naporem Prawdy słowa biblijnego. Poczytali to jednakże za pychę 

i przemądrzałość z mojej strony. 

Pewnego dnia napadło na mnie aż dziewięciu kolegów. Chodziło o 

wysunięte przeze mnie zagadnienie: wygnanie z raju naszych 

prarodziców. Czy Bóg był bezwzględny, czy też chodziło tu o złośliwą 

uciechę, że mógł ich wreszcie wyekspediować z raju? Wytłumaczyłem, 

że był to akt wielkiego miłosierdzia Bożego, aby upadłych prarodziców 

zachować w stanie, w którym mogliby być zbawieni... Pokłóciliśmy się 



 

potężnie. Jedni (ci, którzy woleliby grać w karty), mówili: „To była 

przykładna kara". Inni pojmowali w czym rzecz, ale nie chcieli się do 

tego przyznać. W każdym razie musiałem tym miłym przyjaciołom 

zdrowo zagrać na nerwach. Oczywiście bardzo mi przykro, ale... ale do 

dziś jeszcze cieszy mnie to. 

Miałem jednak, kochany Panie Doktorze, opowiedzieć Panu 

0 moich parafianach. Wszyscy byli dla mnie bardzo dobrzy, bardzo 

mili. Biorąc pod uwagę ich długoletnie zatargi z moim poprzednikiem, 

ks. H. H., mnie okazywali dużo życzliwości, przyjmując wszelkie 

polecenia konieczne do utrzymania zewnętrznego porządku. 

Z wielkim uznaniem przyjęli parafianie wprowadzenie przeze 

mnie nowości dotyczących ceremonii pogrzebowych. Mieliśmy trzy 

klasy pogrzebów. W trzeciej klasie pogrzeb prowadził jeden ksiądz i 

odprawiano jedną mszę. W drugiej - księży było dwóch 

1 dwie msze. W pierwszej klasie natomiast było 5—7 księży oraz jeden 

diakon i odprawiano dwie msze. Tak więc w pierwszej klasie, udział w 

pogrzebie brało pięciu księży, których trzeba było przywieźć i odwieźć 

samochodem oraz ugościć. Najgorszą rzeczą była jednak kolekta, 

którą zbierano w czasie pogrzebu dwukrotnie: gęsiego, obok dwóch 

bocznych ołtarzy i wokół ołtarza głównego. Pierwszorzędna heca, 

jeżeli uważa się, że msza odprawiana jest w obecności Jezusa w 

Tabernakulum. Podczas tego, trwającego niekiedy półtorej godziny 

marszu (dwa razy obok trzech ołtarzy), uczestnicy wylewali wiele łez, 

obserwowali się wzajemnie, zaśmiewali się ukradkiem, lustrowali 

swoje stroje itd. Jednym słowem jedyny w swoim rodzaju teatr, który 

miał przynieść duży dochód... Poniektóry odprawiający mszę ksiądz 

więcej uwagi poświęcał ludziom i dawanym przez nich datkom niż 

Panu Jezusowi. Dziś pytam sam siebie: a dlaczegożby nie, skoro same 

sakramenty są czysto ludzką mistyfikacją! 

Przy tej okazji zdarzało się często, że składający ofiarę uczestnik 

pogrzebu nie przygotował na czas swojej parokrotnej ofiary, albo 

chciał zwrócić na siebie uwagę i zatrzymywał zbierających. Ileż 

zamieszania wokół mamony! 

Tak było na wsi. W mieście, podczas pogrzebów ludzi bogatych, 

zamiast tych dochodowych marszów gęsiego wprowadzono inny 

zwyczaj, przynoszący jeszcze więcej pieniędzy. Kościelny, w sutannie, 

ze srebrnym lub nawet złotym talerzem podchodził do głowy rodziny 

zmarłego i zabierał (ustaloną poprzedniego dnia) „ofiarę rodzinną". Z 

napchaną banknotami, ewentualnie naperfumowaną kopertą na 

złotym talerzu kościelny szedł do głównego ołtarza, klękał nisko 

pochylony, po czym drogocenny talerz stawiał, klękając jeszcze dwa 

razy, na ołtarzu, w bezpośred- 
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niej bliskości kielicha ofiarnego. Potem znikał (biedaczysko często był 

zawstydzony, ale musiał wykonywać swój urząd, bo inaczej...!), aby za 

chwilę znowu się zjawić i zebrać zwyczajową kolektę idąc od ławki do 

ławki. 

O tym, jak celebranci jedli później i grali w karty, wolę nie mówić. 

Może Pan zrozumie, jak bardzo byłem oburzony, gdy zmuszano 

mnie jako wikarego do brania udziału w tym obrzydliwym procederze. 

Otworzyło mi to oczy. Ledwo więc objąłem swoją parafię i stałem się 

samodzielny, skończyłem z tą bluźnierczą praktyką. I muszę 

powiedzieć, że parafianie — wszyscy razem i każdy z osobna - poparli 
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mnie. Wszyscy zgodzili się poprzestać na skromnych pogrzebach 

(trzeciej klasy). Koledzy natomiast nie byli z moich nowatorskich 

zmian zadowoleni. Od tej strony sprawa była przegrana! 

Również w W. mieliśmy wyjątkowo ładną uroczystość poświęcenia 

dzwonu. Jak to się odbyło? No, nie mogłem poświęcać dzwonów skoro 

nie wierzyłem już w poświęcenie. Razem z całą młodzieżą i młodymi 

ludźmi wciągnęliśmy dzwon na wieżę za pomocą mocnych lin i potem 

dzwoniliśmy i dzwonili aż do północy. Dźwięk niósł się po całym 

pięknym Kochersbergu. Młodym ludziom, którzy tak się przy tym 

napracowali, zafundowałem w sąsiedniej przyzwoitej gospodzie po 

kuflu piwa. I tak, poświęcenie dzwonu świętowaliśmy bez religijnej 

krzątaniny. Inaczej bowiem musiałbym do tych religijnych czarów 

włączyć różnych bogów i bożków. Do dziś niepoświęcone dzwony w 

W. dzwonią czyściej i harmonijniej niż wszystkie dookolne dzwony 

sąsiednich kościołów poświęcone z całym rytuałem „olejem świętym". 

Niech Pan sam, Panie Doktorze, pójdzie i posłucha specjalnie w 

Wielki Piątek! Wtedy bowiem milczeć muszą również te „poświęcone" 

dzwony kościelne: na całej katolickiej ziemi nie wolno dzwonić w 

dzwony, tak wielki ból odczuwają dusze jedynozbawców z powodu 

ofiarnej śmierci Pana. Dzwony muszą być cicho, aby w tym dniu (...) 

„dzieci Marii" (córki) noszące „błogosławione" szkaplerze i złote 

medaliki poświęcone i rozdawane jako dowód odpuszczenia 

grzechów, mogły się z całą powagą przygotować na poniedziałek 

Wielkanocny (Zielone Święta, święto poświęcenia kościoła, ostatki 

przed „świętym" okresem postu)! Biedne „poświęcone" dzwony. Jak 

musi im być przykro! 

Moi parafianie i ja przeżyliśmy razem wiele pięknych dni 

serdecznego zrozumienia, wewnętrznej radości. Pociechą jest mi 

pamięć o nich wszystkich, o sąsiadach, drogich członkach Rady 

Kościelnej i Rady Zborowej. Dałem im to, co mogłem, gdy sam 

zrozumiałem Biblię. Dziś pozostała mi tylko ta skromna możliwość 

pomocy religijnej na odległość. Mają jednakże Nowy Testament i znają 

wartość Jezusowej ofiary na Krzyżu. 

Moje odejście przysporzyło im z pewnością wiele cierpienia i 

trosk. Jest mi bardzo przykro, że nie mogłem ich uprzedzić wcześniej 

o moim odejściu, wytłumaczyć i wyjaśnić wszystkiego dokładnie. Było 

to niemożliwe. Wszyscy, którzy tego chcieli mogli jednak w 

międzyczasie zasięgnąć informacji, a nawet słuchać moich kazań w S. 

Wielu zresztą przychodziło. Wielu serdecznie ściskało moją dłoń, 

mówiąc: „Proszę do nas znowu przyjść, będziemy się cieszyli". 

Odpowiadałem im: „Nie znacie swojego Kościoła. Wszyscy 

zostalibyście ekskomunikowani". 

Pisze Pan, że ostatnio ucałował Pan „relikwię z Krzyża", chodząc 

wraz z innymi wiernymi wokół głównego ołtarza. Pańska refleksja, że 

krzyż Jezusa musiałby być niewypowiedzianie wielki, jest w pełni 

uzasadniona. Ta sprawa stanowi jedną z najciemniejszych stron 

Kościoła katolickiego. Nikt nigdy nie odnalazł Jezusowego krzyża. Już 

w Starym Testamencie czytamy, że Bóg bardzo mądrze postarał się, by 

nic, ale to absolutnie nic nie zostało z arki przymierza, dzbana z 

manną, laski Aarona, miedzianego węża, ciała Mojżeszowego itp. 

Żydzi zrobiliby z tego z pewnością posążki bożków. To samo dotyczy 
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krzyża Jezusowego. Trzeba mieć Jezusa, Ukrzyżowanego, a nie 

kawałek drewna z jakiegoś krzyża albo kawałek „poświęconego 

drewna" z pobliskiego lasu! 

Podobna historia jest ze „świętą szatą" w Trewirze. Co 10-20 łat 

wystawia się ją z wielkim szumem. Ale - o, biada! - we Francji, 

Włoszech, Hiszpanii itd. istnieje też wiele „świętych szat", z których 

żadna z pewnością nie jest prawdziwa... A czyż nie istnieją takie 

miejsca pielgrzymek, w których od czasów wojen krzyżowych, 

bezpiecznie przechowywane w buteleczkach, pokazuje się mleko, 

którym Maria rzekomo karmiła Jezusa. Tego już za wiele. Maria nie 

jest matką Boga, ale jest Matką Pana i Zbawiciela, 

0 którym (w Magnificat) powiedziała: „Wielbi dusza moja Pana 

1 rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim..." Uznała w 

Jezusie swego osobistego Zbawiciela! To jest biblijne. Powyższe 

szczytowe osiągnięcie natomiast jest w stosunku do Pana 

bluźnier-stwem, a w stosunku do Marii-Matki, groteskową 

nikczemnością. Do tego więc doprowadza ludzki dogmat, z powodu 

którego Doktorzy Kościoła odsunęli na bok Biblię i Jezusa. 

Jeśli chodzi o nabożeństwo drogi krzyżowej, to rzecz jest łatwa do 

zrozumienia. Przez nie, nieświadomie albo niechcący, ludzie 

nawiązują bezpośredni kontakt z Jezusem, z Ukrzyżowanym. Mogą 

więc, nawet nieświadomie, stać się dziećmi Bożymi. W obliczu 

wizerunku ukrzyżowanego, biczowanego Jezusa modlą się na przykład 

tak: „Drogi Zbawicielu, umarłeś również za mnie, mój grzech 

doprowadził Ciebie aż do tego... co wszystko musiałeś znieść z 

powodu mojej winy... Ty poniosłeś mój grzech... Wielbię Ciebie, 

dziękuję Ci, pomóż mi, oczyść swoją krwią drogocenną". Taka 

modlitwa pomaga każdemu, nawet jeśli potem w głupi sposób modli 

się znowu do św. Nepomucena, o którym sądzi, że jest to święty, że 

jest w górze u Ojca i ma tam coś do powiedzenia. 

Z „porwaniem" jest taka sprawa: ludzkość stopniowo dzieli się na 

zbawionych i zgubionych. Gdy przyjdzie koniec świata, zgubieni staną 

przed sądem, gdzie Jezus będzie siedział na „wielkim białym tronie". 

Te kozły (ci, którzy nie przyjęli ofiary złożonej przez Jezusa na Krzyżu) 

będą na wieki zgubione. Zbawieni, owieczki, już wcześniej zostaną 

zabrani, gdy - jeszcze żyjących w Chrystusie — Pan przemieni, a ci, 

którzy już zmarli w Chrystusie i czekają na ten dzień w raju — zostaną 

wskrzeszeni i dane im będzie ciało uwielbione. To jest porwanie. W tej 

sprawie również dobrze Pan zrobi czytając „Volle Erkenntnis". 

Kiedy pojąłem tę biblijną Prawdę ogarnęła mnie radość, poczułem 

się pocieszony i umocniony w wierze. Nie było już dla mnie powrotu, 

tym bardziej że tę wspaniałą Prawdę znalazłem w nauce Kościoła 

katolickiego osądzoną jako herezja pod nazwą „herezja paruzjan". A 

przy tym księża niemal codziennie w czasie mszy za zmarłych czytają 

tekst z I Tes. 4:13—17, więc nie mogą nie znać sensu tych słów. 

Miałem, młodego wówczas kolegę, któremu złożyłem świadectwo, 

a który sam był udręczony rozterkami i zagubiony. 

Powiedziałem mu o tym fakcie porwania przy końcu czasu łaski. 

Odpowiedział: „Dawno już myślałem, że coś się tu nie zgadza. Ale 

wiesz, ja już mam dosyć. Stale poszukiwałem Bożej Prawdy w naszej 
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nauce. Na uniwersytecie nawet nasi właśni profesorowie teologii — 

tak znakomici jak H. - mówili, że informuje się nas 

0 wszystkich atakach ze strony liberalnych protestantów, ale nigdy nie 

przedstawia dowodów słuszności naszego stanowiska. Jestem 

śmiertelnie udręczony i mam dosyć. Teraz po prostu robię to, co mi 

nakazuje Kościół. On będzie ponosił za to odpowiedzialność". 

Sytuacja jest rzeczywiście taka, ale z tego powodu Pan go nie 

uniewinni! Dlatego też w tamtych latach zwątpienia i rozpaczy 

szukałem i szukałem, często całymi godzinami, dzień po dniu. Nieraz 

całe noce. Był taki czas, że przez dwa lata przestudiowałem całe Pismo 

święte i zestawiłem niczym w konkordancji wszystkie teksty 

świadczące za lub przeciw sakramentom, za lub przeciw papiestwu, za 

lub przeciw wniebowzięciu Marii, za lub przeciw zbawieniu przez 

własne uczynki itd. Dwa pełne lata. Potem wszystko było już gotowe i 

od tego czasu zaprzestałem stosowania wszelkich ludzkich dogmatów. 

Zobaczyłem w ludzkiej filozofii 

1 teologii pompatyczną gadaninę faryzeuszy, saduceuszy i uczonych w 

Piśmie. W mowie Pana jest inny Duch, wyzwalający, a nie obciążający. 

Kiedyś spytałem jednego z moich zwierzchników o dowód na 

słuszność chrztu dzieci. Ksiądz ten z uśmiechem wręczył mi słusznie 

potępioną przez Kościół katolicki książkę Schella (3 tom, część druga). 

Schell, wprowadzony przez Kościół w błąd, ale z pychą odrzucający 

wszystko w ogóle, zaprzecza tam istnieniu piekła. W dniu 21.8.1926 

„przyjaciel" ten powiedział mi: „Wie Ksiądz, w gruncie rzeczy na 

czytanie Schella trzeba mieć pozwolenie władz diecezjalnych. Nie 

mam takiego pozwolenia, ale dam Księdzu tę książkę..."! Schella 

czytał, ale Biblii — nie. Sam nie miał pozwolenia, ale dawał książkę 

innym! 

Szukając pocieszenia poskarżyłem się na to w rozmowie z moim 

spowiednikiem, Ojcem Y. Był to człowiek bardzo czcigodny, żyjący 

zgodnie z tym, co zwiastował. Powiedział mi dosłownie: „Niech Ksiądz 

nadal pracuje nad Pismem świętym. Płakać się chce, że Słowo Boże tak 

jest zagrzebane, że nie daje się posłuchu słowom papieża Benedykta 

XV! Pismo święte musi dotrzeć do ludu. Wszyscy święci stali się 

świętymi dzięki Pismu świętemu (bardzo słusznie)... Mała Teresa stale 

nosiła na piersi Nowy Testament i własną krwią wpisała doń imię 

Jezus. Mężczyźni są spragnieni Prawdy Pisma świętego. Niektórzy 

święci całe życie spędzili w klasztorze jako słudzy, czytali tylko Pismo 

święte lub słuchali jak z niego czytano i w ten sposób doszli do 

zagłębienia jego istoty i wielkiego dzieła Jezusa dokonanego na 

Krzyżu! Zarządzenie Ojca świętego, naszego drogiego papieża 

Benedykta XV, najczęściej jednak nie jest wykonywane. Większość 

biskupów - powiedział ten stary, dobry pan - wrzuciła je po prostu do 

kosza na śmieci. A papież Benedykt XV w swojej encyklice ,Spiritus 

Paraclitus' nakazuje wszakże dosłownie: ,Nieustannie napominamy 

wszystkich wierzących chrześcijan, aby w codziennym czytaniu 

przyswajali sobie wciąż na nowo święte Ewangelie, Dzieje Apostolskie 

i Listy apostołów (...) Niech w żadnej chrześcijańskiej rodzinie nie 

zabraknie odtąd tych świętych pism...' Tak nakazuje nasz najwyższy 

zwierzchnik, papież Benedykt XV. Niech ksiądz rozpowszechnia tylko 
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dobre tłumaczenie Nowego Testamentu ojca dr. Konstantyna Roescha, 

O.M. Cap - jest to dzieło dobre przed Bogiem". 

Tak mówił mój dobry spowiednik, który zawsze był dla mnie 

wzorem. Dało mi to do myślenia. Wewnętrznie uwalniałem się coraz 

bardziej od ciążącego nade mną autorytetu Kościoła katolickiego. Szło 

to powoli, ale sięgało do głębi, głębiej niż to sobie uświadamiałem. Ten 

stary człowiek mówił prawdę, ale był w tym osamotniony, ten dobry 

Nikodem! 

Innym razem, gdy znowu wylałem przed nim swoje żale z powodu 

rozczarowań, jakie zgotowali mi fałszywi koledzy, powiedział „Musi 

się ksiądz nauczyć tak modlić, mój młody przyjacielu: Panie, dopomóż 

mi przeciw moim przyjaciołom, bo z wrogami dam sobie radę sam...!" 

A więc tak. Dla Pana, Panie Doktorze jest to również coś nowego? 

Jakie to smutne! 

Pewien 88-letni ksiądz powiedział mi 25.9.1924 r.: „Jako 

seminarzyści w ogóle nigdy nie czytaliśmy Pisma świętego; o czymś 

takim w ogóle się nie myślało. Dopiero w 1857 r. wprowadzono Pismo 

święte jako przedmiot nauczania (egzegeza). Naszym profesorem był 

młody wikary, który sam nie studiował Pisma w seminarium. Wiara 

katolicka wcale też nie opiera się na 

Piśmie świętym, ale na dogmatyce. Miarodajne jest to, co nakazuje 

jedynozbawczy, nieomylny, święty Kościół". Nie jest to wiara i 

zbawienie z łaski, ale poprzez jezuicką dogmatykę, co prowadzi do 

błędów i do zguby. Była to przemowa wygłoszona absolutnie nie pod 

nadzorem, prawda, Panie Doktorze?! 

W dniu 3.02.1926, kiedy faktycznie moja znajomość i rozumienie 

Pisma świętego były jeszcze znikome, kiedy wiedziałem tylko, że 

jestem bardzo nieszczęśliwy, że moja dusza nie znajduje oparcia i że 

straciłem wiarę przez tę nędzną dogmatykę, pan profesor Y na moje 

nieśmiałe pytanie o boskość i skuteczność katolickiego chrztu dzieci 

odpowiedział mi na Placu Katedralnym w S.: „Niech ksiądz nie traci 

czasu na czytanie Pisma świętego. Jest ono ważne tylko o tyle, o ile 

wspiera fundamentalną naukę Kościoła, Kościoła nieomylnego. 

Miarodajny jest tylko Kościół. Otrzymał on od Boga urząd 

nieomylnego nauczyciela i pasterza i tylko Kościół ma Ducha 

Świętego. Daje Go temu, komu chce, i bez Kościoła żaden człowiek nie 

może Go otrzymać czy posiadać. W Piśmie świętym nie znajdzie 

Ksiądz w ogóle żadnego dowodu na ważność świętych sakramentów. I 

wcale to nie jest potrzebne. Jeżeli i ponieważ Kościół na mocy owego 

pełnomocnictwa coś postanawia, to znaczy, że tak jest. Dlatego 

istnieją sakramenty i dlatego jest ich siedem... Kościół mógłby też 

ustanowić więcej sakramentów, leży to w jego kompetencji. I tak 

ustanowił chrzest, jako pierwszy i najważniejszy sakrament. Woda 

chrztu usuwa grzech pierworodny, dzięki tej wodzie dusza jest 

narodzona na nowo. Niech ksiądz zaniecha tych rozważań na temat 

Pisma świętego, one nie są wystarczająco katolickie. Proszę czytać i 

rozważać ,Elevations dogmatiques' Sauve, zwłaszcza dwa tomy: Jesus 

intime'! Pismo święte wcale nie jest nam potrzebne!" 

Ta rozmowa przeprowadzona 3.02.1926 była największą katastrofą 

dla mojego duchowego (katolickiego) życia. Później zrozumiałem, że 

było to cudownie udane, wbrew mojej woli przeprowadzone cesarskie 
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cięcie. Bomba zegarowa wrzucona do bagnistego stawu. Teraz stojąca 

woda zaczęła spływać powoli, spokojnie, aż do końca. Wyłoniła się 

nieznana kraina. Martwa, zaduszona gleba stała się płodna. 

Powierzchnię ziemi oświetliło słońce... 

Ówczesna katastrofa była tym straszliwsza, że dla tego pana 

czułem wielki wewnętrzny respekt. Ponieważ był on, jak dziś to widzę, 

„całkowicie katolicki" (a ja byłem jeszcze „nie wystarczająco 

katolicki"), więc wyeliminował absolutnie Pismo święte, aby całą cześć 

i władzę scedować na „zastępcę Jezusa". „W Piśmie świętym nie można 

znaleźć ani jednego bezpośredniego dowodu na ważność 

sakramentów. Sakramentem (środkiem uświęcającym) jest tylko to, co 

Kościół do tej rangi podniesie". 

Tym samym wszelkie tamy zostały we mnie zerwane. Wielkie 

wody popłynęły niepowstrzymanie przez niwy, pola i uprawy mojej 

duszy. Nie istnieją sakramenty ustanowione przez Pana i Zbawiciela! 

Są tylko te ustanowione przez papieża. One i tylko one są święte i 

przynoszą zbawienie! Zburzyło to nie tylko tę czy inną ścianę budynku 

mojej wiary, ale z impetem wyrwało spode mnie katolicki fundament 

tego budynku! 

Teraz już naprawdę nic nie miałem. Światło płynące z Biblii 

docierało do mnie jeszcze w niedostatecznej ilości. Ogarnęła mnie 

rozpacz i zwątpienie. Gorzko płakałem. Zawładnął mną gniew i 

oburzenie, których nigdy dotąd nie znałem. Ten pan uczył nas kiedyś 

w seminarium duchownym z całym przekonaniem (i z pewnością sam 

w to wierząc) o „Bożym ustanawianiu sakramentów", uczył „padania 

na kolana przed Jezusem w sakramencie ołtarza, to znaczy 

„uwielbiania eucharystycznego Zbawiciela". A parę lat później śmiał 

mi powiedzieć, że tylko Kościół jest miarodajny, tylko on ma Ducha 

Świętego i tylko on może ustanawiać środki prowadzące do 

uświęcenia. Nie istnieją więc sakramenty „ustanowione przez Boga", są 

tylko sakramenty wprowadzone przez Kościół. Byłem głupi i naiwny, 

że nie rozumiałem dawniej tego pana profesora. Pod słowem „Boży" 

rozumiał on bowiem „kościelny" i odwrotnie! A ja pod słowami „Boży 

sakrament" rozumiałem sakrament ustanowiony przez Boga i 

poręczony w Piśmie świętym! Ten poczciwiec był więc (jako 

„całkowicie katolicki") bez własnej wiedzy zapatrywań 

nowoapostolskich. To znaczy: Zbawiciel jest tam w górze, w niebie, ale 

nic nie ma do powiedzenia, bowiem całą władzę przekazał swemu 

„zastępcy na ziemi"... Co Kościół postanowi jest zatem boskie! Pan i 

Zbawiciel może się tylko przyglądać z nieba jak tu sprawy lecą, kto ten 

wózek pcha i kogo popiera itd. Kościół i tylko on jest miarodajny, 

ukierunkowany i inspirowany przez Boga, bosko wiążący. Tak, Panie 

Doktorze, również w czasach papieżyc: Lukrecji, Teodory i Marozii 

(były to osoby mające w swoim czasie duży wpływ na zarządzanie 

Kościołem rzymskim, natomiast użyty w jęz. niem. termin: „papieże" 

budzi zdziwienie — przyp. tłum.). 

„Niegodzowe poplątanie z pomieszaniem", to najprzyzwoit-sze 

określenie, jakie znalazłem wtedy w swoim rozczarowaniu, 

rozgoryczeniu, oburzeniu! W dobitnie wieloznacznym alzackim stylu 

brzmiało to: „duchowe pomieszanie z poplątaniem". 
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A teraz, kochany Panie Doktorze, niech mi Pan powie: kto może 

się wyplątać z tak gęsto tkanej pajęczyny? Rozumie Pan teraz dlaczego 

to było „siedem lat rozpaczliwych poszukiwań"? Z czasem jednak 

odnalazłem klucz do Pisma świętego, który zabrali „uczeni w Piśmie". 

Po pierwsze: w osobie pierwszego Adama wszyscy ludzie upadli, stali 

się grzesznikami i w tej postaci nie mogą przyjść do Ojca, do 

światłości. Po drugie: w osobie drugiego Adama, Pana Jezusa, wszyscy 

ludzie zostali zbawieni. On odpokutował za wszystkich. I teraz każdy 

człowiek może zbawienie przyjąć lub odrzucić. 

Wyjaśnia to również Panu pytanie, co to znaczy: „wielu jest 

wezwanych, ale mało wybranych". Znaczy to: wielu jest — jak 

napisano dosłownie — „wezwanych", a mianowicie wszyscy ludzie są 

powołani do tego, by stać się dziećmi Bożymi. Wszyscy też mogą nimi 

zostać, bo Jezus ofiarował się za wszystkich. Wszyscy są powołani do 

stania się dziećmi Bożymi. Natomiast „wybranych do służby 

( w i e r z ą c y  księża, w i e r z ą c y  kaznodzieje, którzy zwiastują 

ludziom prawdziwą Ewangelię jako łaskę, bez liczenia na własne 

uczynki, bez własnej zasługi) — jest tylko niewielu! Mało dzieci 

Bożych otrzymuje powołanie do służby zwiastowania Ewangelii. A w 

każdym razie nie są to ci, którzy powołali się sami albo zostali 

„powołani" przez wuja, ciotkę czy radę familijną. Dzisiejsze 

nieszczęście pochodzi stąd, że istnieje całe mnóstwo „nauczycieli" (II 

Tym. 4:3), którzy sami zupełnie nie znają Ewangelii, za to głowy mają 

nabite filozofią, ciasną filozofią. To jest powód dzisiejszego 

beznadziejnego stanu rzeczy. Stąd tak rozpowszechniona bezbożność. 

Stąd tak wielka władza mocy ciemności w naszej pozbawionej 

Chrystusa, a za to bogatej w filozofię Europie. Stąd wojna. Stąd 

straszliwa nędza. Ironia losu jest bezgraniczna: Kościół, po odebraniu 

swoim podwładnym 



 

Jezusa i Biblii, pieni się grożąc wyklęciem i ekskomunikowaniec 

każdemu „bezbożnikowi", który łapiąc oddech chce wydostać si z 

coraz szybciej wirującego tajfunu". 

Pozostaje mi jeszcze odpowiedzieć na Pańskie pytanie o różni cę 

między „katolikami, luteranami a reformowanymi". Katoli cyzm ma 

siedem sakramentów. Luteranizm tylko dwa: chrzest ora Wieczerzę 

Pańską jako sakrament, który zbawia per se (sam prze się). W 

Kościele luterańskim nie ma też usznej spowiedzi i ni uznaje on 

papieża. Kościół Reformowany nie ma żadnych sakrs mentów, 

żadnych symboli (olej, wino czy chleb), które by sam przez się 

zbawiały. Zbawienie dla wszystkich widzi w ofierz śmierci Jezusa, w 

Jego drogocennej krwi, w samej tylko Biblii 

W jeszcze większej mierze niż Kościół Reformowny czynią t 

liczne poszczególne społeczności religijne (nie sekty, jak Sabatyśc 

wyznawcy Kościoła Nowoapostolskiego czy Badacze Pisma Swk; tego, 

antropozofowie, teozofowie). Krótko mówiąc: katolicy s całkowicie 

katoliccy (...). 

Tak więc Kościół Reformowany i wierzące społeczności stoj na 

prawdziwie biblijnym gruncie, o ile są rzeczywiście reformows ne 

(...). Prawdziwa Ewangelia znajduje się więc tam, gdzie n podstawie 

natchnionego słowa, ofiara śmierci Jezusa (drogocenn krew Jezusa) 

zwiastowana jest jako jedyne zadośćuczynienii dokładnie tak, jak 

nauczali Piotr i Paweł. 

A teraz jeszcze Pańskie typowo katolickie pytanie, które będz 

ostatnim pytaniem, na jakie mam dziś odpowiedzieć: pytanie o „pav 

łowe—piotrowe chrześcijaństwo". „Chrześcijaństwo pawłowe" n być 

tym raczej protestanckim chrześcijaństwem (jak mówi Kości< 

Katolicki), natomiast „chrześcijaństwo piotrowe" jest dokładn 

rodzaju katolickiego, ponieważ Piotr jako „pierwszy papież" załóż 

Kościół Katolicki na zlecenie Chrystusa. Innymi słowy Kości< 

Katolicki twierdzi bez osłonek: Piotr był dobrym katolikiem, a Paw 

troszkę, a nawet troszkę za bardzo odstał od doskonałości piotrów 

pełni mądrości. Paweł miałby więc być protestantem - odszczepiei 

cem, heretykiem, a Piotr - nieomylnym papieżem! 

A przy tym Piotr w swoich dwóch inspirowanych przt Ducha 

Świętego listach jest niemal bardziej „pawiowy" niż Pawe Absolutnie 

ta sama nauka': utrata Boskości człowieka od czas Adama... 

Zbawienie przez krew Jezusa! 

ć 
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A teraz pozwoli Pan, Panie Doktorze, że najpierw ja zadam Panu 

pytanie: czy przeczytał Pan już w całości te dwa listy św. Piotra? 

Znajdują się one prawie na końcu Nowego Testamentu. Ile 

sakramentów zostało tam odnotowanych przez dobrego apostoła 

Piotra? Jako „pierwszy papież" musiał je przecież znać. Czy opisał tam 

dokładnie kompetencje władzy związanej z jego prymatem i 

nieomylnością? W którym rozdziale i wierszu? Ile wydał praw 

kościelnych? Czy na jego rozkaz obowiązywał już wtedy post w piątek? 

„Nie wolno jeść mięsa...", ale ryby— owszem, i to śledzie i rolmopsy 

dla biednych, a dla bogatych i dostojników Kościoła Katolickiego 

pstrągi i łososie? W którym rozdziale i wierszu Listów Piotrowych 

znajdują się te święte zarządzenia nieomylnego i jedynozbawczego 

Kościoła? Proszę niech Pan przeczyta, Panie Doktorze, w Ewangelii 

Łukasza wiersz 46 w 1 1  rozdziale. Zrozumie Pan wtedy również to, co 

nazywa się „piotrowym", a co nie jest nim przed Bogiem: „I wam, 

zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do 

uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych 

brzemion". 

Niech mi Pan łaskawie wybaczy, Panie Doktorze, zdenerwowała 

mnie bardzo ta piotrowo-pawłowa historia! Zresztą, nie jest Pan już 

przecież nowicjuszem! Pan się już orientuje, i to lepiej niż ja się 

orientowałem w czasie tych smutnych lat, gdy mój ideał stał się 

idolem, rozpłynął się w nicość, a ja nie znałem jeszcze Prawdy zawartej 

w Piśmie. 

Jeśli chodzi o sakramenty, o których była mowa powyżej, to muszę 

Pana na zakończenie zapewnić, że naprawdę szczerze w nie 

wierzyłem! Podczas odprawiania mszy czy w czasie bytności w 

kościele np. zupełnie świadomie i szczerze klękałem przed 

Eucharystycznym Zbawicielem. Dziś oddaję cześć uwielbionemu 

Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który przebywa w górze u Ojca 

Chwały. Tam jest Oń w rzeczywistości. I tam mogę przesyłać 

dziękczynienie, dziękować Ojcu Niebiańskiemu za niepojętą łaskę 

zbawienia. 

Dobranoc, niech się Panu dobrze śpi. 

Oddany L. Vogel, ks. 

List czwarty. 
 
 
 
 

Kochany Księże Proboszczu! 
 

Pańska trzecia odpowiedź wstrząsnęła mną do głębi. Cóż to za 

stosunki! Te złe obyczaje pogrzebowe są mi znane, ale dotychczas 

znałem je tylko od zewnątrz. Jakież fatalne zachowanie, niegodny 

handel i zarobkowanie na religii: prawdziwe targowisko, gdzie 

handluje się duszami! Rzeczywiście czegoś tam musi brakować u 

podstaw. Zaczynam Księdza rozumieć. Tak, jest to frymarczenie 

duszami. Rozumiem teraz dlaczego we francuskim tłumaczeniu 

Segonda Jn 2:16 i II Ptr. 2:3 użyte są słowa: „trafie" i „trafiquer". 

Czy jednak stosując Księdza „metodę wiary", jeśli wolno mi tak 

powiedzieć, ludzie stają się nagle doskonali i wolni od grzechu? Jak to 



 

jest z grzechem pierworodnym, z chrztem, ze spowiedzią? Proszę mi o 

tym napisać coś podstawowego. Jak również parę słów o celibacie 

księży. Czy bezżenność jest dobra, czy zła? I co 

0 tym właśnie mówi Pismo święte? 

Dwa Listy świętego Piotra przeczytałem. Uważam, że są dobre. Są 

przedziwnie jasne, a zarazem tak głębokie, jak Listy Św. Pawła, 

których jednakże nie rozumiem w wielu miejscach, zwłaszcza Listu do 

Galacjan i Listu do Hebrajczyków. Tak, tak, szczwany lis z Księdza: ta 

sprawa rolmopsów i pstrągów. Prawie sam się wstydzę. Ale jest tak, jak 

Ksiądz mówi. 

Z czasów młodości pamiętam, że w Wielki Piątek nie wolno było 

jeść nawet jajek. Nic innego jak zwykłe ryby albo przecierane kartofle z 

sosem cebulowym. Wielu księży kazało nawet w ogóle nic nie jeść w 

Wielki Piątek. Niektórzy fanatyczni chłopi dawali również bydłu 

zmniejszone racje paszy. 

A przy tym Wielki Piątek, dzień w którym umarł Pan 

1 Zbawiciel, nie jest wcale obchodzony jako katolickie święto. Nie ma 

obowiązku (pod groźbą popełnienia śmiertelnego grzechu) pójścia w 

tym dniu do kościoła. Absolutnie nie. Wieśniaczki robią doroczne 

wielkie sprzątanie kuchni i szaf, chłopi orzą, a wielu tego dnia 

rozrzuca gnój. 

Tak jest, żaden katolik nie ma obowiązku być w kościele w święty 

Wielki Piątek. Nie ma tam w ogóle normalnego nabożeństwa. Można 

więc spokojnie czyścić kurnik... wszystko wolno robić, wszystko jest 

katolickie, jeśli tylko zrezygnuje się z befsztyka i zadowoli rolmopsem 

i śledzikiem. Czy klątwa Boża nie dosięgnie tych, którzy lekceważą 

sobie dzień tak podstawowy dla zbawienia? Jeżeli wierzący szczerze 

katolicy nie są tu oszukiwani u samych podstaw, to mahometanie 

zapewne też nie! Proszę mi wybaczyć moje oburzenie! Chodzi przecież 

o wieczność i zbawienie dusz, a nie o religijno-polityczną władzę. 

Chodzi o dusze godne wieczności. 

Jest to więc dokładnie to samo, co wczoraj przez przypadek 

przeczytałem w Ewangelii Mateusza (15:3—9): „---wy przestępuje-cie 

przykazania Boże dla nauki waszej (...). Tak to unieważniliście Słowo 

Boże przez naukę swoją. Obłudnicy (...) Lud ten czci mnie wargami, 

ale serce ich daleko jest ode mnie (...) głosząc nauki, które są 

nakazami ludzkimi". 

A przy tym mówi się o „pawiowym" chrześcijaństwie jako o czymś 

mniej wartym, protestanckim. Wszystko to dawno już zauważyłem i 

dlatego dużo przebywałem w domu, nie chodziłem wcale albo bardzo 

rzadko do kościoła. W gruncie rzeczy tylko dlatego tam chodziłem, by 

nie zasmucać mojej drogiej żony. Cóż za tragiczna sytuacja: w Wielki 

Piątek poręczona przez Kościół swoboda wykonywania każdej ciężkiej 

pracy, a potem rozdawane odpusty za całowanie relikwii z Krzyża. 

Jeżeli odpust ten miałby być jeszcze skuteczniejszy, to należałoby 

obowiązkową ofiarę pieniężną również pocałować przed złożeniem jej 

na ołtarzu. To całowanie relikwii jest również metodą „Kościoła 

nauczającego" służącą usatysfakcjonowaniu ducha mamony. Kiedyś 

jednak musi odbyć się straszliwy sąd, gdy sprowadzone na manowce 

dusze staną przed sądem Bożym: nagie, oszukane, wewnętrznie 

martwe! 
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A przy okazji — co to są te tak zwane wieczyste fundacje, gdy 

zamawia się tak zwane wieczyste msze za zmarłych? Nazywane są też 

fundowanymi mszami. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie 

rozpowszechniają szerzej Pisma świętego? Ja sam mam także „Historię 

biblijną". Od kiedy Ksiądz wie, że jest człowiekiem wierzącym, to 

znaczy zbawionym tak, jak mówi o tym Pismo święte? Jak Ksiądz 

prowadzi pogrzeby wiernych? Nie ma przecież księdza w ornacie, nie 

odprawia się mszy świętej! Tu ktoś mi powiedział: „Ci niewierzący 

chowani są po cichu, po prostu zakopywani albo wrzucani do dołu 

jak..." Ciarki mnie przechodzą! Co tu jest prawdą, a co zjadliwym 

szyderstwem jedynozbawców? Czy Ksiądz jest szczęśliwy, szczęśliwy 

naprawdę? 

W pośpiechu kreślę się, Pański 

oddany i wdzięczny dr M. 
 
 
 
 
 
 

...i czwarta odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M.! 
 
 

Można by sądzić, że jest Pan znawcą prawa i doktorem dogmatyki. 

W swoim czwartym liście zapomniał Pan zupełnie 

0 wszelkiej dyplomatycznej rezerwie. Wyszedł Pan z siebie i tym 

razem sam odpowiedział Pan sobie na pytania. Zdradził się Pan 

troszkę ze swoimi dociekliwymi myślami na temat Wielkiego Piątku, 

dniu śmierci naszego Pana i Zbawiciela. Dobrze, że Pan sam mówi te 

wszystkie negatywne rzeczy, o których mnie wolno było tylko myśleć. 

Dziękuję bardzo. Brawo dla Pańskiej szczerości, która nie daje się 

powstrzymać oszukiwaniem przez filozofię 

1 teologię. 

Dla rozpowszechniania Pisma świętego wierzący robią więcej niż 

Pan sądzi. Z pewnością jednak o wiele za mało w stosunku do tego, co 

powinno być robione ze względu na potrzeby tych prawie 500 

milionów katolików, którzy nie mają Biblii. Pan posiada „Historię 

biblijną", mały wyciąg złożony ze staro- i nowotestame-ntowych 

cudów. Ta „Historia biblijna" jest jednak tak niespójna i całkowicie 

wyrwana z kontekstu, że jest raczej religijną książką z baśniami. Jeżeli 

na przykład o wielkim proroku Elizeuszu napisane jest tylko, że mali 

chłopcy naśmiewali się z niego wołając: „Chodź no, łysy, chodź no, 

łysy!" (II Król. 2:23), to jest to równie bałamutne, jakbym ja nic więcej 

nie wiedział o Zbawicielu, jak tylko to, że kiedyś jadł miód i pieczoną 

rybę. 

Na nic się więc Panu nie przyda, mój kochany Panie Doktorze, 

posiadanie tak chwalonej katolickiej „Historii biblijnej". Jest to żałosna 



 

namiastka, ale w żadnym razie nie Pismo święte! Musi Pan mieć samą 

Biblię, czytać ją i jej tylko ufać. Musi to być jednak Pismo święte bez 

(nieboskich) apokryfów! Później napiszę Panu coś również na ten 

temat. 

Jako 16—18 -letni młodzieniec mówiłem często mojemu 

„wujo-wi-księdzu": „Kiedy będę mógł już sam wygłaszać kazania, będę 

zwiastował wyłącznie Pismo święte. Czy nie mógłbym mieć teraz 

Biblii? Tak bardzo pragnę ją przeczytać!" Surowa odpowiedź brzmiała: 

„To nie jest odpowiednie dla młodych ludzi. Ucz się swojej łacińskiej i 

greckiej gramatyki". Biblię Allioli (w której są też zawarte apokryfy) 

dostałem jako student teologii w wieku lat dwudziestu. 

Niech Pan będzie jednak pewny, że wierzący wiele robią, by 

rozpowszechnić Pismo święte. Ja sam w jednym roku, a ściślej mówiąc 

w ciągu dziesięciu tylko ewangelizacyjnych tygodni rozprowadziłem w 

Alzacji ponad 9 tysięcy egzemplarzy Pisma świętego. Wszystkie trafiły 

do rąk szukających katolików, którym (co częściowo dało się 

udowodnić) przyniosło to wielkie błogosławieństwo. 

Jestem głęboko zasmucony, że mój ojciec, moja matka i moja 

siostra umarli, nigdy nie zobaczywszy Biblii albo Nowego Testamentu. 

Nigdy nie było im dane przeczytać wiersza 16 w trzecim rozdziale 

Ewangelii Jana. W tamtych czasach byłoby to z katolickiego punktu 

widzenia śmiertelnym grzechem! W okolicy nie było też żywych 

wierzących, którzy rozpowszechnialiby te części Nowego Testamentu. 

Dziś księża katoliccy nie zabraniają już wprawdzie czytania Pisma 

świętego, ale bardzo to odradzają, ponieważ znajdują się tam „rzeczy 

nieprzyzwoite". No, kiedyś przy okazji napiszę Panu w jakiej Biblii są 

te nieprzyzwoite rzeczy i kto je tam umieścił. 

Jeśli chodzi o „wieczyste msze", „msze fundowane" (zwane 

„fundacjami"), to można tu powiedzieć co następuje, przy czym o 

uzasadnieniu samej mszy napiszę Panu szczegółowo nieco później. Po 

śmierci ukochanego członka rodziny funduje się „mszę wieczystą" 

wpłacając do kasy parafialnej, za czasów mojego wikariatu, 200 

franków (kiedyś dawniej 80 franków, za mojej młodości — 120). Te 

pieniądze wchodzą w skład kapitału „martwej ręki", to znaczy majątku 

kościelnego danej parafii, który wolny jest od opodatkowania. Z 

odsetek tego kapitału odprawia się rokrocznie mszę za duszę 

zmarłego. Przez wieczność, to znaczy dopóki istnieje świat! 

Z czasem, gdy pieniądze tracą na wartości, ten ludzki interes staje 

przed faktem, że 80 czy 120 albo 200 franków nie przynoszą już 

odsetek wystarczających na pokrycie wyznaczonych przez diecezję 

kosztów najniższej taryfy za mszę. Wtedy odnośne władze diecezjalne 

na mocy swoich (przez nikogo nie kontrolowanych) uprawnień łączą 

kapitały pochodzące z pięciu do dziesięciu „wieczystych fundacji" i 

tworzą z nich jedną „wieczystą fundację"! Wartość tej jednej mszy 

wystarczy przecież dla wszystkich! Obietnica „wieczystej fundacji" 

przepadła. Łatwowiernym katolikom pozostaje albo odejść z kwitkiem, 

albo dopłacić. Ten ludzki interes podlega jak wszystkie ludzkie 

przedsięwzięcia wszelkim wahaniom, jak również bankructwu. 

Nasuwa się tu jednak pytanie podstawowe: czy msza jest w ogóle 

uzasadniona, czy jest biblijna, czy ofiara złożona przez Jezusa na 

krzyżu może być bezkrwawo ponawiana? Ale o tym później. 
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Później też odpowiem Panu, drogi Przyjacielu, na Pańskie pytanie 

o „sposób chowania wiernych bez księdza w ornacie", jak również 

napiszę Panu coś o życiu, pracy, modlitwie, nabożeństwach wiernych, 

o lekcjach religii dla dzieci ludzi wierzących w Biblię itd. 

Pyta mnie Pan, kochany Panie Doktorze, od kiedy jestem wierzący 

i czy teraz jestem naprawdę szczęśliwy i zadowolony! Od młodości 

prowadziłem poszukiwania. Stale miałem wątpliwości co do 

obowiązującej mocy chrztu dzieci. Wciąż na nowo radziłem się 

katolickiego Pisma świętego, ale coraz bardziej traciłem przez to 

orientację, aż do czasu, gdy mogłem sobie kupić Biblię Elberfeldz-ką, 

w której nie było apokryfów. Wtedy przyszedłem do wiary. 

Potrzebowałem ośmiu lat, by zorientować się naprawdę w czystym 

Słowie Bożym, a raczej by uwolnić się wewnętrznie od teologicznych 

śmieci! 

Biblię nietrudno jest zrozumieć, jeśli nie jest się uprzedzonym. Ja 

jednak byłem mocno uprzedzony z powodu teologicznych studiów. W 

dojściu do wiary dopomogło mi zwłaszcza zrozumienie listów Piotra, 

tego tak zwanego pierwszego papieża. Dni ani godziny nie mogę Panu 

podać, roku mojego nawrócenia także nie. Z pewnością byłem przyjęty 

przez naszego Pana już dawno, ale nic 

0 tym nie wiedziałem. W każdym razie w 1929 roku był to już fakt 

dokonany. Od tego czasu jestem szczęśliwy „w Nim"! 

Biblię Elberfeldzką, dobre tłumaczenie, ale bez apokryfów, 

kupiłem w ewangelickiej księgarni w St., takiej religijnej „aptece". 

Chodziłem tam później dość często myśląc, że znajdę tam jakąś 

broszurę z objaśnieniami. Nic jednak nie znalazłem. Kiedyś spytałem 

obsługującą mnie damę czy mogłaby mi jako katolickiemu księdzu 

polecić książkę rzetelnie objaśniającą Pismo święte. „O tak, mam dla 

księdza coś doskonałego!" Kupiłem i dumny jak hiszpański grand 

poszedłem do domu unosząc swoją kosztowną, ale z pewnością bogatą 

w treść paczuszkę. Ale o biada! Autorem był wolnomyślny pastor 

protestancki, który opublikował swoją bezbożną, bezecną krytykę 

Biblii. Podarłem tę nikczemną bazgraninę! „Nigdy więcej nie 

przestąpię progu tej ewangelickiej księgarni!" - itd., wściekałem się! 

W owych latach spotkałem (zostałem przedstawiony na ulicy) 

jedną z czołowych osobistości ortodoksyjnego kierunku w Kościele 

Luterańskim. Na nic nie zważając spytałem tego nieprzystępnego pana 

o biblijne pojmowanie chrztu i Wieczerzy Pańskiej. „Tak, rozumiem, 

że ksiądz ma z tym trudności. Ale to zupełnie proste! Zresztą, podam 

księdzu adres w Paryżu, gdzie znajdzie ksiądz wysoce interesujące 

towarzystwo, ludzi swojego pokroju, od których byli księża katoliccy 

często otrzymywali dobre wytyczne: Paryż, Boulevard 4". Napisałem 

tam. Była to zbieranina, mężczyźni wszelkich orientacji, którzy 

odrzucili Jezusa i wiarę 

1 chcieli teraz wzbogacić świat jako filozofujący ateiści. Nieszczęśnicy, 

którzy z powodu dogmatyzmu Kościoła odrzucili wszystko, porzucili 

to, co Boże, również Biblię jako Słowo Boże! Taką radę otrzymałem od 

luterańskiego Kościoła! Wszystko to spotkało mnie po to, bym nauczył 

się wreszcie, że muszę być nastawiony wyłącznie na Jezusa i Jego 

Słowo, a nie na religijne karykatury 

0 takim czy innym odcieniu. To, co jest w protestantyzmie dobrego 

Zły umiał wtedy zakryć przede mną całkowicie! Kościół Krajowy w 



 

Alzacji nie jest reformowany, jak w Szwajcarii, tylko właśnie 

luterański! 

Pyta Pan jeszcze o moje zdanie na temat celibatu. To zagadnienie 

również musi być rozwiązane wyłącznie na podstawie biblijnego 

punktu widzenia. W każdym razie nie ma w nim nic z pikanterii, 

której się tam doszukuje. Dla normalnych ludzi małżeństwo było 

zawsze czymś normalnym, czymś jedynie normalnym. Jeśli o mnie 

chodzi, to muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem z powodu nakazu 

bezżenności żadnych specjalnych trudności. Nie chcę przez to 

powiedzieć, że moje serce nie przeżywało żadnych walk ani pokus 

wszelkiego rodzaju. Człowiek żonaty przeżywa je również. 

Wiedziałem też, że jest to czysto kościelne prawo, a więc prawo 

ustanowione przez ludzi. Poddałem mu się jednak dobrowolnie, aby - 

jak nas uczono - służyć Zbawicielowi „całkowicie i niepodzielnie". 

Chciałem tak służyć również w ten sposób. Jeżeli nauka Kościoła 

Katolickiego o sakramentach była słuszna, to nakaz celibatu nie był 

wykroczeniem, chociaż - jak dziś to widzę — był on wyrafinowanie 

zręcznym posunięciem nieomylnego Kościoła: chciał on i chce mieć w 

rękach bezwolny 

1 bezbronny (z trzeciej strony) korpus księży. Ja, po złożeniu 

egzaminów, miałem otwarte drzwi wszystkich uniwersytetów nie tylko 

na teologię, ale również na medycynę, prawo itd. Miałem 

predyspozycje i zdolności, by zostać sędzią, adwokatem, 

inżynie-rem-elektrykiem. Zdecydowałem się jednak na służbę Panu! 

Służyłem jak mogłem najlepiej, pełen słabości, ale wierny i 

oddany. Pracowałem więcej niż większość kolegów, niż ci, którzy mnie 

dzisiaj krytykują. Pracowałem z oddaniem mimo tak słabego wówczas 

zdrowia. Dokuczało mi ciężkie schorzenie szczęki. Jako dwunastoletni 

chłopiec byłem źle leczony przez dentystę. Nastąpiło zropienie 

szczęki. Od 12 do 24 roku życia uczyłem się mając stale gorączkę. 

Szczękę zoperowano gdy miałem 24 lata i byłem kandydatem na urząd 

duchownego. Okazało się, że w szczęce był gnijący korzeń zęba! 

Pozostawiono mi otwór W kości prowadzący do nosa i przez cztery 

lata wygłaszałem kazania zatykając otwór specjalnym sztyfcikiem. W 

1918 roku znowu operacja szczęki. 

Wiernie trzymałem się Kościoła, który bardzo kochałem i 

próbowałem „czynić dobro" (ale nie mogłem) i próbowałem omijać zło 

(czego również nie mogłem), ale jedno i drugie nie udawało mi się, 

choć bardzo chciałem (Rzym. 7:19). Widziałem również, patrząc na 

spowiadających się, że spowiedź jako sakrament nie ma żadnej mocy i 

nie daje jej. Tak samo jak chrzest, który nie przynosił przemiany dusz. 

Mimo to pozostawałem wierny aż do czasu, gdy czytając Biblię, a 

zwłaszcza Listy Piotra pojąłem sens biblijnej wiary i zobaczyłem, że 

Piotr nie znał żadnych sakramentów. Absolutnie żadnych! Wtedy 

poczułem, że jestem zwolniony z obowiązków wobec Kościoła, który 

mnie bezprawnie do siebie przykuł. Wolny, gdyż Kościół nie miał mi 

już nic więcej do powiedzenia. Wolny, gdyż nie musiałem już 

przestrzegać jego przepisów. Żadnych. W 1928 roku chciałem nawet w 

swojej szczerości posunąć się do ślubowania, iż mimo to nie ożenię się 

(a więc jeszcze przed moim wystąpieniem). Drogi przyjaciel z wierzą-

cego kręgu, pan F., powiedział mi jednak, gdy mu to zakomuniko-

wałem: „Niech ksiądz nie składa więcej żadnych przyrzeczeń, żadnych 

ślubów. Proszę robić codziennie to, czego Pan od księdza zażąda! 
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Nigdy nie należy pytać co na moje postępowanie powie ten czy inny 

Kościół. Trzeba pytać co Pan na to powie. W związku z tym niech 

ksiądz studiuje Słowo Boże, a będzie ksiądz dobrze pokierowany!" 

Zauważyłem już wcześniej, że Kościół katolicki pogardza 

małżeństwem. Ciekawe, że nawet w litanii do wszystkich świętych 

występuje niezliczona rzesza dziewic, następnie mężczyźni, a na 

samym końcu, wstydliwie, wdowy. Ani jednej zamężnej kobiety! 

Wdowy też nie są zresztą wymienione z imienia, występują tylko jako 

kategoria. 

Czyż Piotr nie był żonaty? Jakże by Zbawiciel mógł uzdrowić jego 

teściową, gdyby Piotr nie miał żony (patrz Mat. 8:14)? A czy Paweł, 

nieżonaty apostoł, nie powiedział: „Czy nie wolno nam zabierać ze 

sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie...?" (I Kor. 

9:5). Chodzi o ewangelizacyjne podróże. 

Czy w Nowym Testamencie, w I Tym. 3:2-5, nie jest wyraźnie 

napisane: „Biskup zaś ma być (...) mąż jednej żony (...), który by 

własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i 

wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem 

zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?" (tekst 

ten-polski przekład Biblii BiZTB 1975 - różni się nieco od 

niemieckiego; np. w przekładzie niem. zamiast „biskup" użyte jest 

słowo „starszy" („ein Aeltester"), a Autor zaznacza w nawiasie, iż 

niemiecki przekład katolicki zawiera tu słowo „Bischof' - „biskup" - 

przyp. tłum.). 

Czy dla „ciotki P." nie byłoby lepiej, gdyby wyszła za mąż i karmiła 

dzieci, pracując własnymi rękami zamiast ostrym jęzorem? Jej brat 

(„pan wuj-ksiądz"), któremu prowadziła gospodarstwo, nigdy nie 

zniósłby od kobiety będącej jego żoną tego, co znosił od tej swojej 

niezamężnej siostry. W całej jego parafii (a więc nie tylko w domu 

moich rodziców) wprowadzała zamęt, tak iż wszędzie panowały 

kłótnie i niesnaski, a wuj ze swymi parafianami stale był na wojennej 

stopie. Nie tylko prawował się z nimi w sądzie, ale idąc w nocy do 

chorego ze świętymi sakramentami brał ze sobą broń: w lewej ręce 

niósł na piersi świętą hostię, a w prawej trzymał schowany w kieszeni 

sutanny nabity i gotowy do strzału rewolwer: obawiał się zasadzki. A 

przy tym na sutannie miał białą komżę ze stułą i idąc mruczał 

półgłosem po łacinie przepisane na tę okoliczność psalmy! 

Za wszystkie te okropne stosunki winę ponosiła niezamężna (a 

więc z tego powodu już znajdująca się na pierwszym szczeblu 

prowadzącym do kanonizacji) panna P., „ciotka P.". Dziś jestem 

przekonany, że gdyby jej brat był żonaty i miał normalne obowiązki i 

troski, to nie tylko byłby dobrym ojcem i mężem, ale również jako 

ksiądz cieszyłby się zaufaniem swoich parafian i idąc nocą do chorego 

nigdy w życiu nie musiałby brać ze sobą broni. Najsmutniejszy w tym 

wszystkim jest jednak fakt, że ta „ciotka P.", postrach wszystkich 

dokoła, nosiła pod suknię włosiennicę. Należała bowiem, aby dać 

wyraz i dowód swojego uświęcenia i wewnętrznej żądzy doskonałości, 

należała do „Trzeciego Zakonu" świętego Franciszka! To już 

przechodzi wszelkie granice, Panie Doktorze! Cóż za szalone 

postępowanie tych jedynozbaw-ców! Praprzyczyna całego tego zła i 

różnych stadiów obłudy leży w religijnym systemie, w nauce o 

sakramentach, czyśćcu itd., w nakazie celibatu. 



 

Czyż nie byłoby lepiej gdyby księża mieli normalne kłopoty z 

zarabianiem na chleb powszedni, z wychowywaniem dzieci, zamiast 

grania w karty i poli ty kowania, zamiast zajmowania się 

zamieszaniem w parafii wprowadzanym przez rozplotkowane 

niezamężne kobiety? Małżeństwo nie stanowiłoby absolutnie 

przeszkody w sprawowaniu przez księdza służby w konfesjonale. 

Wręcz przeciwnie: młode dziewczyny i kobiety chętniej zwierzyłyby 

się poważnemu, żonatemu mężczyźnie niż - często śmiesznemu — 

staremu kawalerowi. Skoro sakrament spowiedzi i bezżenności 

spowiednika nie są biblijne, to nie ma co się dziwić, że w tej dziedzinie 

dzieją się oburzające rzeczy, o których mówią katolickie dziewczyny, 

kobiety (a również mężowie i rodzice), 

„W roku 1073 Hildebrand wstąpił na tron papieski jako Grzegorz 

VII (...) Jego pierwszym brzemiennym w skutki posunięciem był zakaz 

wstępowania przez kler w związki małżeńskie. Była to zupełna 

nowość, wprowadzenie tak zwanego celibatu. (...) W duchownym 

zaczęto widzieć kanał, przez który przepływa łaska Boża, a w jego 

małżeństwie - profanację ciała. (...) Na całym świecie zapanowało 

ogólne oburzenie, gdy postanowiono, że wszystkim duchownym, 

którzy nie odprawią swoich żon (tzn. nie wypędzą ich, bowiem 

rozwód był tu zupełnie niepotrzebny!) zabroniony zostanie wstęp do 

kościoła" (s. 164 „Historia Chrześcijaństwa", Oehminger, Konstancja, 

1910). 

„Klerycy biskupa Altmanna z Passau chcieli go zabić, gdy 

ponownie zażądał zastosowania się do prawa o celibacie (...). Na 

synodzie w Paryżu (ok. 1074) prawie wszyscy obecni tam biskupi i 

opaci stwierdzili, że żądanie celibatu jest nie do zniesienia i dlatego 

jest niemądre (...)", to znaczy przeciwne rozsądkowi i naturze! (s. 353 

podręcznika do nauki historii Kościoła, dr teol. Marx, Trewir, 1908). 

Czy Pan już czytał rozdział 4 Pierwszego Listu do Tymoteusza? 

Napisano tam dosłownie: „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych 

czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów 

zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą 

kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy 

zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania po-

karmów, które stworzył Bóg..." („nie jeść mięsa w piątek") itd. 

Powstrzymam się tu od komentarza — wypadłby zbyt drastycznie. 

Pan sam, Panie Doktorze, powiąże jedno z drugim. 

Tak jest! Co mówią panowie ustawodawcy Kościoła katolickiego 

na te słowa z Pierwszego Listu do Tymoteusza: „Biskup zaś ma być 

nienaganny, mąż jednej żony..." — oczywiście nie dwóch, ale jednej 

żony — „który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w 

posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi 

własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół 

Boży?" 

Do tego Bożego przykazania św. Piotr niewątpliwie zastosował się. 

Był normalnym mężczyzną, pozostawał w normalnym związku 

małżeńskim, był też normalnym chrześcijaninem (zbawionym przez 

ofiarę śmierci złożoną przez Pana) i stąd normalnym starszym 

(biskupem) zboru! To, że miałby opuścić żonę i dzieci „dla Kościoła", 

jest rzucaniem nieodpowiedzialnych podejrzeń. Z żadnymi (aż nazbyt 

ludzkimi) prawami kościelnymi „Kościoła w apostazji" nie ma on nic 
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wspólnego. Dzisiejszy Kościół błędów i jego błędne nauki nie istniały 

jeszcze za jego czasów. To się dopiero zaczynało. Tak zwani Doktorzy 

Kościoła byli w tym procesie filozofującymi położnikami. Gdyby takie 

figury już za czasów Piotra wystąpiły ze swoim „celibatem", to Piotr 

niewątpliwie napisałby inne encykliki i inne brewe niż te, które 

później wydawali papieże Kościoła katolickiego. 

A zresztą, któż zabrania wchodzenia w związki małżeńskie? 

Zwierzchnictwo klasztorów żeńskich, które jest zainteresowane 

posiadaniem wielu bezpłatnych służących przynoszących w dodatku 

klasztorowi bogate wiano (posag) przy wstąpieniu do klasztoru! Kto 

zabrania małżeństwa? Najwyższe władze kościelne po to, aby poddani, 

zdani na łaskę i niełaskę, służyli im pokornie. Żonaty ksiądz miałby po 

swojej stronie krewnych. Jeżeli człowiek nieżonaty powstaje jak Luter, 

Kalwin czy Zwingli i mówi: cała nauka katolicka jest niebiblijna, to 

spotyka się z takim postępowaniem, jakie przepowiadał mi wtedy 

pewien jadowity „przyjaciel": „wyleją na ciebie cały kubeł pomyj. Rzym 

jest silny i należy się go bać! Uważaj, mój drogi!" 

Tak, silny, straszny, a często nawet straszliwy... w mocy 

pochodzącej z dołu. Pan jednak jest mocarny, a Słowo Jego prawdziwe. 

Nawiasem mówiąc: jeżeli któryś z poddanych (zwykły ksiądz) ulegnie 

pokusie i zgrzeszy, to ci sami nieomylni, którzy nałożyli na niego 

nienormalne brzemię, teraz publicznie go piętnują (w mowie i na 

piśmie - w gazetach)! Dzieje się tu tak, jak często bywa w życiu: wiesza 

się małych złodziejaszków, a większych puszcza wolno, narzucając w 

dodatku na nieświętość takich dostojnych panów płaszcz męczennika! 

Ale Pan widzi! Przenika wzrokiem tę gęstą breję i wyprowadza z niej 

prawych — do siebie. 

Niech więc teraz rzuca się złośliwe oszczerstwa na nas, księży, 

którzyśmy nie zostali z Kościoła katolickiego wyrzuceni z powodu 

niemoralnego prowadzenia się, ale odeszliśmy sami, z własnej 

inicjatywy z powodu wewnętrznego przekonania o niebiblijności 

systemu nauki... Niech wszyscy niewolnicy jedynozbawców śmieją się 

z nas i szydzą, mówiąc: „apostata, renegat, upadły anioł"! Z 

przyjemnością pozostawiamy im tę uciechę. Mnie osobiście interesuje 

tylko to, co Pan nasz mówi o moich myślach, postępowaniu, chęciach, 

czynach i zachowaniu. Tylko i wyłącznie On! 

Panie Doktorze, zarzuci mi Pan teraz zapewne: „Samo małżeństwo 

nie wystarczy jeszcze! Niejeden żonaty pastor protestancki popełniał 

błędy i dawał powód do publicznego zgorszenia!" Ma Pan zupełną 

rację, Panie Doktorze. Nie o samo małżeństwo tu chodzi, ale o 

całkowitą zależność duszy i ducha od Pana i Jego Słowa czy to 

człowieka wolnego, czy zaręczonego, żonatego czy owdowiałego, 

osieroconego, rozczarowanego, porzuconego itd. Istnieje niestety 

wielu protestanckich księży, którzy jako ludzie żonaci nie zaszli w 

wierze dalej niż ich nieżonaci katoliccy koledzy. Niektórzy są nawet 

wolnomyślicielami, a tym samym jeszcze bardziej oderwani są od 

fundamentu niż najbardziej światowy ksiądz katolicki nie znający 

Pisma świętego. Bogu dzięki istnieją jednak, zwłaszcza w Kościele 

Reformowanym, a szczególnie w społecznościach żyjących poza 

Kościołem krajowym, istnieją liczni, prawdziwie biblijni wierzący 

mężowie, którzy postępują słusznie, niezależnie od tego, czy są 

kawalerami, czy też żyją w związku małżeńskim. 



 

Nie, małżeństwo samo przez się nie wystarcza i nic jeszcze nie 

daje. Ponieważ jak młodzieniec (panna, wdowiec, wdowa) musi się 

powstrzymywać, przezwyciężać i surowo kontrolować, tak człowiek 

żonaty czy zamężna niewiasta są jeszcze bardziej zobowiązani i często 

muszą wkładać więcej wysiłku (niż młodzieniec czy panna) w to, by 

oczy ich nie wypatrywały „tylko cudzołożnic"... a cóż dopiero, by nie 

pożądali „cudzego ciała" (patrz II Ptr. 2:4 i Juda 7). Nigdy jednak, nigdy 

żadna firma nie ma prawa z powodu swoich (religijnych) interesów 

zabraniać małżeństwa. Nigdy! W I Tym. 4:1—3 Paweł karci i ostrzega: 

„...niektórzy (...) będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą 

kłamców (...), którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich..."! 

Jak już powiedziałem, dla mnie osobiście kościelny nakaz celibatu 

nie stanowił nigdy przeszkody we wstąpieniu do stanu duchownego, 

chociaż — tak dla mnie, jak dla wszystkich księży 

—niósł ze sobą wewnętrzne trudności. Jeżeli jednak Kościół wydaje 

ten groteskowy zakaz, aby łatwiej osiągnąć swoje własne cele, to 

dlaczego nie wyda również — jako rodzaj przepisu wykonawczego 

—zakazu używania wina, piwa (w ogóle alkoholu), zakazu grania w 

karty całymi nocami, grania w karty z okazji święta „wiecznego 

uwielbienia", grania w karty w gospodach i lokalach publicznych? Nie 

oskarżam tu nikogo, nikogo z księży, oskarżam system oparty na 

błędnej podstawie. To firma jest chora! Ciężko chora w głębi duszy. Ile 

pieniędzy (pochodzących z fundowanych mszy?) przeznacza się na 

zakładanie „podziemnych bibliotek" (piwnic na wino)? Jeżeli dzieje się 

tak za zezwoleniem diecezji, to gdzie zaczyna się nadużycie? Jeżeli 

jednak taki pan z niewrażliwym sumieniem przekroczy wyznaczoną 

przez Kościół granicę między dozwolonym a niedozwolonym (w tej 

czy innej dziedzinie), to macierzysty Kościół wkracza i potępia i 

piętnuje takiego przez siebie niedożywionego, jako „nieokrzesanego 

grzesznika"! Jeżeli nieszczęśnik wyspowiada się później i uzyska 

rozgrzeszenie, to zostaje ponownie przyjęty do łask... przyjęty dzięki 

rozgrzeszeniu udzielonemu przez kolegę od karcianego stolika! 

A poza tym, Panie Doktorze, dlaczego katolickim studentom 

teologii odbiera się radość podjęcia zawodu teologa na próbę, 

zapoznania się z nim przez kilka semestrów bliżej i ewentualnej 

zmiany na inny zawód? Lekarz, prawnik czy filolog wedle własnego 

uznania i bez presji z zewnątrz może zmienić swój zawód na inny, 

który mu bardziej odpowiada. Wszędzie, gdzie panują normalne 

stosunki jest rzeczą dozwoloną i przyjętą, że zmienia się zawód nie 

będąc narażonym na zarzuty. Jeśli natomiast student teologii 

katolickiej przed złożeniem ślubów, których doniosłości nie jest w 

stanie pojąć, jeśli po paru miesiącach chce zmienić kierunek studiów, 

to zaczyna działać osławiona zasada — wylewa się na niego kubeł 

pomyj! Zaczyna się przebąkiwać i głośno szeptać wszelkie podejrzenia 

na temat jego niewierności, nieczystości, niemoralności... I nawet gdy 

jest już dziadkiem opowiada się jeszcze o nim, że zrzucił sutannę. 

Gdyby teologia katolicka była pewna siebie, to nie obawiałaby się 

próby. Ona jednak ma nieczyste sumienie! Dlaczego teologia katolicka 

jest tak nieprzystępna, tak drażliwa, tak podejrzliwa, szybko się 

obrażająca, tak złośliwa, tak zjadliwa, nieprzejednana, tak skłonna do 

ekskomuni-kowania? Dlaczego? Czy sama zdaje sobie sprawę, sama 

wie, że jej złoto, to tylko szych, że jej drogocenne perły to szkiełka? 

Tak, i dlatego nie pozwala, by ją ktokolwiek niedelikatnie dotknął, by 
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wziął ją pod lupę! Kiedy pomyślę ilu ludzi z radością zaczynało studia 

teologiczne, aby je potem z różnych powodów porzucić, zmienić 

kierunek studiów np. na filologię... i jak potem byli przez całe swoje 

życie pogardzani, potępiani, napiętnowani. Muszę przy tym zawsze 

myśleć o Amaleku, zaciętym wrogu Izraelitów, który stanął na drodze 

wychodzącego z Egiptu Izraela i nie przepuścił go do ojczyzny. Jakaż 

podłość! I jak surowo pomścił to postępowanie Bóg, gdy nadszedł czas. 

Patrz I Sam. 15:2 i V Mojż. 25:17-19. 

Wspaniale mówił Paweł w I Kor. 7:23 - „...nie stawajcie się 

niewolnikami ludzi", a zwłaszcza niewolnikami religijnej dyktatury. 

„Wyłączać was (dzieci Boże) będą z synagog, więcej, nadchodzi 

godzina, gdy każdy kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę 

Bożą" (Jn 16:2). Tym samym rozwiązane zostały wszystkie te religijne 

zagadnienia, Panie Doktorze! 

Pyta Pan jeszcze, kochany Panie Doktorze, czy człowiek wierzący 

po nawróceniu jest już zupełnie wolny od grzechu i w ogóle nie może 

już grzeszyć? To jest tak: dzięki wielkiej przemianie w sercu człowieka, 

który stał się własnością Jezusa (pokładając pełne zaufanie w ofierze 

śmierci złożonej przez Jezusa na krzyżu), nie tylko duch i dusza jego 

narodziły się na nowo, zostały „stworzone na nowo", ale zamieszkał w 

nim Duch Święty. Gdy krew Jezusa oczyści serce z grzechu 

pierworodnego i człowiek dzięki temu otrzyma nowe serce, to 

spontanicznie wprowadza się tam Duch Święty i sumienie człowieka 

kierowane jest nie tylko przez jego własnego, narodzonego na nowo 

ducha, ale bezpośrednio przez zamieszkałego w nim Ducha Świętego. 

Patrz broszura „Vom Himmlischen Vater gezogen" (Przyciągnięty 

przez Ojca niebiańskiego). 

Wszystko się wtedy zmienia. Zupełnie inna niż dawniej jest 

kontrola nad duszą, wskazywanie gdzie dobro, gdzie obowiązek, 

odciąganie od złego, od grzechu i najbliższej okazji zgrzeszenia. 

Kiedyś chciałem czynić (własnym wysiłkiem) dobro i nie mogłem... 

chciałem unikać (własnym wysiłkiem) zła — i nie mogłem! Teraz 

natomiast, za spojrzeniem skierowanym ku Jezusowi, uwielbionemu, 

w oparciu o Jego ofiarę Krzyża na Golgocie, mogę postępować zupełnie 

inaczej. Mogę rzeczywiście czynić dobro, spełniać obowiązki, żyć 

życiem wyrzeczeń... zupełnie inaczej niż dawniej, gdy mieszkała we 

mnie tylko bezsilność (w czynieniu dobra)! 

Niech Pan, kochany Panie Doktorze, przeczyta w związku z tym 

dokładnie w Liście do Rzymian: „Podobnie i w y  (dzieci Boże w 

Rzymie) uważajcie siebie na zmarłych dla grzechu, a za żyjących dla 

Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje 

grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni 

pożądliwościom jego (...). Albowiem grzech nad wami panować nie 

będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską" (Rzym. 

6:11.12.14). Dawniej grzech panował we mnie nawet wbrew mojej woli. 

Dziś może mnie kusić lub zaskoczyć, albo wejść we mnie, gdy jestem 

niewierny. Nie może jednak zapanować nade mną wbrew mojej woli, 

nade mną — dzieckiem Bożym. 

Praktycznie rzecz biorąc znaczy to, że będąc dzieckiem Bożym nie 

ufam samemu sobie, ale oczekuję i wypraszam wszystko jako łaskę od 

Pana. Wystawiony na próbę patrzę ku Niemu, uwielbionemu 

Zbawicielowi. Zdanie się na własne siły i chęć samodzielnego działania 

przynoszą jedną klęskę za drugą. Zdając się natomiast na ofiarę, 



 

wierność i miłość Pana w każdej minucie życia, jestem silny w swojej 

słabości. Niech się Pan, kochany Panie Doktorze, pomodli z myślą o 

tym, a zrozumie mnie Pan dobrze. 

Spyta Pan teraz, Panie Doktorze: No dobrze, ale czy wy, dzieci 

Boże, jesteście jako wierzący (jak sami siebie nazywacie i jak mówi o 

was Biblia) czy jesteście zupełnie szczęśliwi, beztroscy, nie podlegający 

chorobom, rozczarowaniom itp.? Widzi Pan, drogi Panie Doktorze, 

dopóki jesteśmy tu, na dole, w państwie szatana, w naszym starym 

ciele, dopóty przeżywamy wiele trudnych chwil. 

To cud, że Zły nie może nas zabić. Mamy jednak łaskę i moc 

pozwalające nam wytrwać i stawić opór. Pięknie napisano o tym w 

Psalmie 34: „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan 

wyzwala go ze wszystkich (...). Niegodziwego zabija złość..." (w. 20 i 

22), wypędzi go na wieki z uszczęśliwiającej bliskości Boga, z Bożej 

światłości. 

Na ten temat również napisałem dwie broszurki: „Vom 

Himmlischen Vater gezogen" i „Volle Heilserkenntnis". Niech Pan 

sobie, Panie Doktorze, weźmie do serca rozdział o starym człowieku w 

dziecku Bożym! Zrozumie Pan wtedy apostoła Pawła równie dobrze, 

jak kochanego świętego Piotra, który wszakże wystarczająco 

precyzyjnie napisał o tym! Ten rozdział wydaje się rozpaczliwie trudny 

do zrozumienia! Jest to jednakże trudne tylko dlatego, że od pokoleń 

nasze umysły były błędnie ukierunkowane, nasze sumienia spłycane 

właśnie przez Kościół, który cały nacisk kładzie na magicznie 

działające na ludzi akty sakramentów zamiast tego, by działała na nich 

łaska Pana w odpowiedzi na ich modły, błagania, dziękczynienia. 

O chrzcie, spowiedzi itd. napiszę Panu później. A tymczasem 

niech Pan ma trochę więcej wewnętrznego szacunku dla „pawiowego 

chrześcijaństwa", prawdziwego protestantyzmu, mój drogi Panie 

Doktorze! 

W tym celu niech Pan czyta Pismo święte. Tam jest-pełna Prawda. 

Tylko ona wyzwala. I wyzwoli również Pana. Prowadzi do poznania 

grzechów, do krzyżowej ofiary Jezusa, do niezależności od wszelkich 

Kościołów, społeczności, księży, kaznodziei, systemów, organizacji itp. 

Prowadzi do uwielbionego Zbawiciela, do modlitwy w Duchu, do 

pogłębienia wewnętrznego życia, do pełnej pewności w godzinie 

śmierci, do zupełnej zależności od Pana i Zbawiciela. 

Pańskie listy i pytania ogromnie mnie interesują, Panie Doktorze i 

darzę je wielką uwagą. 

Serdecznie pozdrawiam i pozostaję oddany Panu 

L. Vogel, ks. 

List piąty.. 
 
 
 
 

Szanowny Księże Proboszczu! 
 
 

Pański długi, pełen treści list również ogromnie mnie zaintere-

sował. Wciąż powracam do poszczególnych listów Księdza. Z 

pewnością pisane są z wielkim wewnętrznym przekonaniem. Czy 
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jednak na pewno Ksiądz się nie myli! Czy naraz wszyscy doktorzy 

Kościoła mieliby być w błędzie, wszyscy katoliccy teolodzy i 

profesorowie uniwersytetu i księża, zakonnicy i jezuici! I tylko Ksiądz 

sam jeden miałby mieć rację! Po prostu nie mieści mi się to w głowie. 

Rozumiem Księdza dobrze i z każdym dniem lepiej. Ale po prostu nie 

mogę pojąć tego wszystkiego. Ma Ksiądz rację, ale... 

Co to jest właściwie ta „Biblia Elberfeldzka", o której Ksiądz mówi, 

co to są „apokryfy"? Czy nie zechciałby mi Ksiądz napisać coś 

zasadniczego na temat chrztu, spowiedzi i ofiary mszy? 

Sprawę celibatu rozumiem dobrze. Ksiądz ma słuszność. Jest to 

środek umacniający władzę Kościoła i środek nacisku. Jak Ksiądz sam 

jednak mówi, nie jest to w katolicyzmie sprawa kluczowa. Jest to coś, 

co każdy musi rozstrzygnąć sam dla siebie. Każdy powinien 

postępować przed Bogiem tak, jak uważa za słuszne. I nikogo nie 

wolno zmuszać; a już zwłaszcza nie wolno tego czynić w imieniu 

prywatnych interesów „religijnej spółce bez odpowiedzialności"! 

Muszę Księdzu powiedzieć coś bardzo dla Księdza niemiłego. 

Mówi się tu powszechnie, że Ksiądz wystąpił z Kościoła bynajmniej nie 

z powodu celibatu, ale po to, by wśród protestantów zdobyć szacunek 

i dużo pieniędzy... Chciał Ksiądz, by go czczono... U nas było dla 

Księdza zbyt zwyczajnie. Chciał Ksiądz być szeroko znany i sławny! 

Proszę nie brać mi za złe, że to mówię, ale może rzeczywiście coś w 

tym jest? Był Ksiądz tak lubiany w swojej parafii i w całej okolicy. Z 

pewnością przyszedł Ksiądz do tej małej parafii ponieważ potrzebował 

Ksiądz wypoczynku po ciężkiej operacji szczęki. Niewątpliwie tylko na 

tymczasowy pobyt. Stąd narzuca się ta myśl, że wpływ na odejście 

Księdza miał fakt, że ta mała parafia była zbyt zwyczajna i skromna. 

Dlatego w niektórych miejscowościach kręgi katolickie twierdzą, że 

przeszedł Ksiądz do protestantów, aby tam zyskać poklask i zająć 

świetne stanowisko. Czy Ksiądz się gniewa, że to napisałem? 

Czekam teraz z ciekawością na list Księdza z wyjaśnieniami, które 

pozwolą mi się zorientować w sprawie sakramentów. Dlaczego tylko 

Golgota? Czyż Zbawiciel nie powiedział: „Kto uwierzy i ochrzczony 

zostanie...?" Temu z pewnością nie może Ksiądz zaprzeczyć. 

Tymczasem, kochany Księże Proboszczu, serdecznie Księdza 

pozdrawiam 

Pański oddany Dr 

M. 
 
 
 
 
 

. . . i  piąta odpowiedź 
 
 
 
 
 

Szanowny i drogi Panie Doktorze M.! 
 
 



 

Nie był Pan w zbyt dobrym humorze pisząc swój ostatni list, 

prawda? A może miał Pan z mojego powodu kłopoty z przewielebnym 

duchowieństwem? Wystarczy przecież powiedzieć tam tylko jedno 

słowo na moją korzyść albo na niekorzyść nieomylnej nauki, 

nietykalnej tradycji, aby akcje Pana drastycznie spadły! 

Widzi Pan, prawda, a mianowicie biblijna „Prawda was 

oswobodzi"! Nie powinien Pan nigdy sądzić, że otrzyma placet, 

zezwolenie państwowego Kościoła Katolickiego czy w ogóle świata 

religijnego na osiągnięcie i przyswojenie sobie Prawdy biblijnej. 

Wymierzą Panu cios najpierw z przodu, a później od tyłu. 

A teraz co do twierdzenia, że przeszedłem na stronę protestan-

tyzmu z powodu żądzy sławy i zysku! Pierwszą moją myślą, Panie 

Doktorze, było, że Kościół Katolicki zamiast ofensywy wobec mnie (na 

razie), kubła pomyj (oszczerstw itd.) stosuje raczej defensywę. Chce on 

wierzącym katolikom wyjaśnić moje odejście na sposób ludzki i 

obrzydzić je, aby nie być zmuszonym do poruszania podstawowych 

zagadnień biblijnych! Sądzę, że to ostatnie jest dla niego sprawą zbyt 

drażliwą. 

Samą sprawę rozumiem doskonale, jest też bardzo zręcznie 

namotana. Jeżeli protestancki pastor przez nieznajomość Biblii chce 

przejść razem z małżonką na katolicyzm, to przeważnie dobra pani 

pastorowa musi udać się (oczywiście absolutnie dobrowolnie) do 

klasztoru, a jej małżonek, pan pastor, zostaje księdzem. Od chwili 

przyjęcia święceń kapłańskich jest obwożony jak rzeźny wół z miejsca 

na miejsce. Najwyższe stanowiska stoją dla niego otworem, zwłaszcza 

jeśli jest profesorem albo szlacheckiego pochodzenia. Książek pisać nie 

musi, nie, to o nim pisze książki jedynozbawczy Kościół. Teraz 

bowiem protestancki heretyk (jako skruszony grzesznik i na kolanach) 

powrócił i został przygarnięty do łona Kościoła-matki. Przy dźwiękach 

trąb oznajmia się, że przyjął katolickie prawdy na temat sakramentów, 

papiestwa, czczenia Marii i świętych itd., że teraz jest szczęśliwy... 

szczęśliwy zupełnie. W takim wypadku, na takiego 

Księdza-konwertytę czekają uciechy i rozkosz wszelkiego rodzaju! 

Zaszczyty i pieniądze: „en veux-tu: en voilà! Serce, czego pożądasz — 

wszystko jest twoje!", aby tylko inni heretycy też nabrali ochoty 

przejść na katolicyzm! Tak, taki jest los protestanckiego 

heretyka-pastora, który miał szczęście stać się księdzem katolickim. 

Cóż to za szczęście być konwertytą! „Cóż to za szczęście być 

katolikiem!" 

Ale na odwrót — nic z tego! Ja naprawdę nie wystąpiłem z 

Kościoła Katolickiego po to, by w protestanckim otrzymać zaszczyty i 

pieniądze. Niech Pan się zastanowi, Panie Doktorze: ja wcale nie 

wstąpiłem do Kościoła protestanckiego, ale do Kościoła wierzących, 

który pokłada ufność jedynie w ofiarze złożonej przez Jezusa na 

Krzyżu. Tak więc Kościół protestancki, do którego się wcale nie 

zgłosiłem i nie zostałem przyjęty, niewiele zwrócił na mnie uwagi. 

Pominąwszy wierzących pastorów i kaznodziei w protestanckich 

kręgach (Bogu dzięki jest ich tam jeszcze kilku!), luterańscy i 

wolnomyślni księża zaiste na ogół nie wzbogacili się na mojej osobie. 

Absolutnie nie. Wszyscy bez wyjątku (ci panowie, nie ci wierzący) 

byliby zadowoleni, gdybym nadal był tam, gdzie byłem dotychczas 

albo... gdzie pieprz rośnie. Wie Pan, Panie Doktorze, ja od czasu do 

czasu następuję tym panom na odciski głoszeniem Prawdy biblijnej, 
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gdy ich wolnomyślicielstwo albo ich napoły katolickość stawiam w 

świetle Biblii, jak na przykład w książce „Seelenspiegel" (Zwierciadło 

duszy) albo „Volle Heils-erkenntnis". Nie ma tu mowy o dostąpieniu 

jakichś zaszczytów albo otrzymaniu pieniędzy! Jeden z tych panów 

publicznie ostrzegał przede mną, ponieważ zupełnie spokojnie 

napomknąłem w jednym z kazań o bezskuteczności i nieboskości jego 

chrztu dzieci. 

Nie, Kościół protestancki takich rzeczy nie robi. Nie chce zdalnie 

wywierać wpływu i hipnotycznego przyciągania, jakie dla much ma 

plaster miodu, a dla myszy słoninka. Nie jest dostatecznie przebiegły, 

mój drogi Panie Doktorze, aby postępować w tak jezuicki sposób... 

„spiritualistyczny". Jego sztywny formalizm nie pozwala mu na tak 

wężowatą zwinność i przewrotność! 

Moją osobą, Panie Doktorze, nie interesuje się nikt, nikt w ogóle... 

z wyjątkiem lekarza, gdybym go wezwał, urzędu podatkowego, 

gdybym nie płacił podatków, policji, gdybym podpalił dom sąsiadów. 

Tak więc strzał, który miał dać piorunujący efekt, faktycznie spalił na 

panewce, prawda, Panie Doktorze? Niechże Pan to powie tym panom, 

którzy chcieliby napuścić Pana na mnie. Coś z tego było między 

wierszami Pana wczorajszego listu, Panie Doktorze. Nie musi Pan tego 

przyznawać, ja Pana rozumiem. Prawda biblijna nie może dotrzeć do 

obozu katolickiego... ale z drugiej strony jestem zbyt lubiany przez 

wielu ludzi! Dlatego z kubłem pomyj trzeba jeszcze zaczekać, stąd te 

jezuickie ataki, które nie mają nic wspólnego z Jezusem, Biblią i 

rzeczywistością. Jest to nic więcej, jak przypisywanie bliźniemu tego 

zła, które czyni się samemu! 

Papieskiemu powiedzonku: „Jakie to szczęście, być katolikiem" 

(inni mówią, ewentualnie z jeszcze większym patosem i 

przekonaniem: „Jakie to szczęście być mahometaninem, wyznawcą 

Kościoła Nowoapostolskiego itd."), przeciwstawiam biblijno-piotrową 

myśl, którą tak pięknie ujmuje modlitewna pieśń: „Jak błogo 

zbawionym być Twą, Panie, krwią...", Twoją krwawą ofiarą na Golgocie 

(patrz I Ptr. 1:19). 

Jeśli chodzi o naukę sakramentów, to muszę cofnąć się nieco 

wstecz. Powstaje tu pytanie czy zbawienie duszy następuje przez 

przyjmowanie sakramentów (Kościoła Katolickiego), czy też dzięki 

przyjęciu w wierze Jezusowej ofiary na Krzyżu, złożonej na Golgocie. 

Dlaczego w ogóle istnieje konieczność zbawienia? Stało się ono 

konieczne z powodu upadku Adama. Prarodzice (patrz broszura 

„Zurück zur Bibel") nie zjedli „zakazanych jabłek" ze stworzonej przez 

Boga jabłoni, ale odeszli od „drzewa życia" (Bóg) i poszli do drzewa 

wiadomości dobrego i złego (wąż). Dyskutowali z wężem i „uwierzyli", 

to znaczy przyjęli szatańskie pouczenie: „... i będziecie jak Bóg..." 

Przez tę pychę, przez zawierzenie księciu tego świata, Ewa (a potem 

również Adam) straciła boską naturę ducha, duszy i ciała. Każde 

dziecko, które dziś przychodzi na świat (w rodzinie katolickiej, 

protestanckiej czy żydowskiej) jest nieboskie duchem, duszą i ciałem. 

Dlatego ciało nie tylko musi umrzeć, ale ma prawie zwierzęcą naturę. 

Ta w pierwszym Adamie upadła dusza ludzka musi zostać 

zbawiona. Gdyby miało się to odbywać dzięki użyciu wody jako wody 

chrztu, gdyby Zbawiciel chciał przez tę wodę zgładzić grzech 

pierworodny, a w konfensjonale zgładzić grzech osobisty, to nie 



 

musiałby wcale przychodzić na ten świat ciemności. Mógłby z nieba 

wydać takie zarządzenie Lewitom, kapłanom Starego Testamentu. 

Nie uczynił jednak tego, przyszedł sam, umarł za nas, poniósł karę 

za mnie, zamiast mnie. Nie muszę więc pójść do piekła, jeżeli przyjmę 

tę pokutę z dziękczynieniem i będę żył stosownie. To jest ten wielki 

fakt, Prawda biblijna, która ma znaczenie również w godzinie śmierci. 

A więc żadne sakramenty nie istnieją. Ofiara śmierci złożona 

przez Jezusa, Jego przelana krew, jest jedynym, raz na zawsze 

dokonanym zadośćuczynieniem za wszystkich ludzi wszystkich 

czasów, wszystkich stref, wszelkich religii. „I nie miejcie nic wspólnego 

z bezowocnymi uczynkami ciemności..." (Ef. 5:11), z magiczną 

działalnością sakramentów (arts magiques w Dziejach 

Apostolskich 19:19), „...kłamstwem pozbawiacie otuchy serce 

sprawiedliwego" - który chętnie dałby się zbawić - „(...), a wzmacniacie 

ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie" 

(wieczne) „zachował" (Ez. 13:22). „Biada (...) Bezcześcicie mnie (...) 

zabijając dusze, które nie mają umrzeć" (zostać zgubione) „a 

zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój 

lud, który słucha kłamstwa" (Ez. 13:19) — okłamując przez sakramenty, 

oddawanie czci świętym, czyściec, własną uczynkowość. „Wszelka 

roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie" - 

powiedział sam Pan Jezus (zbawienie przez sakramenty). Patrz 

również Jn 10:1! 

Przez naukę sakramentów na miejsce pełnego wiary zaufania 

pokładanego w ofierze Jezusa na Krzyżu powstało paraliżujące całe 

życie wiary religijne przedsiębiorstwo, jako że i w tej dziedzinie 

wszystko zostało zmechanizowane. 

Ale mieliśmy mówić o chrzcie. Tak jest, o chrzcie wierzących. Nie 

jest przecież powiedziane: kto da się ochrzcić będąc dzieckiem, a 

później troszkę wierzy w Chrystusa... itd. Nie! Powiedziano: „Kto 

uwierzy" (pokładając zaufanie w ofierze na Krzyżu) i - później - 

„ochrzczony zostanie..." w dowód świadectwa już dokonanego w duszy 

zbawienia. 

Tak też spowiedź — „wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim" - 

jest przyznaniem się do błędu, do kłamstwa, którymi zasmuciłem 

Pana. Nie ma mszy ani ofiary mszy. Chrystus bowiem, jak powiedział 

Piotr, „raz za grzechy cierpiał", „złożył raz na zawsze jedną ofiarę" za 

wszystkich, którzy chcą być uratowani. 

Nauka katolicka głosząca, że katolicki chrzest dzieci jest biblijny, 

że przez ten chrzest zgładzony zostaje grzech pierworodny, a 

demoniczne niemal dziecko staje się dzieckiem Bożym — od moich 

młodych lat budziła we mnie wątpliwości. Stale jednak zwalczałem je i 

tłumiłem z całej siły, aż do czasu gdy już dłużej nie mogłem 

wytrzymać tej udręki i zacząłem po prostu szukać. I znalazłem wtedy 

w Biblii chrzest Janowy, jakby cień rzeczy przyszłych — ofiary śmierci 

złożonej przez Jezusa. Dlatego sam Pan ochrzczony został chrztem 

Janowym. Drugi chrzest, to chrzest Jezusowy Jego własną krwią: Jego 

śmierć, Jego zmartwychwstanie. Potem chrzest trzeci: chrzest wiary. 

Osobiście przyjmuję ofiarę śmierci złożoną przez Jezusa i zanurzam 

moją nieboską duszę w mocy przelanej na Krzyżu krwi. To jest 

nawrócenie. I wreszcie po czwarte: chrzest wierzących jako akt 

posłuszeństwa wierzącego, nawróconego, posłuszeństwa wyrażającego 
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się w śmierci dla grzechu, w postępowaniu w nowości życia (patrz 

broszura „Volle Heilserkenntnis"). 

Tak również biblijna Wieczerza Pańska jest przyjmowana przez 

zbór na pamiątkę ofiary śmierci Jezusa, podczas gdy nie tylko 

jednostka modli się, ale cały zbór („gdzie są dwaj lub trzej..."), 

wszystkie członki ciała Jezusowego, jednym głosem dziękują Panu za 

Jego ofiarę śmierci. To jest Wieczerza Pańska. Nie ma więc nic, ale to 

nic wspólnego z mszą i ofiarą mszy! 

W zuryskim „Tages-Anzeiger" z 28 września 1944 ukazało się 

tłumaczenie niedwuznacznego dokumentu na temat tragizmu 

katolickiej nauki sakramentów, czczenia świętych i „pewności 

zbawienia". Przepisuję tu Panu dokładnie jego tekst. 

„Paszport z wizą do raju. Podczas prac restauratorskich w 

opactwie w Lifford w Irlandii musiano otworzyć pewną liczbę starych 

grobowców. W jednym z nich odkryto szkielet trzymający w prawej 

dłoni doskonale zachowany, starannie zapieczętowany pergamin. 

Dokument ten otworzono z należytą ostrożnością. Jak wkrótce 

stwierdzono, był to formalny paszport do raju, który - sporządzony w 

języku łacińskim — miał następujące brzmienie: 

,Patryk, przełożony klasztoru w Lifford do swego Przyjaciela i 

Dobrodzieja świętego Piotra, Odźwiernego nieba. Niniejszym 

potwierdzamy, że w dniu dzisiejszym zmarł sługa Boży Daniel Rathor, 

lord Croahgorn. Odpuściliśmy mu wszystkie jego grzechy i 

udzieliliśmy mu naszego błogosławieństwa. Wskutek tego nic nie stoi 

na przeszkodzie jego swobodnemu wjazdowi. Prawnie przeto 

wystawiliśmy Danielowi Rathor ten paszport. Dane w naszym 

klasztorze w Lifford w dniu 13 czerwca 1341"'. 

Jeśli można, Panie Doktorze, chciałbym jeszcze coś dodać na 

temat chrztu, spowiedzi i mszy, a mianowicie opisać moje osobiste 

doświadczenia. 

Jak już wspomniałem, co do chrztu zawsze miałem wątpliwości. 

Długo jednak nie mogłem znaleźć lepszego rozwiązania. Myślałem 

sobie tak: Jeżeli chrzest katolicki jest jedynie słuszny, jak mnie uczono, 

to katolicy, którzy przez chrzest stają się dziećmi 

Bożymi, muszą być o wiele lepsi niż protestanci, ci „odstępcy od 

Kościoła Katolickiego, heretycy". Katolicy muszą też być o wiele, wiele 

lepsi od niechrzczonych pogan. Tak by być musiało, prawda Panie 

Doktorze? 

Zobaczyłem jednak, że zarówno wśród katolików, jak i protes-

tantów byli ludzie dobrze i źli, powiedzmy: tacy, którzy dążyli do 

dobra i starali się unikać zła. Innej różnicy nie widziałem. 

Przy końcu wojny zawarłem znajomość z francuskimi żołnierzami 

z Afryki Północnej. Z mahometanami! Mahometanie we własnej 

osobie w Alzacji! Jakież czarne serca musieli mieć ci poganie, wobec 

których każdy ochrzczony katolik powinien by być święty. Tak 

myślałem w swojej niewiedzy, swoim naturalnym umysłem, w swojej 

religijnej narkozie. Według katolickiej nauki sakramentów musiało 

tak być! 

Widziałem tych pogan, którzy stojąc na dywaniku w podwórzu, 

wyśmiewani przez „chrześcijańskich" chłopców, spokojnie i w 

skupieniu odmawiali swoje modlitwy. Zawstydziłem się głęboko. 

Wszyscy ci żołnierze byli uprzejmi, grzeczni i z całego serca wdzięczni 



 

za każdą oddaną im przysługę. Był tam oficer, który mówił po 

francusku i z którym od czasu do czasu rozmawiałem. Kiedyś chciałem 

mu wyrazić swoją dobrą opinię 

0 jego żołnierzach, a on mi powiedział: „Gdy wojna się skończy, nie 

będziemy chcieli nic więcej wiedzieć o Europejczykach. W Europie i w 

naszej ojczyźnie widzieliśmy wśród nich tyle zła 

1 korupcji, że aż wstyd. Oni nazywali siebie z dumą chrześcijanami i 

uważali się za lepszych od nas - Afrykanów i mahometanów. Ale tak 

źli jak chrześcijanie w Europie, my w Afryce nie jesteśmy!" 

Więc tak! Zagadka została rozwiązana. Oni nie byli ochrzczeni, ale 

w sercach swoich byli niespaczeni i nie zepsuci w większym stopniu 

niż ochrzczeni w dzieciństwie „chrześcijanie" Europy! Zacząłem wtedy 

szukać prawdy w Biblii, czy było mi to zabronione czy nie! Lawina 

ruszyła! 

„Dorosłych chrzczono, gdy tylko wyznali wiarę w Chrystusa... 

Dniem chrztu była zazwyczaj Wielka Sobota". Tak pisze nawet 

przewielebny pan dr teol. Marx, Trewir 1908, na stronie 116. Jakże 

dokładnie jest poinformowany! 

„Cesarz Konstantyn Wielki otrzymał chrzest dopiero na łożu 

śmierci (zm. 22.05.337) 
-
 (dr Marx, strona 137)... - Chrzest przyjmowało 

wielu dorosłych. W czwartym stuleciu nawet dzieci chrześcijańskich 

(wierzących) rodziców przyjmowały, chrzest dopiero w starszym 

wieku"! „Dla potrzeb chrztu przy kościołach dobudowywano własne 

budynki, baptysteria, w których kandydaci do chrztu wchodzili do 

zbiornika z wodą i byli chrzczeni przez zanurzenie" - (absolutnie 

biblijnie!). „Natomiast w piątym wieku chrzest dzieci był w 

powszechnym zwyczaju" - a więc herezja narzucona została wszystkim 

jako „prawdziwa wiara", jako coś, co było od początku! (Patrz strona 

225 podręcznika do nauki historii Kościoła, dr teol. Marx, Trewir 

1908). 

Tak więc, Panie Doktorze, mamy jeszcze w czwartym wieku (co 

publikuje i przyznaje sam całkowicie katolicki pan doktor teologii 

Marx) absolutnie biblijną formę i praktykę chrztu wierzących, jaka 

dziś (wciąż jeszcze) stosowana jest w wierzących kręgach liczących 

tysiące i setki tysięcy w Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Ameryce itd. 

wobec tych, których podkupiła krew Baranka. To jednak nie 

przeszkadza Kościołowi Katolickiemu i panu dr. teologii Marxowi 

chrzcić dzisiaj niemowlęta, a „w razie konieczności" nawet dzieci 

jeszcze nie narodzone. To ostatnie zdarza się dość często i uważane 

jest za dowód szczególnej pobożności danej (katolickiej) akuszerki. 

Myśląc o spowiedzi i konfesjonale wspominam z największym 

szacunkim tych wszystkich, którzy przy konfesjonale szukali u mnie 

odpuszczenia i wybaczenia grzechów. Były to przeważnie szlachetne 

dusze, które często były dla mnie samego przykładem szczerej 

tęsknoty do doskonałości. O nieszczerych katolikach w ogóle nie chcę 

mówić, tak samo jak o nieszczerych protestantach. Ten jednak, kto 

szczerze i prawdziwie szuka nie może być oszukiwany i sprowadzany 

na manowce. 

I właśnie w konfesjonale, widząc jak te piękne dusze wciąż musiały 

powracać, oskarżając siebie i powszednie grzechy, których pragnęły 

unikać i nie mogły tego dokonać własnym wysiłkiem — pojmowałem 

coraz wyraźniej, że sakrament nie dodawał im siły. Absolutnie żadnej 

siły. Byłem z tego powodu nieszczęśliwy i przygnębiony. Nie 
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powstawały jednak jeszcze we mnie żadne wątpliwości co do 

prawdziwości spowiedzi, nie pozwalałem sobie na to. Spowiedź i 

Sakrament Ołtarza były mi zbyt święte. 

I wtedy zdarzyło się, że zostałem w konfesjonale srodze oszukany. 

Pewna „dama" prosiła mnie usilnie o pieniądze, dużą sumę, aby 

uchronić przed nieszczęściem i hańbą jej ojca, wysoko postawionego 

w hierarchii duchownego. Tajemnica spowiedzi zobowiązywała mnie 

(młodego wikariusza) do milczenia. Nie wolno mi było nikogo 

zapytać, gdy po raz drugi i trzeci miałem dać pieniądze, by zapobiec 

skandalowi w odległym mieście Y. Kiedy wreszcie zorientowałem się, 

że był to wyrafinowany podstęp mający na celu wyłudzenie pieniędzy 

ode mnie - niedoświadczonego wikarego, pospieszyłem do władz 

diecezjalnych z prośbą, by telefonicznie dowiedziano się czy w mieście 

Y rzeczywiście żyje taki duchowny X. Odmówiono mi z uśmieszkiem: 

sprawa jest nieważna! Padłem (jako trzeci czy czwarty) ofiarą 

bezczelnej oszustki, która nadużyła mojej powagi i dyskrecji 

(tajemnica spowiedzi) i wyłudziła dużo pieniędzy. Później 

dowiedziałem się, że była to prostytutka, można więc powiedzieć, że 

wyszedłem jeszcze nie najgorzej! Pomyślałem sobie, że pod 

pretekstem sakramentu mogłem stracić nie tylko pieniądze, ale z 

powodu ewentualnych oszczerstw z jej strony również honor i dobre 

imię. Nadal jednak wierzyłem niezachwianie w to, że sakrament 

spowiedzi ustanowiony jest przez Boga. Chciałem w to wierzyć. 

Później przeszedłem jako wikary do najbogatszej parafii w St. 

Byłem wtedy chory. Miałem otwór w szczęce, który musiałem zatykać 

specjalnym sztyfcikiem, żeby móc mówić w konfesjonale i z ambony. 

Bez niego powietrze z ust uchodziło z sykiem tym otworem przez nos. 

Już w pierwszy poniedziałek mojej działalności w tej parafii 

otrzymałem nawiązujący do sobotniej spowiedzi list z podpisem i 

adresem; było w nim niczym nie zawoalowane zaproszenie do 

nierządu! Osoba ta wybadała mnie prawdopodobnie w konfesjonale i 

osądziła, że jestem dobroduszny i łagodny. Trzymając ten list w ręku 

myślałem, że zemdleję, tym bardziej że _ napisano w nim, iż spokojnie 

mogę się tam udać, ponieważ inni księża już u niej bywali. Wymieniła 

ich nazwiska! Co robić? Spytać kogoś o radę? Nie! Zbyt wiele już 

przeżyłem. Pobiegłem do najbliższego kościoła i uklęknąłem modląc 

się i błagając, jak to często robiłem tuż przy Tabernakulum, gdzie 

według nauki Kościoła Katolickiego Jezus mieszka w hostii, jest 

obecny chociaż niewidzialny. Modliłem się żarliwie do Pana o pomoc. 

Uspokoiłem się tam i ucieszyłem. Potem całymi nocami męczyło mnie 

strasznie pytanie: czy spowiedź naprawdę może być sakramentem? 

Nie! Jest to czysta ludzka sprawa! Nimb sakramentu minął! Jednakże w 

tej sprawie nie znałem jeszcze dostatecznie Biblii, w ogóle nie mogłem 

jej zrozumieć (z powodu apokryfów). Dlatego znowu odprawiałem 

pokutę i żałowałem za grzech zwątpienia w spowiedź i sądząc, że była 

to zła pokusa stłumiłem znowu wszystko to, co Pan ukazał mi w tak 

drastyczny sposób. 

Jak Pan, kochany Panie Doktorze widzi z powyższego, byłem 

absolutnie przekonanym czcicielem Eucharystycznego Zbawiciela. 

Przekonanym tak bardzo, że nawet gdy już dzięki Biblii wiedziałem 

dokładnie, że nie może być ani jednego sakramentu, to długo jeszcze 

nie mogłem obyć się bez mszy i bez świadomości, że Jezus obecny jest 

w Sakramencie Ołtarza. Zbyt wiele godzin w moim życiu spędziłem w 



 

kościele jako cichy gość i czciciel, rozmawiający ze swoim Panem i 

Zbawicielem. Tam nieświadomie nauczyłem się modlitwy „w duchu i 

w prawdzie". Jeżeli klękałem, to czyniłem to świadomie i aż do ziemi 

wielbiąc zarazem Jezusa... wtedy jeszcze Jezusa w Sakramencie 

Ołtarza. 

Tak samo było podczas mszy. Dopiero dzięki studiom nad Pismem 

świętym zrozumiałem, że w gruncie rzeczy absurdem (prawie 

zdrożnością) jest „bezkrwawe przedstawianie" ofiary złożonej przez 

Jezusa na krzyżu. Ofiara jest krwawa, a bezkrwawa ofiara po prostu nie 

jest ofiarą! A Chrystus umarł „raz ofiarowany" za wszystkich. Teraz jest 

w Ciele zmartwychwstałym, w chwale, tam w górze u Ojca. Nie może 

więc w tym Ciele cierpieć. Nie jest to zresztą potrzebne. On zrobił już 

to, czego miał dokonać: wypełnił. Inaczej byłby kłamcą mówiąc na 

Krzyżu: „Wykonało się!", gdyby ludzie dziś żyjący musieli, mogli, 

jeszcze czegoś dokonać! Tak mówi Piotr, „pierwszy papież" (patrz I 

Pfr. 1:18-19, 24
-2

5; 3
:I
*0- 

Z biblijnej Wieczerzy Pańskiej pierwszych chrześcijan rozwinęła 

się powoli przez odstępstwo (zwłaszcza przez doktorów Kościoła) idea 

mszy, która przyjęła się jako „prawda". Ale Pan Jezus jest w górze u 

Ojca i tylko tam. Tu, na dole, jest On obecny w sercach wierzących 

przez mieszkającego w dziecku Bożym Ducha Świętego. 

To, co od początku było dla mnie w związku z mszą zgorszeniem 

(jedynym, ale potężnym) — to opłaty za mszę. Po co te pieniądze? 

Oczywiście: „gdyby nie to, każdy mógłby zamówić od razu dziesięć 

tysięcy mszy". Czemu jednak nie oddać tych koniecznych opłat na 

potrzeby misji (tak wtedy myślałem)? Dlaczego te pieniądze dodawać 

do pensji? Dlaczego jedna msza kosztuje 2 franki, inna 5, a jeszcze 

inna 10 franków? Już dawniej słyszałem o księżach, którzy starali się 

złapać tylko „tłuste msze fundowane", po 20, 50 franków! Cóż za 

skandal! Ja sam dostałem od pewnej bardzo bogatej damy za oddaną 

jej usługę 20 franków na mszę. Pieniądze te parzyły mi ręce. Na 

pytanie — jak tak można, mój nieżyjący już kolega H. M. wyjaśnił: 

„jest to pani Y ,  która może sobie na to pozwolić, jest niezmiernie 

bogata, posiada piękną willę i dużo pieniędzy za granicą... - (co on 

wszystko wiedział!) - była kiedyś kochanką pana..." Tak, tak! A więc 

„tłuste msze fundowane" mogą być opłacane również grzesznymi 

pieniędzmi („dobre uczynki"). Podczas pogrzebu „żebraka Łazarza" 

(Łuk. 16:20—31) nie odprawia się licznych mszy, ponieważ nie 

pozostawił on dźwięczącej mamony. Jeśli jednak umrze rozpustnik, 

prostytutka czy hulaka, to wszystkie drzwi do nieba stają otworem, bo 

jest dużo pieniędzy, można odprawić wiele mszy, a nawet zamówić 

„mszę wieczystą". Do stu piorunów! Tak mi się błyskawicznie 

powiedziało w duchu. 

Z powodu tych gorzkich doświadczeń zachwiało się moje 

przekonanie o świętości i Bożym ustanowieniu tak dla mnie ważnych 

sakramentów chrztu, spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej. Rozwiał się 

nimb świętości i Boskości i nie ja przyczyniłem się do tego! Żal mi było 

tego nawet w głębi serca. Tak jednak było. Tak więc straciłem 

wszystko! A mimo to trzymałem się tego kurczowo nadal, ponieważ 

nie miałem nic lepszego. Chociaż działanie tych sakramentów (per se - 

samych przez się) zawsze wydawało mi się „działaniem magicznym"! 

W tym burzliwym okresie narzucały mi się wszystkie negatywne 

zjawiska wynikające z nieboskości systemu Kościoła Katolickiego. 
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Najchętniej uciekłbym wtedy w nadziei uwolnienia się od tego całego 

brudu. W takich chwilach myślałem z goryczą: Oto konsekwencja 

jedynozbawczego, nieomylnego Kościoła, który już podczas wojny 1914 

błogosławił broń, tak jest, armaty i sprzęt wojenny w Niemczeh... w 

Rzymie, „mieście siedmiu wzgórz", we Włoszech, „siedzibie 

namiestnika Chrystusowego"! Taki satanizm! Wielka była moja gorycz. 

Musiałem jednak milczeć, bo inaczej powiedziano by „chercher la 

femme"... Zna Pan politykę kubła pomyj, Panie Doktorze. 

Później znowu się wewnętrznie trochę uspokoiłem i znowu byłem 

gotowy szukać winy w samym sobie. Tak było do czasu aż nadszedł 

okres wyborów. Wtedy to przewielebny kler po cichu ale otwarcie 

rzucił hasło wyborcze: „Podczas ściślejszych wyborów wszyscy katolicy 

muszą w zwartych szeregach głosować przeciw protestanckim 

heretykom, wszyscy uprawnieni do głosowania mają oddać swoje głosy 

na komunistów!" Na komunistów! Ci stanowili bowiem jeszcze 

polityczną mniejszość, a więc na razie nie trzeba się ich było obawiać. 

Tymczasowo zatem, na rozkaz przewielebnego duchowieństwa, 

otrzymali głosy ludu katolickiego po to, by nie dopuścić do wyboru 

protestanckich heretyków. Jakież nieświęte, nieprawdopodobne 

zachowanie się jedynozbaw-czego Kościoła! Dziś jest to „święty szept", 

jutro „zjadliwy syk", a pojutrze „triumfalne rżenie'! „Cel uświęca 

środki". Rozumie więc Pan, Panie Doktorze, dlaczego w moim piśmie 

zgłaszającym Monsiniorowi R. wystąpienie z Kościoła poskarżyłem się 

w odniesieniu do tego: „une politique si désastreuse, presque 

payen-ne-bolchévique..." 

Wystąpić i uciec nie mogłem. Zresztą — dokąd? Nie znałem 

Prawdy. Nie rozumiałem jeszcze Biblii. Wprost przeciwnie. Im dłużej 

ją (Biblię katolicką) czytałem, tym większy narastał we mnie chaos. 

Jakiż byłem nieszczęśliwy! Jak cierpiałem w głębi serca. A do tego 

ciągle jeszcze myślałem o mojej nieszczęśliwej, płaczącej matce, 

miałem tę chorą szczękę i stale gorączkowałem, a skóra na 

wewnętrznej stronie dłoni ciągle mi się z gorączki łuszczyła. Myślałem 

ponadto o mojej „ciotce P.", która tak gruntownie zburzyła szczęście 

mojej matki, a słodko szczebiotała do wszystkich duchownych panów i 

podsuwała im smakowite półmiski, wieczorami zaś trwożliwie 

przesuwała paciorki różańca. 

Przypominałem też sobie jak niesprawiedliwie postępowali 

niektórzy księża mający intratne prebendy. Jak nie chcieli grzebać pod 

byle jakim pretekstem ludzi ubogich, a kapitalistów grzebali z 

przepychem, w asyście 4—5 księży, chociaż taki bezwstydny hulaka 

grzeszył publicznie aż do „błogosławionego" końca. Myślałem również 

o 20 frankach na mszę fundowaną od tej bogatej „damy"... 

Uprzytomniłem sobie okrucieństwo Kościoła Katolickiego w czasie 

Reformacji, niewiarygodne rzeczy czynione przez jedynozbawczy 

Kościół podczas inkwizycji, pełnomocnictwa i 

ko-mpetencje-„błogosławionej Lukrecji!" Roznosił mnie ból, gniew, 

zwątpienie, obrzydzenie, niemożność pojęcia tego wszystkiego i lęk, 

że może to ja sam się mylę, a jeśli tak, to jestem skończony. Ha! cóż za 

chaos panował w moim sercu! 

W tym strasznym stanie ducha, kiedy widziałem błędne ognie 

katolicyzmu i zarazem ciemności, w jakich błądził, nie widząc jednak 

światłości Ewangelii, nie widząc jej w pełni i w całym kontekście, 

niestety dawałem się niekiedy ponieść słowom, myślom i surowym 



 

sądom, czego dziś głęboko żałuję. Wikłałem się w niechciane i 

nieprzewidziane sytuacje i stany ducha, które przynosiły wielką 

szkodę mojej duszy. Wystarczy gdy pomyślę, że niezmordowanie 

szukając studiowałem nawet teozofię, antropo-zofię, wiedzę 

chrześcijańską, a częściowo również okultyzm i spirytyzm (wydając w 

tym celu mnóstwo pieniędzy na książki). Dziś mogę się tylko z 

powodu tego ukorzyć i wstydzić. Jednakże Pan i wtedy widział, że 

szukam, chociaż robiłem to w tak niewłaściwym miejscu. 

Mój stan wewnętrzny był coraz gorszy i naraził mnie na niejedną 

pokusę ze strony szczerze pragnących mi pomóc światowych 

przyjaciół. Wpadłem w czarną rozpacz. W tym właśnie czasie 

delikatnie i nieśmiało pytałem o radę zwłaszcza księży katolickich, 

uczonych zakonników, przełożonych, jak również protestanckich 

pastorów. Dostawałem jednak prztyczka w nos i przeżywałem 

różnorodne rozczarowania. Wróciłem więc znowu na pewen czas do 

nauki Sakramentów Kościoła Katolickiego i kurczowo się jej 

trzymałem — przecież musi być prawdziwa... Następnie zacząłem 

znowu szukać w Piśmie świętym, poczynając od Pierwszej Księgi 

Mojżeszowej. Przez pewien czas wydawało się, że wszystko jest 

dobrze. Ale nagle natrafiłem znowu (w apokryfach) na miejsca, które 

postawiły na głowie wszystko co na nowo zbudowałem dzięki łasce 

(Krzyż Chrystusowy). Jakże byłem nieszczęśliwy, bezradny, chwiejny! 

A przy tym moja ludzka skromność i prostolinijność poczytywane były 

za głupotę albo nieudolność. Ciemność panowała we mnie i coraz 

ciemniej było wokół mnie. Jednakże (jak to dziś jasno widzę) łaskawa 

dłoń Pana ochraniała mnie już wtedy dzień po dniu, w każdej 

godzinie. 

I tu jeszcze małe wyjaśnienie, Panie Doktorze, dotyczące upadku 

w grzech prarodziców. Nigdy w sercu moim nie uważałem za 

prawdopodobne, że cała ludzkość miałaby być skazana na tak 

niewyobrażalną udrękę duszy z powodu tak zwanego „zjedzenia 

jabłka" przez Ewę. Ewa wcale nie stała przy jabłoni, tylko przy 

drzewie „poznania dobra i zła", jak mówi Pismo święte. Ponadto 

„drzewo" to przemówiło do Ewy ni z tego ni z owego jako „wąż". Był to 

sam szatan, zły duch. To tak ważne zagadnienie musi być 

rozpatrywane z punktu widzenia Biblii i rozstrzygnięte na podstawie 

Pisma. Słowo Boże mówi o tym co następuje: 

Po stworzeniu człowieka Bóg dał Adamowi „pomoc odpowiednią 

dla niego" (I Mojż. 2:18). Ewa, zamiast pozostać przy Adamie, bez 

pytania i nie troszcząc się o zakaz Boży (2:17), wyruszyła na wędrówkę 

po ogrodzie. Odszukała „drzewo poznania"! Chciała zobaczyć dlaczego 

Bóg ostrzegał właśnie przed tym drzewem (2:17). 

Adam ze swojej strony najwidoczniej nie wysilał się zbytnio, by 

zatrzymać Ewę, aby ją napomnieć i zwrócić jej uwagę na zakaz Boży. 

Przeciwnie, po cichu musiał pójść za nią, bo nagle znalazł się przy niej: 

„Dała też mężowi swemu, który był z nią..." (3:6)! Czy chciał 

zobaczyć, usłyszeć i być przy tym, jak to „drzewo" zareaguje, odezwie 

się i co zaprezentuje? W każdym razie jego również wzięła ochota, by 

być „jak Bóg" (3:5)! Dał się więc również przekonać wężowi. A zatem 

Adam był obecny, gdy Ewa zgrzeszyła. W ten sposób usankcjonował 

jej postępowanie. Dlatego Duch Święty dobitnie osądził tę 

katastrofalną sytuację w raju przy „drzewie poznania", stwierdzając, że 
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Ewa „zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z 

nią, i on też jadł" (3:6)! 

Pierwotny (herbajski) tekst brzmi: „Watiten gas lischam imah 

waikal", tzn. „a ona dała nawet (również, jednak) swemu mężowi przy 

niej (z nią) i on jadł". W Septuagincie czytamy: Too andri autàs 

met'autàs", tzn.: „ona dała mężowi obok niej i on jadł". Segond 

tłumaczy: „elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il 

en mangea". 

A zateż Adam nie tylko był przy tym i zapragnął (dokładnie tak, 

jak Ewa) w sercu swoim demonicznego stania się „jak Bóg", ale jest on 

również odpowiedzialny za to wydarzenie. 

Oczywiście, że to Ewa pierwsza znalazła „drzewo poznania" (2:17); 

oczywiście, to ona pierwsza ten owoc „jadła" (3:6). Są to fakty zupełnie 

pewne. Ale to, że Ewa „jadła", w żadnym wypadku nie zrealizowało 

odstępstwa prarodziców. Dopiero gdy sam Adam podszedł do węża, 

dopiero gdy on stojąc obok Ewy został przez nią pouczony („dała też 

mężowi swemu, który był z nią") i sam „też jadł" (3:6), wtedy zostało 

to przypieczętowane. 

Czy to nie Adam został przez Boga stworzony (2:7), przez Boga 

ostrzeżony („z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo (...) 

na pewno umrzesz" - 2:17), przed Bogiem odpowiedzialny (3:11)? Ewa 

nie słyszała sama z ust Boga ostrzeżenia skierowanego do Adama. Była 

przecież o wiele później przez Boga „ukształtowana" z żebra człowieka 

(Adama) - 2:22. O Bożym ostrzeżeniu dowiedziała się dopiero 

pośrednio, od Adama. Czy została poinformowana rzetelnie? 

Dlatego Bóg po upadku prarodziców w grzech zawołał „na Adama" 

(nie na Ewę, nie na nich oboje) i „rzekł do niego: Gdzie jesteś? (...) 

Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? (3:9.11). „Ponieważ 

usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś (nie dlatego, że ona jadła) z 

drzewa, z którego ci zabroniłem (...) przeklęta niech będzie ziemia z 

powodu ciebie" (3:17). Nie ma więc żadnych wątpliwości: 

odpowiedzialny jest Adam. Dlatego napisane jest: „...przez upadek 

jednego człowieka - (Adama) — przyszło potępienie na wszystkich 

ludzi" (Rzym. 6:18). 

W wierszu 7 rozdziału 3 mowa jest o obojgu: „poznali, że są 

nadzy", a nie tylko o nim, jak w 2:16.17, 3
:
9-

JI
-

I
7- Adam pozwalając 

Ewie. by robiła co chce i godząc się na jej postępowanie, doprowadził 

oboje do zguby. 

Jak „drzewo poznania", tak również zamienił szatan - wielki filozof 

- wszystkie role. Z groźby Bożej: „na pewno umrzesz" (2:17), 

sfabrykował własną obietnicę: „... otworzą się wam oczy i będziecie jak 

Bóg" (3:5). Zamiast „drzewa życia w środku ogrodu" (2:9), Ewa w 

zaślepieniu ujrzała drzewo poznania „w środku ogrodu" (3:3). Zamiast 

Bożego daru: „pomoc odpowiednią dla niego" (Adama), wąż obiecuje 

kobiecie pomocnika, który będzie z nią (2:18 i 3:6), a z „drzewa 

poznania" uczynił w ciągu stuleci „jabłoń". 

Z tej katastrofy wielu rzeczy nie możemy zrozumieć, wiele 

ledwo pojmujemy. Jedno jest natomiast jasne: moc ciemności, która 

mogła „omamić" (Gal. 3:1) Adama jest niesamowicie wielka, Szatan 

„chodzi wokoło jak lew ryczący" również i dziś. Jednakże nasi magnaci 

teologii nadal mówią o „jabłoni". 



 

Pomijając narody pogańskie, które kobietę traktują jak niewolnicę, 

a często nawet jak zwierzę robocze, w naszym bezdusznym 

„chrześcijaństwie" kobieta jest wynoszona pod niebiosa i uwielbiana i 

to zwłaszcza wtedy, gdy duchowo i moralnie stoi na najniższym 

poziomie. Wszystkie jej zachcianki i życzenia są „czytane jej z oczu" i 

spełniane, nawet jeśli potrzebne na to pieniądze trzeba ukraść. W 

naszym stuleciu, które jest wiekiem dekadencji, szatańskie hasło: mąż, 

„który był z nią", znajduje wielu zwolenników. W prawdziwie 

chrześcijańskich małżeństwach z pewnością tak nie jest, Bogu dzięki. 

Tam jedno służy drugiemu. Tam kobieta jest dla męża „pomocą 

odpowiednią", a nie stoi ponad nim! Proszę przeczytać I Mojż. 39:10! 

Z głębokim szacunkiem pozdrawia Pana Pański przyjaciel 

L. Vogel, ks. 

List szósty.. 
 
 
 
 

Kochany Księże Proboszczu! Drogi Przyjacielu! 
 
 

Otrzymałem list Księdza tak bogaty w treści. Dziękuję z całego 

serca. Przejrzałem cały materiał w wielkim pośpiechu. Jakże 

interesująca jest ta sprawa sakramentów i to wszystko, o czym 

przekonał się Ksiądz badając przypadek Adama! 

Dziś jednak naprawdę nie mam czasu, by odpowiedzieć, by 

napisać to, co chcę Księdzu napisać. Więc następnym razem, dobrze? 

Kreślę się w pośpiechu, ale pozdrawiając serdecznie 

oddany dr M. 
 
 
 
 
 

...i szósta odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M.! 
 
 
 
 
 

Serdecznie dziękuję za Pański list w telegraficznym stylu. Dobrze 

rozumiem Pańskie zdumienie! 

Mój ostatni list był wprawdzie długi, ale mimo to nie zdołałem 

odpowiedzieć Panu na wszystkie pytania. Muszę jeszcze szczegółowo 

poinformować Pana o apokryfach. 

Ostatnio opisałem Panu jak bardzo byłem nieszczęśliwy w głębi 

serca, gdy zacząłem z konieczności wątpić o boskim pochodzeniu i 

skuteczności sakramentów. Po tamtych gorzkich doświadczeniach 

zwątpienie samo się pojawiło. Usiłowałem je omijać, uciec przed nim. 

Zwalczałem je z całej siły. Stale jednak pojawiało się przed moją duszą. 
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Wciąż stawały przede mną pytania: czy chrzest dzieci niweczy grzech 

pierworodny itd. 

Byłem nieskończenie nieszczęśliwy. Doszło do tego, że chodząc 

samotnie na spacery leśnymi ścieżkami głośno mówiłem sam do siebie 

i dyskutowałem sam z sobą. To samo robiłem w domu, w swoim 

pokoju. A kiedyś, gdy wcześnie rano szedłem odprawić mszę w 

kościele św. Magdaleny, spotkałem idących do pracy robotników, 

którzy zaczęli mnie wyśmiewać i szydzić ze mnie, że mówię sam do 

siebie. Było więc już ze mną tak źle, że na ulicy rozpoznawano, w 

jakim jestem stanie rozpaczy i rozbicia. Było to na ulicy św. 

Magdaleny. 

W tym czasie poszedłem znowu po radę do swego spowiednika i 

przewodnika duchowego Y (stary uroczy pustelnik) w klasztorze X i 

postawiłem mu pytanie czy nie powinienem w końcu jednak dalej 

studiować teologii, aby ją głębiej poznać i w ten sposób pozbyć się 

wątpliwości. Może powinienem rok czy dwa spędzić w Rzymie „u 

źródła", ewentualnie zrobić doktorat z prawa kościelnego... itd. „Nie!" - 

brzmiała zdecydowana odpowiedź — „proszę tu zostać, modlić się 

samotnie w ciszy. Pobyt w Rzymie jest niebezpieczny. Pewien — dziś 

już stary — kolega był tam i gdy powrócił, Pater Quardian (przełożony 

klasztoru) spytał go: co nowego przynosisz, bracie? Smutna odpowiedź 

brzmiała: Pater, fidem servavi (ojcze, wiarę zachowałem, co miało 

znaczy, że wszystko inne utracił)!" Zamiast pomocy i ukazania wyjścia 

z udręki: nowa udręka i coraz więcej wątpliwości! Ale opuściłem tego 

zacnego pana z pięknym tłumaczeniem Nowego Testamentu 

autorstwa ojca R. w ręku. 

Wróciłem do domu z ponownym wskazaniem na Biblię. 

Studiowałem ją już często. W seminarium duchownym raz, dwa razy. 

Na początku zawsze wszystko szło dobrze. Ale później wszystko 

stawało się chaosem do tego stopnia, że dwa razy w gniewie cisnąłem 

Pismem świętym o ścianę. Niech mi Bóg wybaczy. Bez wątpienia była 

w Biblii światłość razem z ciemno- 
 

ioo 

ścią. Jakże więc mogła być Słowem Bożym? Zacząłem uważać Biblię za 

lepszy rodzaj książki z bajkami. Doszło do tego, że upadek w grzech 

chciałem traktować i interpretować jako alegorię. Tak było przez kilka 

dni. Potem ogarnął mnie taki lęk, że upadłem na ziemię głośno 

odmawiając Ojcze Nasz. Wtedy uspokoiłem się. 

Z tym Nowym Testamentem, jako wskazówką od Boga w ręku raz 

jeszcze przystąpiłem do studiowania Pisma świętego. Zarazem 

trzymałem się kurczowo nauki sakramentów Kościoła, jako czegoś 

(mimo wszystko) niewątpliwie Boskiego, czego jednak nie 

rozumiałem. 

Interesujące, że właśnie w tym czasie ujrzałem nowe światło. Pan 

St. z Str. zalecił mi czytanie protestanckiego Pisma świętego. 

Wywiązała się burzliwa dyskusja: „Sam pan powiedział, że jest pan 

albo był wielkim grzesznikiem, że jest pan albo był katolikiem i zaleca 



 

mi pan czytanie protestanckiej Biblii. Nie, tak głupi nie jestem. 

Protestanci dostali Biblię od katolików. Jeżeli ją sfałszowali, to 

postąpili źle i nieodpowiedzialnie. A jeżeli jej nie sfałszowali, to ja 

mam Pismo święte po hebrajsku, po grecku, po łacinie, po francusku i 

po niemiecku... nowe wydania, stare wydania, bardzo stare wydania..." 

Ten krewki przyjaciel, pan St. powiedział: „Ma ksiądz rację, ale 

mimo to jest to co innego!" (cudowne!). Nie może mi wprawdzie 

dokładnie wyjaśnić jak i dlaczego, więc mam sobie kupić Elberfel-dzką 

Biblię. Tak mnie tą swoją osobliwą dziecinną logiką zadręczał, że w 

dniu 22.9.1923 kupiłem tę tak wiele obiecującą Biblię. Nic 

nadzwyczajnego w niej nie zauważyłem poza tym, że była bardzo 

droga. Pochodziła z „religijnej apteki" w Str., tak zwanej 

chrześcijańskiej księgarni. 

Z urodzenia pan St. był katolikiem. Z racji swego zawodu śpiewaka 

bywał dużo za granicą i tam spotykał wielu ludzi wierzących w Biblię. 

W ten sposób sam stał się wierzący. Wiara jego była jeszcze młoda, on 

sam na ciele i duszy bardziej chory niż to sobie uświadamiał. Zetknął 

się m.in. z panem Fr. z Str., wierzącym kupcem. Pan St. nie dał mi 

spokoju dopóki nie kupiłem wymienionej wyżej Biblii. Naiwność i tak 

dziwna całkowita pewność obu tych przyjaciół - St. i Fr. - w 

odniesieniu do Biblii i głównego dzieła Jezusa: ofiary złożonej na 

Golgocie, wywarły głębokie i trwałe wrażenie na mojej 

niezmordowanie szukającej duszy. 

W ten sposób doszło do zwrotnego punktu w moim życiu! 

Nareszcie miałem dwóch znajomych ludzi, którzy (mimo z gruntu 

odmiennego wykształcenia, religii, działalności zawodowej, zdolności 

pojmowania, skłonności i sposobu pojmowania życia) szli tą samą 

drogą, dążyli do tego samego celu, tak samo interpretowali Biblię w 

odniesieniu do wszystkich ważnych zagadnień. Zrobiło to na mnie 

potężne wrażenie! Ich życzliwych wyjaśnień w większości nie 

rozumiałem. Moja głowa zbyt jeszcze była pełna teologicznych śmieci. 

A jednak z wyjaśnień tych, słuchanych przeze mnie często nieufnie i 

krytycznie, wyciągnąłem — nie myśląc o tym wtedy wcale - 

podstawową strawę duchową. Zacząłem coraz bardziej ufać Pismu 

świętemu. Pan wiedział na co byłem chory. 

Tak więc raz jeszcze na nowo wziąłem się do studiowania Pisma 

świętego! Jeszcze raz, ostatni, najostrzejszy raz! Zacząłem od czytania I 

Księgi Mojżeszowej (Genesis), dokładnie porównując tłumaczenie 

elberfeldzkie z moim tekstem (Allioli) po łacinie i po niemiecku. 

Wszystko było dobrze przetłumaczone. Raz jedno, raz drugie 

tłumaczenie wierniej i lepiej oddawało dosłowne brzmienie, ale oba 

były równie dobre, naprawdę dobre. Na czym wobec tego polegała 

różnica? Myślałem, że w tym protestanckim tłumaczeniu znajdę różne 

zafałszowania. Nic jednak nie znalazłem. Wręcz przeciwnie, 

protestanckie tłumaczenie było bardzo ścisłe, sumienne, przenikliwe, 

podporządkowane tekstowi pierwotnemu i często dokładniej 

odtwarzające tekst Wulgaty niż niemieckie tłumaczenie dr. Allioli. 
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Wkrótce zacząłem kontrolować ścisłość tłumaczenia już tylko 

wyrywkowo. W dalszym ciągu wszystko było w porządku. 

Wczytywałem się coraz głębiej, odczuwając taką samą radość jak 

dawniej, gdy studiowałem pierwsze Księgi Pisma świętego. Teraz 

jednak czytałem dalej, coraz dalej i wcale nie napotykałem już takich 

sprzecznych ze sobą tekstów, które by wszystko przewracały do góry 

nogami. Cóż się więc stało? Przejmował mnie lęk, potem znów szalona 

radość — sam nie wiedziałem dlaczego! Nie natrafiłem przy dalszym 

czytaniu na rozdziały, które by były zaprzeczeniem poprzednich czy 

różniły się od nich diametralnie duchem, co dawniej przywodziło mnie 

do rozpaczy i z którego to powodu dwukrotnie wyrzuciłem Biblię. 

Radość moja była coraz większa, a myśl, że tu nie istnieją 

sprzeczności, nabierała coraz bardziej cechy pewności. Wielu rzeczy 

nie rozumiałem jeszcze w stu procentach, ale sprzeczności naprawdę 

nie istniały. Często czytałem po osiem do dziesięciu godzin dziennie, 

kilka razy zdarzyło mi się zarwać noc, ale zarywałem ją dla czytania 

Biblii, nie dla grania w karty. Często zapominałem o całym świecie, 

niemal zapominałem oddychać! Bo biada, biada, gdyby jeszcze raz 

przyszło rozczarowanie, jak dawniej! Było to fatalne, katastrofalne. Ale 

nie przyszło, Bogu niech będą dzięki! 

Tak w ciągu kilku miesięcy przewertowałem wiele pism proroków 

Starego Testamentu. I stało się! - w tej protestanckiej Biblii nie było 

żadnych sprzeczności! Jak to jest możliwe? W wydaniu w tłumaczeniu 

dr. Allioli wciąż wszystko pogrążało się w zamęcie, wciąż spotykałem 

teksty, które mówiły coś wręcz przeciwnego niż teksty poprzednie. W 

jaki sposób to się działo, jak to było możliwe? Najsurowiec kontrolując 

tłumaczenie stale znajdowałem wiernie oddane fragmenty. 

Tak w życiu moim nastąpił przełom. Wyszedłem z błędu, z 

niepewności wiary — w Prawdę Pisma świętego. Jak do tego doszło? 

Zastanawiałem się nocą dlaczego w ewangelickim tłumaczeniu 

Biblii nie ma żadnych sprzeczności i gdzie one są w tłumaczeniu dr. 

Allioli... gdzie one się podziały... przecież były tam... gdzież więc są? I 

nagle przyszło mi na myśl, że w Biblii Elberfeldzkiej nie ma w ogóle tej 

nieprzyzwoitej sceny z cnotliwą Zuzanną! Otworzyłem Biblię Alliolego 

na Księdze Daniela... jest, jest ta brudna historia 

0 starych religijnych grzesznikach. A w Biblii Elberfeldzkiej nie ma o 

tym ani słowa. Księga kończy się na wierszu 13 rozdziału 12 

1 zaczyna się prorok Ozeasz. A więc Biblia protestancka jednak 

oszukuje, pominęła tekst, wprawdzie tekst okropny, ale jednak 

pominęła. Kto dał jej do tego prawo? 

Teraz zacząłem robić to, co należało zrobić na początku, a 

mianowicie porównałem spisy treści obu tłumaczeń. No i proszę: w 

Biblii protestanckiej brakowało całych ksiąg. Jaka szkoda - pomyślałem 

- tak dobrze przetłumaczona, a jednak oszukańcza. Ale opuszczone 

zostały osobliwe księgi: Tobiasza, Judyty, Księga Mądrości, Syracha, 

Proroctwo Barucha i dwie Księgi Machabejs-kie. Sporo, ale dlaczego? 

Jaki interes miano w opuszczeniu tych 



 

ksiąg... może osądza się w nich Kościół protestancki? Takie i podobne 

myśli kotłowały się we mnie. Była to dla mnie sprawa pierwszorzędnej 

wagi. Chodziło o zbawienie mojej duszy, bo wszystko odrzucić i nie 

mieć nic a nic jest czymś złym i okropnym. A więc, do studiowania 

tych opuszczonych przez Biblię Elberfel-dzką ksiąg, bo oszustwo musi 

zostać napiętnowane, gdy dotyczy Pisma świętego! 

Nie chcąc pobłądzić zacząłem czytać skonfiskowane przez Biblię 

Elberfeldzką, wymienione powyżej księgi, w katolickim tłumaczeniu 

dr. Allioli. I tu jeden szok za drugim: proszę bardzo, były to dokładnie 

te teksty, które przeczyły ogółowi tekstów biblijnych, które mnie 

oburzały i skłoniły dwukrotnie do rzucenia Pismem świętym o ścianę. 

Dokładnie te teksty, z powodu których katoliccy (poważni) księża 

odradzają czytanie Biblii każdemu... są w nich takie rzeczy, których 

czytać nie powinien żaden młodzieniec i żadna dziewczyna. 

Coś się ze mną wówczas stało dziwnego! Krzyczałem głośno w 

swoim pokoju: „Teraz już nie jestem zgubiony, tu jest prawda! Nie 

rozumiem jeszcze wszystkiego, zwłszcza nie rozumiem Listu do 

Galacjan i Listu do Hebrajczyków, ale w całej Biblii jest jednolita 

Prawda!" Głośno mówiłem i wołałem do Pana! Wierna stara gospodyni 

nie umiała sobie tego wytłumaczyć i była w najwyższym stopniu 

zatroskana. Myślała: biedaczek, żeby tylko do reszty nie stracił 

rozumu w tym swoim nieszczęściu! Coś w tym rodzaju opowiedziała 

mi później, gdy razem czytaliśmy Biblię. 

A więc do dzieła, pomyślałem: trzeba dokładnie zbadać co 

napisano w tych księgach, aby dowiedzieć się dlaczego zostały 

wyeliminowane z Biblii Elberfeldzkiej. Najważniejsze miejsca 

przepisałem sobie na kupionej w tym celu maszynie do pisania. Są to 

rozdziały, które przepisuję dla Pana, Panie Doktorze, aby miał je Pan 

również wszystkie razem i mógł się osobiście przekonać bez szukania 

w Pańskiej katolickiej Biblii... której Pan nie ma! 

Jak to jest z Danielem? W tekście katolickim są jeszcze dwa dalsze 

rozdziały ( i  3 i 14). Czy one również są inspirowane? Któż mi to powie? 

Wydobyłem więc starsze wydanie Wulgaty (tłumaczenie: Loch i 

Reisch, 1870). Tam przy końcu rozdziału 12 napisane jest: „To, co tu 

następuje jako rozdział 1 3 1 1 4  wzięte jest z Teodocjona (Hieronim)!" 

Tak, tak... Nigdy tego jeszcze nie czytałem albo zawsze przeoczałem! 

Podobną uwagę drobnym drukiem znajdujemy po rozdziale 12 w 

wydaniu Wulgaty z 1865 r. (dr Allioli): „Dwa ostatnie rozdziały (13 i 14) 

zostały, jak zaznacza św. Hieronim, przetłumaczone z wydania 

Teodocjona". Znowu Hieronim. Ten święty żył około 3 31-420 po nar. 

Chrystusa! Tak, tak! Święty Hieronim! Teraz już myślałem tylko o nim. 

Zajrzałem do jeszcze starszego wydania: księga kończyła się dokładnie 

tak samo jak w Biblii Elberfeldzkiej wierszem 1 3  rozdziału 12. 

A co właściwie mówi wierny, prostoduszny dr Allioli we 

wprowadzeniu do innych, opuszczonych przez Biblię Elberfeldzką 

ksiąg? 

Do Ksiąg Machabejskich: „Święty Hieronim włączył te dwie księgi 

do swego łacińskiego tłumaczenia Pisma świętego". Zupełnie jasne! 
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W przedmowie do Tobiasza dr Allioli mówi: „Święty Hieronim 

przetłumaczył to na łacinę z tekstu chaldejskiego, który zaginął". 

Również jasne. 

W odniesieniu do Księgi Judyty dr Allioli pisze: „Święty Hieronim 

twierdzi, że już pierwszy powszechny sobór w Nicei zaliczył ją do pism 

świętych". On, święty Hieronim, tak twierdzi! 

O Księdze Jezusa Syracha dr Allioli pisze: „Księga ta była czczona 

przez wszystkich pobożnych Żydów jako księga święta (...), ale pełne 

uwierzytelnienie otrzymała od Kościoła Chrystusowego (Kościół 

Katolicki): Hieronima". 

Księga Mądrości. Dr Allioli pisze o niej: „W Kościele Katolickim 

zawsze przeważała wiara, że jest to Księga natchniona przez Ducha 

Świętego"... 

Stale więc czytamy: „Święty Hieronim... święty Hieronim... Kościół 

Katolicki zawsze..." itd. Czyżby to św. Hieronim napisał te księgi i 

dołączył je do świętego Kanonu? Przecież to niemożliwe. 

Nie, Panie Doktorze, jak dowiedziałem się później, nie napisał ich, 

ale wyciągnął z kosza na papiery i dołączył je do świętego Kanonu. Tak 

jest! Z kosza na papiery Izraelitów! Jak to? 

Widzi Pan, Panie Doktorze, wiele słyszał Pan już o Septuagin-cie. 

Powstała ona na polecenie egipskiego króla Ptolomeusza z Filadelfii. 

Zebrał on siedemdziesięciu Żydów i zamknął ich (coś w rodzaju 

konklawe!) rozkazując przetłumaczenie na język grecki świętych pism 

żydowskich. Z własnej woli nigdy by tego nie zrobili. Tych 

siedemdziesięciu wybitnych Żydów z konieczności usłuchało rozkazu 

potężnego cesarza. Jednakże poza Starym Testamentem 

przetłumaczyli też inne pisma będące w obiegu (książki historyczne, 

powieści, nowele), które nie należały do świętego Kanonu! Stało się to 

około 270 roku przed nar. Chrystusa. 

Pięćdziesiąt lat później zebrała się rada żydowska złożona z 

pięćdziesięciu rabinów, aby sprawdzić dokładność tłumaczenia, 

którego powstaniu nie mogli przeciwdziałać. Wszystko było w 

porządku z wyjątkiem apokryfów (tajnych pism), „które, jak 

powiedzieli, nie należą do świętego Kanonu". Tym samym Kanon Pism 

starotestamentowych został skontrolowany zarówno pod względem 

wierności, jak i zakresu. 

Tak było do chwili wkroczenia św. Hieronima i jego kolegów, 

Ojców Kościoła. Oni to ujęli naukę Sakramentów powstającego 

wówczas Kościoła Katolickiego w formy dogmatów. Ponieważ jednak 

nie znaleźli potwierdzenia jej w pismach Starego, a tym bardziej 

Nowego Testamentu, więc sięgnęli do tych apokryficznych pism i 

powsuwali je (około 400 lat po Chrystusie) do świętego Kanonu to tu, 

to tam, pomiędzy święte teksty! (Doktorzy Kościoła!) 

To są więc ci wielcy oszuści, którzy oszukali świat co do Jezusa i co 

do Biblii, włączając całe księgi do Pisma świętego. To są faryzeusze, 

którzy „pochwycili klucz poznania..." (Łuk. 11:52) i - jakby tego jeszcze 

było mało - dodali tradycję, swój własny ustny przekaz. Gdy w 

stosunku do tych religijnych Bileamów sprawdzą się dwa z czterech 

końcowych wierszy Pisma świętego („dołoży", „ujmie" - Obj.22:18.19), 



 

to ci wspaniali „święci" z pewnością będą musieli stawić się na Sąd 

przed Wielkim Białym Tronem. 

Od czasu odkrycia tych złowieszczych apokryfów w Biblii 

katolickiej, imię „Hieronim" stało się dla mnie postrachem. Wszędzie 

natykam się na tego katolickiego księcia Kościoła jako na tego, który 

dał początek zakrojonej na wielką skalę i rozpowszechnionej na cały 

świat dogmatyce. On nadał błędnej nauce formę i oprawę... I za to 

ogłoszono go świętym, Panie Doktorze! 

Interesujące! 30 listopada 1943 panujący dziś (książka pisana była 

w roku 1945 — przyp. tłum.) papież Pius XII wydał encyklikę na temat 

Biblii. Wydarzenie cudowne i radosne. O ile papież Benedykt X V  

polecał ogólne czytanie Pisma świętego i chciał, by Nowy Testament 

był w posiadaniu każdej rodziny, o tyle dziś papież Pius XII mówi 

(delikatne oblanie zimną wodą): „Pismo święte należy rzeczywiście 

pojmować dosłownie, ale miarodajna jest zgoda Ojców Kościoła i 

katolickie pojmoanie Nauki". A więc wszystko pozostaje po staremu, 

to znaczy: „Pismo święte tylko tam ma wartość, gdzie potwierdza 

naukę nieomylnego Kościoła i tradycję". No, to wiedzieliśmy już od 

dawna. Wóz, który papież Benedykt XV zorientował na prawo, został 

teraz przez papieża Piusa XII zorientowany z powrotem na tory czysto 

katolickie, „całkowicie katolickie". To bardzo smutne. Odczuwamy to 

wyraźnie. 

Co jednak na mnie osobiście wywarło najgłębsze wrażenie, to fakt, 

że również ta najnowsza encyklika kończy się następująco: „Dane w 

Rzymie, u św. Piotra, w dniu 30 listopada, święta świętego Hieronima, 

największego mistrza interpretacji Pisma świętego, w roku 1943... 

papież Pius XII". Znowu zatem Hieronim... Hieronim wielki mistrza 

interpretacji Pisma świętego! Zaiste był to „mistrz"! Ma nawet wielu 

„protestanckich" wielbicieli! 

Szkoda, że nie on jest ojcem Jezuitów, że nie jego wybrano na 

pierwszego papieża. Tak jest, Panie Doktorze, w rzeczywistości 

bowiem święty Hieronim jest pierwszym katolickim papieżem. Ten 

zaszczyt przypada tylko jemu! To on wyjął apokryfy z żydowskiego 

kosza na papiery, „wzbogacił" je jeszcze „tradycją" (ustnym 

przekazem) i tym sposobem (II Mchb.12) położył 

filozoficzno-teologiczny fundament pod katolicką naukę sakramentów 

i jej dogmaty. 

Apostoł Piotr, jeden z trzech ulubionych uczniów Pana, nic o 

sakramentach nie wiedział. Nic, absolutnie nic. Nie zna ani jednego. 

Nie nazywa też siebie „papieżem", tylko „również starszym" i 

„świadkiem cierpień Chrystusowych". 

Wielką zasługą Lutra jest, że nie tylko przetłumaczył Biblię, ale 

oczyścił ją również z apokryfów. Jeżeli dziś niektórzy protestanccy 

„sekciarze" znów zaczynają wyciągać apokryfy, to tylko po to, by 

posiadać „dowód" na papierze dla swego odstępstwa. Płakać mi się 

chce gdy myślę o 500 milionach szlachetnych, często najszlachetniej 

szych dusz katolickich, które pragną zbawienia! 

A teraz, kochany Panie Doktorze zacytuję Panu główne fragmenty 

tej sfałszowanej, wplecionej pomiędzy natchnione Księgi, religijnej 

literatury brukowej, o której Kościół Katolicki każe nam mniemać, iż 
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jest natchniona przez Boga itd. W tych nienatchnionych Księgach 

sakramenty są „udowodnione". Dlatego w Kościele Katolickim tak 

dużo czyta się w niedzielę z Księgi Mądrości (dużo z tych niewielu 

tekstów, które pozwala się czytać z Pisma świętego). 

Niech Pan sam, Panie Doktorze, przeczyta w Księdze Mądrości 

(10:1.2): „(Mądrość) wyprowadziła go (Adama) z jego upadku i dała mu 

moc panowania nad wszystkim". 

Przez mądrość (była to filozofia czy teologia?) Adam się 

nawrócił... bez Golgoty. „Mądrość" dała mu nawet moc! (Był to jeden z 

tych tekstów, które pogrążały mnie w chaosie). Sam Allioli dał tu na 

dole uwagę (nr 2): „Pismo uczy tu, że Adam zgrzeszywszy nawrócił się 

potem do Boga i uzyskał ponownie panowanie nad stworzeniem". Tak, 

tak! Po cóż więc Chrystus, po co sakramenty, konfesjonał, msze 

fundowane? 

Księga Jezusa Syracha. (Od tego miejsca aż do końca siódmej 

odpowiedzi cytowane przez Autora fragmenty różnią się niekiedy 

znacznie od tekstów polskiego tłumaczenia w Biblii Tysiąclecia, 

Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1965. Ponieważ Autor często 

opiera swoje rozważania na słowach i sformułowaniach odmiennych 

od wyżej wymienionych tekstów, podajemy w razie rozbieżności 

oprócz tekstu według Biblii Tysiąclecia również ujęte w nawias 

tłumaczenie dosłowne cytowanych przez Autora fragmentów - przyp. 

tłum.) 

(Rozdz. 38:1) - „Czcij lekarza (...) dla jego posług"; (38:2) 

—„Od Najwyższego jest uzdrowienie" (wszelkie lekarstwo jest od 

Boga); (38:4) - „Pan stworzył z ziemi lekarstwa"; (38:7.8) 

—„...przez nie aptekarz czyni leki, aby się nie kończyło Jego działanie i 

życie bez chorób, które od Niego pochodzi, było po całej ziemi". 

(Aptekarz - unguentarius = ucieracz maści — robi lube lekarstwa, 

przygotowuje zdrowe maści, jego krzątaniu nie ma końca. Pokój Boży 

jest nad całą ziemią); (37:30) - „Z przejedzenia powstaje choroba" 

(podanego przez Autora wiersza 3 3 w Biblii Tysiąclecia nie ma w 

ogóle, a tekst niemiecki brzmi dosłownie: obżarstwo prowadzi do 

cholery). No proszę! W takim razie z pewnością wielu wysokich 

dostojników zmarło już na tę groźną chorobę, co nie zostało jednak 

zaznaczone na ich nagrobkach! Panie Doktorze! Jakie to okropne! 

Zresztą należy wziąć pod uwagę niezgłębioną „inspirację" tego 

powiedzonka. To tak jak w tym chłopskim dowcipie: „Jak kogut pieje 

na kupie gnoju, to pogoda się zmieni albo nie!" Obżarstwo prowadzi 

do cholery! Ten sam niski poziom wykazuje rodzaj gorliwości 

przejawianej przez „ucieracza maści" z jego „lubymi lekarstwami". 

Wielka część ludzkości właśnie przez te medykamenty (przeważnie 

chemiczne) jest po prostu zatruwana. 

W Księdze Judyty mamy formalną historię prostytutki, która 

kłamie, ubiera się jak dziwka, wchodzi do komnaty sypialnej króla, 

który „zapragnął bardzo obcować z nią" (12:16). Holofernes powiedział: 

„Pij teraz i wesel się razem z nami" (bo znalazłaś łaskę w moich 

oczach). A Judyta odrzekła: „Piję chętnie, panie, albowiem nigdy od 

dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego szczytu jak 

dziś". I wzięła, co jej przygotowała służąca, i jadła i piła w jego 



 

obecności. A Holofernes zachwycał się nią..." W końcu dziwka zabiła 

śpiącego w swojej sypialnej komnacie króla, w której „pozostała tylko 

sama Judyta i Holofernes". Zdjąwszy z masztu miecz modliła się: „Daj 

mi moc, Panie Boże Izraela, w tym dniu!" Wszystko to razem, 

nieumiarkowana gadanina i afektacja prostytutki i ta naczelna zasada, 

że „cel uświęca środki" — pfuj! A dziś: damy z półświatka noszą na 

piersi „poświęcone" złote krzyżyki, podczas gdy oczy ich wypatrują 

ofiary (patrz II Ptr.2:i4). 

W Księdze Tobiasza czytamy o dziewczynie imieniem Sara, która 

będąc opanowana przez potężnego demona nie mogła poślubić 

żadnego mężczyzny. Siedmiu oblubieńców Sary demon (zapewne z 

zazdrości) zabijał kolejno pierwszej nocy po ślubie, a ojciec Sary 

grzebał ich następnego ranka. „Była ona wydana za siedmiu mężów, 

których zabił zły duch Asmodeusz, zanim była razem z nimi, jak to 

jest właściwe dla żon" (3:8). 

Anioł Rafał stał się towarzyszem, przyjacielem i doradcą młodego 

Tobiasza, ósmego oblubieńca Sary: „Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej 

żółć, serce i wątrobę i zostaw ją przy sobie (...). Żółć bowiem, serce i 

wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (6:4). 

Resztę ryby zasolili (!). Anioł powiedział Tobiaszowi: „Serce i wątrobę 

ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub 

zły duch, a zniknie opętanie (...). A żółcią trzeba potrzeć oczy 

człowieka, które pokryło bielmo..." A potem anioł powiedział: „Tę noc 

musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest z twojego rodu i ma 

córkę imieniem Sara. A oprócz jedynaczki (!) Sary nie posiada on ani 

syna, ani córki. (...) ona należy się tobie i cały majątek jej ojca (sic!) 

słusznie przypadnie tobie. (...) Prawnie ci się należy pojąć ją za żonę 

(...). Wiem, że Raguel nie będzie mógł ci jej odmówić..." (W tym 

miejscu Autor częściowo cytuje teksty z Wulgaty - przyp. tłum.): 

„Posłuchaj mnie, a pokażę ci, jacy są ci, nad którymi czart przemóc 

może. Ci bowiem, którzy w małżeństwo tak wstępują, że (...) swej 

lubości tak zadośćczynią jak koń i muł (...), nad tymi czart ma moc. A 

ty, gdy ją pojmiesz, wszedłszy do łożnicy wstrzymaj się od niej przez 

trzy dni. „ A  kiedy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część 

wątroby ryby i serca i połóż to na rozżarzone do kadzenia węgle. 

Potem rozejdzie się zapach, demon go poczuje i ucieknie..." „Drugiej 

nocy zostaniesz przyjęty do społeczności świętych patriarchów (aha, 

Panie Doktorze!). A trzeciej nocy..." 

„A kiedy zakończono jeść i pić, zapragnęli udać się na nocny 

spoczynek. Odprowadzono młodzieńca i przyprowadzono go do 

sypialni. Wtedy przypomniał sobie Tobiasz słowa Rafała, wyjął 

wątrobę i serce ryby z torby, w której je przechowywał i położył na 

rozżarzonych węglach do kadzenia. Zapach ryby powstrzymał demona 

i uciekł on aż do Górnego Egiptu (jest to przysłowie oznaczające nasz 

„kraniec świata" — przyp. tłum.). A Rafał poszedł za nim, związał go 

tam w oka mgnieniu i unieszkodliwił go" (8:1) (...) Później anioł Rafał 

objawia Tobiaszowi (12:12): „A teraz, gdy ty i Sara modliliście się, ja 

przypominałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, 

gdy grzebałeś swoich zmarłych" (gdy modliłeś się płacząc, nie ruszając 
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jedzenia, przetrzymując zmarłych w swoim domu w dzień, a grzebiąc 

ich nocą, ja zaniosłem twoje modlitwy przed Pana). 

Panie Doktorze, jak to właściwie jest, czy „serce" w 6:5 i 6:8 jest 

identyczne z „sercem" w 6:19? Co za makabryczna historia z tą 

okultystyczną rybą i perwersyjnymi wróżbami Tobiasza! 

Wiele jest miejsc mówiących o tym, że same anioły robią machlojki z 

pieniędzmi i zajmują się stręczeniem opętanych dziewczyn, że 

popychają do wierzenia w najpospolitsze zabobony! I te właśnie teksty 

interpretuje dr Allioli wskazując na „świętą ofiarę mszy"! 

Tekst rozdz. 1 2 : 1 2  jasno dowodzi, że „cel uświęca środki", skoro 

przytoczone powyżej fragmenty mogą być uznane za święte i dobre, 

mimo że w najoczywistszy sposób mówią o nierządzie, zabobonach, 

kłamstwach i wszelkich nikczemnościach! I taka brukowa literatura 

umieszczona jest pomiędzy Księgami natchnionymi przez Ducha 

Świętego i każdy teolog katolicki musi uważać ją również za 

natchnioną! Musi! W tym religijnym błocku jedynozbawczy, 

nieomylny Kościół zakotwiczył „solidną podstawę" biblijnego 

uzasadnienia swojej teologii i nauki Sakramentów! „Te (apokryficzne) 

Księgi są również Księgami natchnionymi", mówią nieomylni doktorzy 

jedynozbawczego Kościoła! 

Obie Księgi Machabejskie są raczej podręcznikiem historii 

żydowskiej o zabarwieniu religijnym i o poważnej treści. To jest dobre 

i słuszne z ludzkiego punktu widzenia. Ale oto mamy II Mchb. 1 2  od 

w. 3 8 :  „Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adullam (...) i 

tam spędzili szabat. Następnego dnia przybyli do Judy (...), aby zabrać 

ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych 

grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli 

przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo 

tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne,.że oni to i 

dla tej właśnie przyczyny zginęli. (...) potem oddali się modlitwie i 

błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny 

Juda upominał lud (...). Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, 

posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy (wg Wulgaty „dwanaście 

tysięcy") srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo 

pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. (...) 

uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 

najwspanialsza nagroda, (...) była to myśl święta i pobożna. Dlatego 

właśnie sprawił, że złożono ofiarę za zabitych, aby oni od grzechu byli 

uwolnieni." 

A więc w wierszu 42 ustalono dogmatycznie wymazanie grzechów 

przez modlitwę wierzącego albo bliźniego bez Chrystusa i bez 

spowiedzi! 

Według wiersza 4 3  można zbierać kolekty, z których wpływ użyty 

zostanie na rodzaj mszy ofiarnej w Jerozolimie... około dwunastu 

tysięcy drachm, by zostać uwolnionym od grzechów. Okrągłe 

dwanaście tysięcy franków w złocie, Panie Doktorze, za jedną jedyną 

liturgiczną czynność dokonaną w Jerozolimie. W każdym razie bardzo 

pożądany bodziec dla żądnych pieniędzy teologów w kierunku 

polowania na „tłuste msze fundowane". 



 

W wierszu 45 dla tych, co pobożnie umarli, zastrzeżona jest 

ponadto „najwspanialsza nagroda". Prawdopodobnie w sakra-

mentalnym niebie! 

W wierszu 46 zaręcza się, że modlenie się za umarłych jest rzeczą 

świętą i pobożną: mogą oni, jeśli nawet źle umarli, mogą jeszcze być 

uwolnieni od grzechów. Dokładnie to praktykują sekciarze Kościoła 

Nowoapostolskiego! 

A więc msza, a zwłaszcza msza za umarłych, jest zagwarantowa-

na... przy założeniu z góry czyśćca. Przy rozgrzeszaniu umarłych 

zdecydowanie dużo ma do powiedzenia brzęcząca moneta... A potem 

śmiały skok głową naprzód: nic nie jest potrzebne, wystarczy zwykła 

modlitwa, b y  grzech „został całkowicie wymazany". 

Po cóż więc jeszcze Jezus na Krzyżu, po co ofiara Jego śmierci i po 

co spowiedź przed ludzkim spowiednikiem, gdy wystarczy zwykła 

modlitwa. I po co odpuszczenie grzechów po wpłaceniu 12 tysięcy 

drachm? 

Panie Doktorze, gdybym Biblię Elberfeldzką dostał do ręki w 

seminarium, gdzie przeczytałem dwukrotnie Pismo święte (oczywiście 

katolickie), to już tam przyszedłbym do wiary. Ale dobrze, że tak się 

nie stało. Nie wiedziałbym wtedy tego, co wiem. Nie mógłbym 

zrozumieć moich dawnych kochanych kolegów. Tych tak wielu 

szlachetnych, na manowce sprowadzonych przyjaciół, którzy muszą 

przysięgać, że nie będą inaczej wierzyli i inaczej wykładali niż to 

nakazują zaaprobowane przez Kościół przypisy... katolickie przypisy 

do apokryfów! Wszystko musi się zgadzać, nawet jeśli się nie zgadza! 

Rozumie Pan więc, Panie Doktorze, że gdy zrobiłem doświad-

czenie z tymi nieboskimi apokryfami, to spadły mi łuski z oczu, 

zacząłem pojmować pełną Prawdę. Czy Pan w końcu również? Czy też 

mówi Pan wiecznie to samo: „Niby racja, ale..."? 

Teraz opowiem Panu jeszcze, kochany Panie Doktorze, brudną 

historię cnotliwej Zuzanny, ale bez objaśnienia. Ta historia jest zbyt 

szalona i zanadto przypomina Mat. 2 3  i Jn 8 : 3 .  Niech Pan sam oceni, 

co ci pobożni ludzie z brudnymi sercami doczepili do szlachetnej 

Księgi Daniela. Chciałem powiedzieć: „święty Hieronim" (i jego 

„święci" koledzy) ze swoją brukową powieścią. Jest to jeszcze bardziej 

zwariowane niż historia Judyty. Księga Daniela 1 3  od 1 do 4 1  wiersza: 

„W Babilonie mieszkał pewien człowiek imieniem Joakim. Pojął 

żonę imieniem Zuzanna (...), bardzo piękną i bogobojną. (...) Joakim 

był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do domu. Schodzili się 

u niego Żydzi, gdyż on był najważniejszy ze wszystkich. W owym zaś 

roku ustanowiono z ludu dwu starców jako sędziów (...). Ci 

ustawicznie przebywali w domu Joakima. (...) Kiedy zaś rozszedł się 

lud w południe, udawała się Zuzanna do ogrodu swego męża i 

przechadzała się. Obydwaj zaś starcy widywali ją co dzień wychodzącą 

i przechadzającą się i zapłonęli do niej pożądliwością. (...) Obydwaj 

byli przez tę żądzę zranieni, ale nie wyznali sobie nawzajem swej 

katuszy, ponieważ ze wstydu nie chcieli wyznać swej pożądliwości, że 

chcą z nią obcować. Tak więc pilnie czatowali codziennie, by ją 

widywać. I rzekł jeden drugiemu: 'Chodźmy do domu; jest bowiem 

pora obiadowa.' A gdy odeszli, rozeszli się od siebie. Ale przyszli na to 
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samo miejsce. (...), a wypytując się nawzajem o powód, wyznali swą 

pożądliwość; wówczas wspólnie naznaczyli czas, w którym mogliby 

znaleźć ją samą. 

A gdy wypatrywali sposobnego dnia, weszła kiedyś jak zwykle 

tylko z dwoma dziewczętami i zamierzała się wykąpać w ogrodzie, 

gdyż było gorąco. Nie było tam nikogo oprócz obydwu starców, którzy 

się ukryli i jej się przypatrywali. Rzekła więc dziewczętom: 'Przynieście 

mi olejku i wonności, i zamknijcie drzwi ogrodu, bym się mogła 

wykąpać.' (...) A gdy dziewczęta odeszły, powstali obydwaj starcy, 

przybiegli do niej i rzekli: 'Oto drzwi ogrodu są zamknięte, tak że nas 

nikt nie widzi. Jesteśmy pełni pożądania ku tobie; dlatego bądź nam 

powolna i obcuj z nami! A jeżeli nie, to wydamy przeciw tobie 

świadectwo (sędziowie!), że był przy tobie młodzieniec i dlatego 

odesłałaś od siebie dziewczęta.' Ale Zuzanna westchnęła i powiedziała: 

'Ze wszystkich stron na mnie ucisk. Jeżeli bowiem to uczynię, muszę 

śmierć ponieść; a jeżeli nie uczynię, nie ujdę rąk waszych (ta dama 

znała więc dobrze ten gatunek religijnych oszustów!). Lepiej mi jest 

bez uczynku wpaść w ręce wasze, aniżeli zgrzeszyć przed Panem.' 

Zakrzyknęła więc Zuzanna donośnym głosem. Ale krzyknęli również 

obydwaj starcy, przeciw niej, a jeden pobiegł i otworzył drzwi ogrodu. 

A kiedy domownicy usłyszeli krzyk z ogrodu, pospieszyli 

bocznymi drzwiami zobaczyć, co się jej przydarzyło. Gdy zaś starcy 

wypowiedzieli swe sprawozdania, słudzy się bardzo zawstydzili; 

albowiem nigdy jeszcze nie powiedziano nic takiego o Zuzannie. 

Nazajutrz więc, gdy się lud zebrał u jej męża Joakima, przybyli również 

obydwaj starcy (sędziowie) pełni niegodziwych zamiarów przeciw 

Zuzannie, aby ją o śmierć przyprawić. Rzekli więc do ludu: 'Poślijcie 

po Zuzannę (...), która jest żoną Joakima!' (...) A przyszła ona ze swymi 

rodzicami i dziećmi, i ze wszystkimi krewnymi. A Zuzanna była 

bardzo piękna. Przewrotni starcy kazali ją odsłonić (...) aby się mogli 

nasycić jej pięknością. Płakali zaś wszyscy bliscy i ci, którzy ją widzieli. 

Ale obydwaj starcy podnieśli się pośród ludu i położyli ręce na jej 

głowie. Ona zaś płacząc, spojrzała w niebo; albowiem w swym sercu 

zaufała Panu. Przemówili starcy: 'Gdyśmy samotni przechadzali się po 

ogrodzie, (...) młodzieniec, który był u k r y t y ,  przyszedł do niej i 

położył się z nią. My znajdowaliśmy się w kącie ogrodu, a widząc 

nieprawość, przybiegliśmy do nich. I zobaczyliśmy ich obcujących, 

chociaż jego nie mogliśmy pojmać, bo był mocniejszy od nas i 

otworzył drzwi i wyskoczył. (...) Tej sprawy jesteśmy świadkami.' 

Uwierzyło im pospólstwo jako starcom i sędziom ludu. I skazano ją na 

śmierć". 

Ale wtedy przybył młodzieniec imieniem Daniel i uratował 

Zuzannę przesłuchując tych świadków i udowadniając im, że „fałszywe 

dali świadectwo". 

Z pewnością ma Pan już dosyć, Panie Doktorze. Pan, który zawsze 

mówi: „Niby racja, ale...". 

A co powie Pan teraz? Prawdopodobnie: „Jak mógł ksiądz być tak 

głupi, żeby uwierzyć w takie bzdury?" Oczywiście, że nie mogłem ani 

uwierzyć, ani zrozumieć czegoś tak odrażającego. Ale przecież nie 

wolno mi było wątpić. Popełniłbym grzech śmiertelny. Musiałem te 



 

teksty również uważać za natchnione. Nigdy nie mogłem pojąć co Bóg 

chciałby nam przez nie powiedzieć. Może teraz zrozumie Pan nie 

tylko moje nieszczęście, moją wewnętrzną mękę, ale również moje 

oburzenie i bunt przeciwko tak ordynarnemu fałszerstwu 

dokonanemu przez Rzym, kiedy doszedłem już do Prawdy dzięki 

Elberfeldzkiej Biblii. 

Wysoce alarmujący jest również fakt, że ci dwaj pobożni kłamcy, 

ci popełniający krzywoprzysięstwo łajdacy, publicznie wobec ludu 

„położyli ręce" na głowie swojej ofiary. Niewątpliwie spowodowało to 

olbrzymie „obciążenie duchowe" (czar) tej biednej kobiety przez 

wielostronne ciemne „promieniowanie" tych dwóch starych 

grzeszników. Obciążenie jeszcze większe niż poprzednie monstrualne 

oskarżenia. To jest, Panie Doktorze, bardzo złe i powinno dać do 

myślenia ludziom z protestanckich wspólnot, którzy tak chętnie i 

często pozwalają różnym religijnym pyszałkom (a nawet żeńskim 

odmianom Bileama) na „nakładanie rąk". Mało ich to obchodzi. 

Interesujące, że pan dr Allioli we wszystkich fragmentach rozdz. 

1 3  Księgi Daniela, w których jest mowa o dwóch pobożnych hultajach, 

tłumaczy słowo „presbyteros" jako „starszy" (w Biblii Tysiąclecia w 

tych miejscach: „starzec" - przyp. tłum.). Dlaczego w swojej nieboskiej 

księdze umie przetłumaczyć to słowo właściwie? W całym Nowym 

Testamencie tłumaczy je wszakże jako „kapłan", a w odsyłaczach na 

dole strony nawet jako „biskup" (w podanych następnie przez Autora 

referencjach: I Tym. 4 : 1 4  i  5 : 1 9 ;  Tyt. i : 5 ;  Jb 5 : 1 4 ,  tłumaczenie 

polskie BiZTB 1 9 7 5  brzmi: „starszy", „starsi", a w Biblii Tysiąclecia 

odpowiednio: „kolegium kapłańskie" — z adnotacją na dole strony „tu 

prezbiterzy" — „prezbiter", „prezbiterów" - z adnotacją na dole strony 

„prezbiterzy — tu dosłownie starsi", — oraz „kapłani Kościoła" - 

przyp- tłum.). Tak jest (pomijając wszelkie jezuickie wyrafinowanie), 

Panie Doktorze, pan kanonik Allioli musiałby również w Księdze 

Daniela użyć w stosunku do dwóch religijnych łotrów sformułowania: 

„dwaj biskupi"! A tego byłoby już dla katolickich czytelników za wiele. 

Dlatego pisze tu „starsi" (w wierze)... „Nie musi się wyłącznie tak... 

można również inaczej!" 

To, że Kościół Katolicki sam wstydzi się tego podłego tekstu jest 

dla wszystkich zaiste jasne i zrozumiałe. Wystarczy odtworzyć np. z 

Księgi Daniela rozdz. 1 3  tekst z użyciem słowa „biskup": „...obydwaj 

biskupi przybiegli do niej i rzekli: (...) Jesteśmy pełni pożądania ku 

tobie; dlatego bądź nam powolna i obcuj z nami! A jeżeli nie..." itd. - 

aby się przerazić! Dlaczego właściwie Kościół 

Katolicki tego plugawego tekstu rodem z powieści brukowej nie 

zostawił w żydowskim koszu na papiery? Oj, ponieważ wtedy 

musiałby również zostawić w tym koszu II Mchb. 1 2  od wiersza 3 8, w 

której „udowodnione" są: msza, msza za zmarłych, msze fundowane, 

czyściec, odpuszczenie grzechów zmarłym, brzęcząca uczyn-kowość 

itd.! Tego zrobić nie może i nie chce. Tak więc ta nieczysta bazgranina 

pozostaje w katolickim Piśmie świętym. I dlatego prostoduszni księża 

przestrzegają przed czytaniem Biblii w ogóle, ponieważ ze 

zrozumiałych względów nie chcą, by ich jeszcze normalnie myślący 

parafianie przeczytali rozdział 13 i 1 4  w Księdze Daniela. 
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Najgorsze jest w tym to, że katolicki ksiądz w ogóle nie myśli, iż 

pomiędzy natchnione Księgi mogłyby być wsunięte inne, całe 

nienatchnione księgi. Dziś dziwi mnie tylko, że ci oryginalni święci, ci 

Doktorzy Kościoła nie włączyli do Kanonu swoich świętych Pism 

również „szóstej i siódmej Księgi Mojżeszowej". (Jest to zbiór 

rabinackich zaklęć). Mogłoby to dobrze służyć przy 

ekskomunikowaniu i wyklinaniu, co dawniej odbywało się publicznie. 

Czemuż by nie włączyć również i tych śmieci? 

Dlatego więc prawdziwe Pismo święte w oczach wielu ludzi nie 

ma już wartości. „Naukę Ojców" i ustny przekaz (tradycja) uważa się 

za równowarty, a nawet mający większą wartość, jak to mi powiedział 

na Placu Katedralnym w St. kanonik X. Z pewnością pamięta Pan 

dobrze mój list, w którym o tym piszę! 

Zreasumujmy więc, wyłuskując za pomocą poprzecznego 

przekroju przez każdy z tych apokryfów po kilka charakterystycznych 

haseł, aby w ten sposób mieć przed oczyma całą treść serwowaną 

ludziom, którzy szukają zbawienia i pokoju. Zobaczymy co w nich jest 

nieświętego i nieboskiego, co jednak na mocy autorytetu Kościoła 

Katolickiego uznawane jest i wychwalane jako natchnione, dobre, 

boskie, zamierzone przez Boga, święte, przynoszące zbawienie itd. 

Księga Mądrości (10:1.2): zbawienie bez Chrystusa i bez Bożego 

odpuszczenia grzechów. Człowiek może sam z siebie czynić dobro, a 

to dzięki mądrości (filozofii i teologii?). (...) 

Księga Judyty (12:10—18): nierząd w każdej formie, zwykła 

prostytucja, cel uświęca środki. Bluźniercza modlitwa tej prostytutki w 

klejnotach (...) jako podziękowanie, że Bóg dopomógł do dokonania 

morderstwa via nierząd. 

Księga Tobiasza (rozdz. 6 i 8): nierząd, zabobony, stręczyciels-two, 

wyśmiewanie wiernych aniołów Bożych. 

Druga Księga Machabejska (rozdz. 12): odpuszczenie grzechów 

dzięki zwykłej modlitwie (bez ofiarnej śmierci Chrystusa i nawet bez 

konfesjonału); kolekty, z których wpływów można składać uwalniające 

od grzechów ofiary; msze i zyskowne msze fundowane uzyskują 

podstawę; możliwość zbawienia umarłych, jak u wyznawców Kościoła 

Nowoapostolskiego; udokumentowanie czyśćca; odpuszczenie 

grzechów zmarłym — jak w Kościele Nowoapostolskim. 

W Księdze Daniela (rozdz. 1 3  i 14): Nierząd, cudzołóstwo, 

kłamstwo, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, fałszywe świadectwo 

religijnych przełożonych, oczy wypatrujące cudzołożnic, niesumienny 

wyrok sędziów, dwóch biskupów... I jak w Księdze Judyty, tak i tu, w 

historii Zuzanny, opis najbrudniejszych żądz i czynów faryzeuszy bez 

sumienia itd. I to najgorsze: modlitwa do Boga — „Daj mi moc..."! 

Tak więc, kochany Panie Doktorze, podsumowanie można ująć w 

czterech punktach: 

1. Te inspirowane przez demoniczne moce księgi, które Żydzi już 

2 5 0  lat przed Chrystusem wyrzucili do kosza, zostają przez 

powstający w drugim stuleciu Kościół Katolicki chciwie schwycone i 

przechowywane przez stulecia jako skarb, ponieważ zawierają 

„dowody" na jego nieboskie dogmaty, jak sakramenty, uczynko-wość, 

czyściec, msze, msze fundowane... 



 

2. Ta nieboska literatura nie zostaje oprawiona jako całość i 

dołączona na końcu Starego Testamentu, ale włącza się ją pomiędzy 

natchnione przez Boga Księgi Kanonu Starego Testamentu tak, że 

światło rzeczywiście przemieszane jest z ciemnością, a ciemności jako 

takiej nie można rozpoznać na pierwszy rzut oka. 

3. Wszyscy księża katoliccy muszą przysięgać, że będą wierzyli w 

czysto boską inspirację tego katolickiego Kanonu, nie podając w 

wątpliwość niczego w żadnym tekście. 

4. Ponieważ zawarte w tych księgach opisy nierządu itd. są zbyt 

sprośne, więc ten sam nieomylny Kościół Katolicki usilnie radzi 

wierzącym, by nie czytali Pisma świętego, a małoletnim i kobietom 

wręcz zabraniali je czytać. Jeszcze pięćdziesiąt lat temu czytanie go 

oznaczało grzech śmiertelny. 

Panie Doktorze! Kościół Katolicki najpierw wrzuca do czystego 

źródła Słowa Bożego arszenik, cyjanek i kwas pruski (apokryficzne 

księgi), robi z tego podług wszelkich prawideł sztuki mieszankę 

(wsuwa tę złą literaturę tu i ówdzie do Starego Testamentu), a później 

na mocy swego „autorytetu w miejsce Chrystusa" mówi: ta woda jest 

nieczysta, nie nadaje się do spożycia, jest zabójcza... trzeba jej używać 

bardzo ostrożnie, może to robić tylko Kościół nauczający; zwykły 

wierzący ma po prostu wierzyć w to, co Rzym stwierdza w dogmatach, 

a wtedy to niezbyt wartościowe Pismo święte nie może mu zaszkodzić! 

Jeżeli prostoduszny katolik pije z tego zanieczyszczonego źródła i 

rozchoruje się (katolicy, którzy szukając Prawdy wpadają w ręce 

Badaczy Pisma Świętego, Sabatystów albo wyznawców Kościoła 

Nowoapostolskiego), to czuła Matka-Kościół w dodatku go się 

wyrzeka i ekskomunikuje. Dawniej bywał jeszcze wykluczon y  i 

obłożony klątwą. 

Jeżeli ktoś pije z tego źródła i udaje mu się szczęśliwie wydzielić z 

niego truciznę i dotrzeć tym samym do biblijnej wiary, to jego Kościół 

macierzysty lejąc łzy gniewu mówi: „Odszczepie-niec, renegat, upadły 

anioł, Judasz, szatan..." 

Tak jest, Panie Doktorze, a teraz niech Pan posłucha jeszcze 

innego porównania, cudownego i straszliwego, a jednak jeszcze zbyt 

słabego. Natchnione przez Boga Pisma, powiedzmy: boski Kanon, 

można porównać do świątyni Pana ze wspaniałym przedsionkiem, 

miejscem świętym i miejscem najświętszym. Natomiast apokryfy 

można porównać (dokładnie jak stwierdza to Duch Święty w Ez 8:10-12 

i w I Sam 2 : 1 2  i 22), do pomieszczeń i pokoi dobudowanych (i 

wbudowanych) do świątyni Pańskiej. W jednym mamy opis nierządu, 

zabobonów i spirytyzmu, w drugim po prostu bałwochwalstwa; tu jest 

żeńska prostytutka Judyta, tam dwie prostytutki męskiego rodzaju; 

gdzieś piecze się wątrobę ryby, gdzie indziej uprawia stręczycielstwo; 

tu mamy naukę sakramentów - i talony na zyskowne msze fundowane, 

tam handel sakramentaliami, czyśćcem, odpuszczeniem grzechów itd. 

Kiedy papka jest już gotowa, zawija się ją w pięknie pachnącą 

serwetkę. Jej nazwa nie brzmi bowiem „katolicka", ale 

„chrześci-jańsko-społeczna", „chrześcijańsko-demokratyczna", 

„Caritas", a to po to, by przyszli również protestanci i też coś zapłacili 

nie zdając sobie sprawy w jakiej siedzą klatce, za jakie sznurki 
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pociągają. Głupich nie brakuje! Wprowadzanie niesnasek i zamętu, czy 

też nie, Panie Doktorze? 

Więcej nie wolno mi powiedzieć, kochany Panie Doktorze, 

przynajmniej w tej chwili. Ponieważ jednak jest Pan mężczyzną, 

zniesie Pan prawdę Pisma świętego. Ona daje wolność. Wolność 

prowadzącą do Jezusa. Uwalnia z kaftanu bezpieczeństwa założonego 

przez religijną dyktaturę. Jest ona o wiele bardziej niebezpieczna i 

podła niż dyktatura polityczna! Niech Pan to zdanie przeczyta sobie 

dziesięć razy, Panie Doktorze! 

Ponadto apokryfy te mają 1 3 9  dużych rozdziałów, które zawierają 

4 5 1 0  wierszy. A objętościowo są około dwa i
-
azy mniejsze od całego 

Nowego Testamentu. Jakie to tragiczne! Jakaż odpowiedzialność spada 

na tych ludzi Hieronima, panów, którzy na dobre i złe trzymają jego 

stronę. Tak jest: firma jest chora i dlatego jej pracownikom tak marnie 

się powodzi (duchowo) i dlatego dusze tych, którym służą (za dobre 

pieniądze) najczęściej nie są narodzone na nowo. 

Czy rozumie Pan teraz to, co powiedziałem powyżej, że Hieronim 

wyciągnął tę religijną brukową literaturę z kosza na papiery rabinów 

żydowskich (...) jako cenne znalezisko i „dowód" na katolickie 

dogmaty: czyściec, uczynkowość, ofiara mszy, msze za dusze, msze 

fundowane za 1 2  tysięcy drachm itd.? 

W dniu 22.9.1923 ulegając namowom pana St. kupiłem Biblię 

Elberfeldzką. W dniu 19.4.1924 założyłem sobie coś w rodzaju 

konkordancji, w której zamieściłem wszystkie fragmenty Pisma 

świętego świadczące za albo przeciw sakramentom, stawiające w 

centrum ofiarę na Krzyżu, świadczące za albo przeciw świętym, Marii, 

czyśćcowi, uczynkowości itd. Robiłem tę kon-kordancję przez dwa 

lata, po czym byłem nie tylko uratowany, ale również przygotowany 

do obrony Biblii. Konkordancja ta stała się podstawą mojej obszernej 

broszury „Powrót do Biblii". 

Przy tej okazji stwierdziłem, że nasz Pan i Zbawiciel według 

wszystkich czterech Ewangelii wciąż na nowo odwołuje się do Starego 

Testamentu, nawet do Jonasza. Zarazem stwierdziłem, że ani razu nie 

przywołuje żadnej z tych religijnych nowel. Ani razu! Jednocześnie 

zauważyłem, że „Księga Judyty" jest nieuczciwym naśladownictwem 

Księgi Estery, a „Księga Mądrości" nędzną imitacją „Przypowieści 

Salomona" (patrz Mat. 1 6 :4). 

Rozumie Pan, Panie Doktorze, dlaczego tak dokładnie informuję 

Pana o spróchniałym fundamencie religijnego systemu. Byłbym 

łajdakiem wspominając choćby jednym słowem o błędach tego czy 

innego księdza. Zdarzają się one również w protestantyzmie. I takie 

błędy przenigdy nie były dowodem fałszywości danego Kościoła. Nie, 

ja mówię o fundamencie, który jest zbutwiały. O matce, która głodzi 

swoje dzieci, a jeżeli nie podążają za nią bezwolnie wyrzuca je, głodne, 

w zimną noc zimową prosto między ciernie: ekskomunikując, 

wyklinając, więżąc i prześladując. A jeśli te „duchowe metody" zostaną 

uniemożliwione przez państwo, to przynajmniej oblewając kubłem 

pomyj. 

Czy Pan wie, że większość tych, którzy rozczarowani odwracają się 

od macierzystego Kościoła, kończy jako nihiliści, w absolutnej 



 

niewierze? Niestety, protestanci nie zawsze stają na wysokości zadania 

i nie zawsze mogą im pomóc. Gdyby jednak ci szukający ludzie choć 

trochę w Kościele Katolickim poznali Biblię, to nie wpadaliby w ręce 

Badaczy Pisma Świętego, Sabatystów i wyznawców Kościoła 

Nowoapostolskiego. Nigdy! Słowo Boże uratowałoby ich i uwolniło 

nawet jeśli wcześniej wiele błądzili. A tak ci, którzy sprowadzeni 

zostali na manowce, muszą jeszcze później spodziewać się wyklęcia ze 

strony swego Kościoła-matki. Ale Bóg to widzi! 

Właśnie wpadł mi w ręce artykuł wstępny katolickiego pisma 

„Schildwache". Da on Panu, Panie Doktorze, pełne pojęcie 

0 nieustającym obłędnym przekonaniu (obłęd władzy) o nieomyl-

ności, pojęcie o prawdziwie dyktatorskiej arogancji. Najpierw 

pozbawia się ludzkość Biblii i Pana, Zbawiciela, i zastępuje wszystko 

apokryfami, kultem sakramentów i zabobonem. A gdy po trwającym 

przez stulecia sprowadzaniu na manowce biedna ludzkość pogrąża się 

w depresjach i lękach wszelkiego rodzaju (których głównym 

winowajcą jest bez wątpienia jedynozbawczy Kościół), to ten, który 

sam chce rządzić pojawia się, by szydzić 

1 drwić z „całej ludzkości", nie wyłączając władz państwowych (jak to 

ma miejsce w tym artykule). Dlaczego państwo na to pozwala tym 

dostojnym panom? Dlaczego? I jak długo jeszcze? 

Pismo „Schildwache" jest organem „katolickiej akcji" i ukazuje się 

w Rorschach. W skład redakcji wchodzą: przewielebny prałat 

Boxler, zwierzchnik seminarium duchownego we Fryburgu; 

przewielebny dyr. Fried. Weder, Rorschach; dr Carl Weder, Rorschach. 

„Schildwache" ma w podtytule nazwę „Herold des Königtums Christi" 

(Zwiastun Królestwa Chrystusowego). W numerze z 1 5  grudnia 1945 r. 

w piśmie tym ukazał się artykuł wstępny pod tytułem „Z dala od 

katolicyzmu". Oto skrót tego artykułu: 

Z dala od katolicyzmu 

Był ktoś, kto umiał myśleć nie tylko jak polityk albo prawnik, ale 

przede wszystkim jako katolik. Człowiek ten nazywał się Donoso 

Cortes. Napisał kiedyś tak: „Nie wiem czy istnieje pod słońcem coś 

nikczemniejszego i żałośniejszego od ludzkości żyjącej z dala od 

katolicyzmu". Katolicki myśliciel pojął to, ale my doświadczyliśmy 

tego jak głęboko upada ludzkość odchodząc od katolicyzmu. Jest to 

lawinowe runięcie ludzkości w otchłań. 

Oto czym jest ludzkość z dala od katolicyzmu. Karłowacieje, 

dziczeje, degeneruje się. Z dala od katolicyzmu człowiek przestaje być 

człowiekiem, staje się potworem, bestią — demonem. Życie traci 

cechy humanitarne, staje się nieludzkie — bydlęce - a w końcu 

diabelskie. Z dala od katolicyzmu państwa przestają być państwami 

(!), stają się wielkimi szajkami bandytów. Wsie i miasta nie są już 

ludzkimi siedzibami, zmieniają się w jaskinie rozpusty. Ziemia staje się 

piekłem, a zamieszkuje ją diabeł i jego rodzina. 

Ohydna rodzina zrodzona z buntu aniołów, składająca się z 

demonów i złych duchów wszystkich krajów i wszechczasów, wciąż 

gorączkowo szukająca wolności, a będąca stale w niewoli, wciąż 

szukająca szczęścia, a stale nieszczęśliwa. 
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Jest to państwo Złego, satanizmu, a obywatelami jego są 

niewolnicy - głupcy - rabusie — i mordercy. 

Z dala od katolicyzmu człowiek spada na najniższy poziom, a to 

oznacza niewolnictwo. Z dala od katolicyzmu państwo staje się 

państwem niewolników, rozporządza ludźmi jak handlarze 

niewolnikami poddanymi sobie. Jesteśmy niewolnikami! Państwo nas 

zniewoliło...! - (O nie, to katolicki jedynozbawczy Kościół, tak chętnie 

rządzący sam jeden! L.V.) 

Tak, zaiste, z dala od katolicyzmu ludzkie postępowanie staje się 

szalone, ludzie zmieniają się w bandytów. Z dala od katolicyzmu 

zaczyna się głupota, obłęd. Człowiek staje się głupcem. Miarą 

tego jak dalece wzrosły ludzkie roszczenia jest fakt, że człowiek 

zachowuje się jakby był panem życia i śmierci, a miarą tego jak 

głęboko upadł w swojej tępocie jest to, że sam się upadla. 

Tym samym samobójstwo jest nieomylnym stopniomierzem 

tego, jak bardzo rozprzestrzeniło się panowanie mocy ciemności, 

która stale podjudza człowieka do buntu przeciwko Bogu, aby go 

potem wtrącić w stan najgłębszego poniżenia. Szatan, ojciec 

kłamstwa i mężobójca od początku, miał dobre żniwo. Jego 

sprawy posuwały się naprzód, siew wschodził, a owoce dojrzały: 

Niewolnictwo — obłęd — grabież i mord. -----------  

Jest to koniec rozwoju ludzkiej kultury: z dala od katolicyzmu". 

Jak już wspomniałem - obłęd władzy i dyktatorska arogancja! „Z 

dala od katolicyzmu", to znaczy Panie Doktorze z dala od tej (!) drogi. 

Cieszę się, że jestem z dala od tej drogi. Nigdy nie będę tego żałował! 

Nigdy! 

Przestawmy ponownie zwrotnicę na jedną z głównych tras tak 

jawnie Lubiącego Rządzić: na apokryfy. Wróćmy do tych miejsc w 

Księdze Jezusa Syracha, Księdze Mądrości i Księdze Tobiasza, gdzie 

czytamy, że obżarstwo (i żądza władzy) prowadzi do cholery (37:3 3), że 

mądrość wyprowadziła Adama z upadku i dała mu moc panowania 

nad wszystkim (10:1.2), że Tobiasz drugiej nocy zostanie przyjęty do 

społeczności świętych patriarchów (6:20. Uwaga: tego wiersza w Biblii 

Tysiąclecia w ogóle nie ma — przyp. tłum.). 

' Drogi Panie Doktorze, czy zaczyna Pan już pojmować mnie 

całkowicie? Czy rozumie Pan jak wielką rzecz Pan nasz mi uczynił 

uwalniając mnie od śmiertelnego jadu apokryfów? Dopiero dzięki 

temu poznaniu (i świadectwu H.S. oraz F., i' dzięki studiowaniu Biblii 

Elberfeldzkiej) doszedłem do wiary. Z powodu braku tego poznania 

setki tysięcy katolików (i księży katolickich) nie mogą dojść do wiary. 

Czerwienię się ze wstydu, gdy widzę dziś jak nawet w Kościele 

protestanckim, a nawet w zborach wierzących, poszczególni księża i 

kaznodzieje nie patrząc na nic drukują i rozpowszechniają Biblie, do 

których znowu włączone są apokryfy (na końcu Starego Testamentu). 

Są to zaślepieni pasterze, którzy pasą sami siebie. Żałosne postacie, 

które nigdy jeszcze nie studiowały naprawdę 

Biblii, które nie umieją paść ani strzec swojej trzody. Dają z Biblii 

prawdziwy chleb żywota, ale niekiedy rozdają też w spokoju ducha 

śmiercionośną truciznę z apokryfów. Niewiele nauczyli się od 

Reformatorów. Egoistycznie nie troszczą się o swoje zbory, obojętnie 



 

idąc utartą drogą. Absolutnie nie rozumieją udręki duszy katolickiej. 

Do głębi ich dusz przeniknął już narkotyk antychrysta. 

Piszę do Pana, Panie Doktorze, aby Pan zobaczył jak obiektywnie 

odnoszę się do Prawdy biblijnej. Proszę, żeby Pan nie miał nic do 

czynienia z protestantami, którzy uznają apokryfy. Popełniają oni 

zwykłe przestępstwo w stosunku do dusz w powierzonych im zborach. 

Napędzają mechanizm latającej maszyny Rzymu, która sama tylko 

zajmuje się transportem do nieba. Maszyna ta leci wysoko (aż do 

stratosfery), leci szybko i niesie bardzo wielu pasażerów (...), ale wciąż 

opada ku ziemi. Jej ołowiany ciężar ściąga ją w dół... tak czy inaczej! 

Jaka szkoda i jakie to niezrozumiałe, że w tę monstrualną fata 

morganę dają się zaangażować również protestanccy mechanicy, a 

wśród pasażerów siedzą protestanci trzymający w ręku Biblie z 

apokryfami! 

Dokładnie takie postępowanie opisuje szlachetny apostoł Piotr, 

mówiąc: „Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę 

Balaama (...). Obiecując (...) wolność, chociaż sami są niewolnikami 

zguby" (II Ptr. 2 : 1 5 . 1 9 ) .  Nie tykać żadnej Biblii zanieczyszczonej 

apokryfami! 

Ogromną zasługą wielkiego reformatora Lutra jest wyłączenie 

apokryfów z Pisma świętego. To, że napisał nad tymi wykluczonymi z 

Kanonu Pism świętych apokryfami: „nie natchnione, ale dobre do 

czytania" - można łatwo zrozumieć. Był to początek Reformacji i Luter 

dokonał właśnie rzeczy najważniejszej: wykluczenia tej złowieszczej 

literatury jako „nie natchnionej". Na razie nic więcej nie było trzeba. 

Nie mógł od współczesnych sobie ludzi wymagać, by znieśli coś 

więcej. Dziś zawołałby wielkim głosem: „Precz z tą nieboską pisaniną. 

Odłączyć ją od Słowa Bożego. Chcemy Biblii bez Babilonu!" - Również 

w pięknej skądinąd „Biblii Zuryskiej". 

Gdy u jakiejś rodziny widzę Biblię z apokryfami, zawsze usilnie 

radzę, by starannie wycięto z niej apokryfy i prawdziwą Biblię 

oprawiono na nowo. Wtedy Słowo Boże ma się w stanie czystym i 

niezafałszowanym, bez tej cuchnącej polewy, która wszystko plami. 

Jak już mówiłem Panu, Panie Doktorze, naprawdę jest tak, że 

oprócz apokryfów można by równie dobrze do Pism świętych dołączyć 

„szóstą i siódmą Księgę Mojżeszową", tę okropną rabinacką księgę 

czarów, przez którą miliony „chrześcijan" w Europie popadło w 

uzależnienie od mocy ciemności. 

Czyż nie jest interesujące stwierdzenie, że w sekcie 

„Nowoapo-stolskiego Zboru" księgi apokryficzne cieszą się 

najwyższym szacunkiem i często się z nich korzysta? Pokrewieństwo 

gatunku, wspólnota interesów! 

Niechże Pan do mnie wpadnie przy okazji. Pan tyle podróżuje, 

Panie Doktorze. Pokazałbym Panu chętnie moją Biblię Elberfeldz-ką. 

Z pewnością nie strzeli z niej piorun. A jest jeszcze moja 

konkordancja, która z pewnością Pana zainteresuje (nie jako rodzaj 

relikwii), zwłaszcza jeśli poszuka Pan w niej tekstów mówiących 

0 ofierze złożonej na Krzyżu, jej wartości na wieczność, o tym, co 

Jezus uczynił „raz na zawsze". 
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Kiedy w latach 1924—1 9 2 8  dzięki studiowaniu Biblii doszedłem 

do wiary, napisałem w dniu 13.0 5.1 9 2 9  list do naprawdę wielce 

szanownego monsiniora R., zawiadamiając go o moim wystąpieniu. 

Może zainteresuje Pana, że przed tym odwiedziłem pewnego 

prowadzącego rekolekcje zakonnika dając mu jeszcze sposobność 

„uratowania mojej duszy" gdyby mógł mi prawdę Kościoła 

Katolickiego udowodnić na podstawie Pisma świętego... i tylko jego 

(bez sięgania do dogmatów ludzkich i tradycji Ojców Kościoła)! 

Pozdrawiam Pana, kochany Panie Doktorze, 

Pański oddany L. Vogel, ks. 
 

P.S. Z pewnością nie zrozumie mnie Pan źle, Panie Doktorze, 

czytając tę bez wątpienia ostrą krytykę! Odnosi się ona wyłącznie do 

złych apokryfów i ich nieczystej treści. Jakże jednak godne jest 

pożałowania i niepojęte, że nauka nieomylnego, jedynozbawczego 

Kościoła przyswoiła sobie te pisma zawierające tak nieboską treść. 

1 to od blisko dwóch tysięcy lat. Jakie to ubolewania godne ze względu 

na pięćset milionów dusz, które ma w swojej opiece. 

List siódmy. 
 
 
 
 
 

Szanowny Księże Proboszczu! 
 
 

Pańskie dwa bogate w treść listy dotarły do mnie i sprawiły mi 

radość. Dziękuję bardzo za wielki trud, jaki Ksiądz sobie zadaje, aby 

odpowiedzieć na moje liczne pytania. Na Pańską korzyść przemawia 

to, że idzie Ksiądz na całego i nie chce znać nic poza Pismem świętym. 

Wydaje się, że to jest rzeczywiście dobre. Za piąty list już 

dziękowałem, co prawda bardzo zwięźle. 

Długie wywody na temat chrztu dzieci, spowiedzi i mszy świętej 

bardzo mnie zainteresowały. Doświadczenia Księdza w tym względnie 

są niekiedy wstrząsające. Mogę doskonale zrozumieć wewnętrzną 

udrękę Księdza. Cenny jest biblijny punkt widzenia na grzech 

pierworodny! 

Czytając Pańskie wyjaśnienia mam wrażenie, że ma Ksiądz rację. A 

jednak nie mogę powstrzymać się od pytania samego siebie: czy to 

możliwe, by nasz święty Kościół (prawda, że od dawna w wiele rzeczy 

sam już nie wierzyłem), mógł się mylić w sprawach tak zasadniczych, 

mylić się od stuleci i po fałszywej drodze prowadzić tak niezliczone 

rzesze dusz? Jak to jest możliwe? I kto miałby być za to 

odpowiedzialny? 

Natomiast czytając pouczające wyjaśnienia na temat apokryfi-

cznych ksiąg Starego -Testamentu można by się popłakać. No proszę, 

taka treść! Jeżeli czyta się te księgi jedną po drugiej, to na pierwszy 

rzut oka widzi się, że jest to czysto ludzka sprawa, traktująca na 



 

tematy pośledniej jakości, można by prawie rzec - niemoralne. Ma 

Ksiądz całkowicie słuszność. 

Czy jednak w prawdziwym Piśmie świętym nie ma również takich 

rzeczy? O Abrahamie, Locie, Dawidzie, Salomonie itd.? Czy to 

również jest sfałszowane? Czy też tam wielożeństwo słusznie zaleca 

się i uważa za dobre? Czy mógłbym prosić Księdza o informację w tym 

względzie? 

A cóż to znów było z wizytą Księdza w klasztorze z okazji 

wystąpienia czy też zanim Ksiądz wystąpił? 

A teraz pytanie. Tylko proszę mi tym razem nie mówić, że jest ono 

błędne. Wszakże protestanci jawnie zaprzeczają Niepokalanemu 

Poczęciu Marii. A czyż w Piśmie świętym, które Ksiądz wychwala 

ponad wszystko, nie jest napisane, że Niepokalane Poczęcie było 

niepokalane? Tak samo ma się sprawa z Wniebowzięciem Marii. 

Dlaczego wy, protestanci, pogardzacie Marią, Matką Bożą? Proszę mi 

na to odpowiedzieć, ale bardzo dokładnie. Wiem, Ksiądz nie może 

tego zrobić! Tu bowiem Kościół Katolicki ma rację, stoi na gruncie 

biblijnym, a w y  - protestanci - jesteście na złych pozycjach oszustwa i 

odszczepieństwa. To samo jest z czyśćcem. Dlaczego miałby nie 

istnieć? W Ewangelii Mateusza czytamy przecież: „Zaprawdę 

powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz" (Mat. 5 

: i 6 ) .  Tu jestem pewny swego! Trochę tolerancji, to też cecha miłości. 

Tak jest: święty Piotr jest pierwszym papieżem! Dlaczego nie 

miałoby tak być? Czy wśród nas, katolików, nie ma wielu 

konwertytów! Są to po prostu dobrzy protestanci, którzy zrozumieli, 

że nauka katolicka jest prawdziwa i dlatego przechodzą do nas, to 

znaczy, chciałem powiedzieć, powracają do macierzystego Kościoła. 

To są fakty, którym nawet Ksiądz nie może zaprzeczyć. 

Muszę również zauważyć, że Kościół Katolicki w wielu sprawach 

zajmuje stanowisko wprost biblijne, bardziej biblijne niż Kościół 

protestancki. Kościół Rzymski wyraźnie zabrania kremacji, a rozwód 

jest w nim niedozwolony i niemożliwy. W naszym Kościele rozwodnik 

(lub rozwódka) w żadnym wypadku nie mogą ponownie zawrzeć 

ślubu. Bądźcie więc tam w protestanckim obozie - do którego Ksiądz 

również należy odkąd nie jest Ksiądz już katolikiem — bądźcie nieco 

bardziej umiarkowani. Oczywiście nie musi Ksiądz iść na kompromis z 

czymś niedobrym. Ale prawdziwa tolerancja również jest cnotą 

chrześcijańską. 

Proszę, niech Ksiądz nie będzie agresywny. Faktem jest przecież, 

że Kościół Katolicki istnieje od początku, a „bramy piekielne nie 

przemogą go". Bez obrazy, zgoda? 

Listy Księdza interesują mnie jednak bardzo, coraz więcej. 

Chciałbym tylko, żeby Ksiądz nie był jednostronny i nie widział nagle 

u nas samych tylko ciemnych stron; jest to trochę niewdzięczne. 

Wszystkie pytania zadaję Księdzu nie po to, by dowiedzieć się co 

myślą protestanci, co uważają za słuszne. Ja chcę wiedzieć, co Ksiądz 

o tym mówi i czy takie zagadnienia współdecydowały o wystąpieniu 

Księdza. 

Czym jest Księdza zdaniem Tysiącletnie Królestwo? Czy Kościół 

Katolicki jest w błędzie również wtedy, gdy wierzy, gdy wie z całą 
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pewnością, że kiedyś, być może wkrótce, cała ziemia (mam na myśli 

dusze) będzie katolicka? 

Tymczasem proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia od Pańskiego 

- prawdziwie o Księdza i zbawienie Księdza duszy zatroskanego. 

dr M. 
 

...i siódma odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M.! 
 
 

Dziękuję bardzo za wojowniczy list. Czy Pański barometr pokazuje 

burzę? A może jest pod wpływem wiatru halnego? Tym razem wsiadł 

Pan na wysokiego konia! 

Cieszy mnie bardzo, że również Pan rozważa i śledzi różne 

zagadnienia — zwłaszcza te związane z moim wystąpieniem z 

Kościoła Katolickiego — wyłącznie ze względu na zbawienie duszy, a 

więc z duchowego punktu widzenia, a nie z powodu przekory. Nie, z 

mojego punktu widzenia również absolutnie nie wolno przeciwstawiać 

katolicyzmu protestantyzmowi. 

Z pewnością protestantyzm jest o wiele bliżej Prawdy biblijnej, już 

choćby dlatego, że Biblia jest dostępna dla każdej duszy. Biblia nie jest 

bowiem własnością katolików, protestantów czy Żydów, ale należy do 

całego świata, do wszystkich ludzi. Każdy może zawarty w niej chleb 

przyjąć, zostawić albo odrzucić. Biblia musi być dostępna dla 

każdego! I tak jest w Kościele protestanckim. Katolicki jeszcze przed 

kilkoma stuleciami surowo zabraniał czytania Biblii. Ale nie, Panie 

Doktorze, Pan nie chce wiedzieć co jest w protestantyzmie. Pan chce 

wiedzieć co mną powodowało, gdy odwróciłem się od Kościoła 

Katolickiego i co ja osobiście uważam za Prawdę biblijną. 

Nigdy nie chciałem być niewdzięczny, również w stosunku do 

katolickiego Kościoła nie. Za wszystko dobre, co stamtąd przejąłem, 

stale odczuwam wdzięczność. Na przykład za serdeczną miłość do 

Jezusa, Ukrzyżowanego. Wielką pomocą były mi nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej. Przywiodły mnie jeszcze bliżej Ukrzyżowanego Zbawiciela. 

Nauczyły mnie modlić się „w Duchu i w Prawdzie". Wiele 

zawdzięczam wspólnym rozmyślaniom nad śmiercią Jezusa na krzyżu. 

To i tylko to mnie zajmowało. Wszystko inne (jak dziś to widzę), co 

było nie do zniesienia, leżało mi w sercu ciężarem i obciążało moją 

duszę. Widzi Pan, Panie Doktorze, że nie jestem niewdzięczny! 

Niezapomniane są dla mnie lekcje egzegezy'Starego Testamentu 

na uczelni prowadzone przez pana pastora dr. Faulhabera, dziś 

biskupa w X w Niemczech. Niezapomniane pozostaną też jego 

kazania, dobry przykład w ramach katolicyzmu. Do dziś przechowuję 

z wdzięcznością fotografię tego szlachetnego człowieka. 



 

Tam jednak gdzie chodzi o błędy, o truciznę podawaną duszom 

jako pokarm, który i mnie podawano, tam kończy się wszelka 

tolerancja. Światło nigdy nie znosi się z ciemnością, a prawda z 

fałszem. Niech więc Pan nie oczekuje po mnie tolerowania błędów. 

Oszukane i zahipnotyzowane błędem dusze kocham coraz bardziej. 

Znoszę je cierpliwie i wiele się za nie modlę. Nigdy jednak nie 

zaakceptuję błędnej nauki. Byłbym wtedy odpowiedzialny, 

współodpowiedzialny za te dusze, za Pana duszę, Panie Doktorze. 

„Prawda was wyswobodzi", Prawda biblijna, nie katolicka, 

protestancka czy mahometańska „prawda". Moja miłość polega więc 

na tym, by pozostać wiernym Prawdzie biblijnej i nigdy nie nazywać 

błędu czy błędnej nauki biblijnie prawdziwymi. Moja miłość do dusz 

polega na tym, by nigdy nie dawać im jako pokarmu duchowego 

trucizny, kamieni i skorpionów zamiast chleba, mleka itd. 

Podam tu przykład, Panie Doktorze. Pan mówi, że Piotr jest 

pierwszm papieżem. A ja Panu mówię: szkoda (w myśl Kościoła 

Katolickiego), że tytułu papieża nie nadaje się św. Pawłowi. 

Naprawdę szkoda. Dlaczego? Ponieważ Paweł rzeczywiście mieszkał w 

Rzymie, tam siedział w więzieniu, tam założył Kościół Chrystusowy i 

pozyskał dla wiary nawet wyższych oficerów „z domu cesarskiego". 

Patrz Flp. 4:22. W Rzymie napisał kilka listów - do Efezjan, Filipian i 

Kolosan. Sam o sobie mógł powiedzieć: „...daleko więcej niż oni 

wszyscy pracowałem", niż oni - niż pozostałych jedenastu apostołów. 

(Patrz I Kor. 1 5 : 1 0  i II Kor. 1 1 : 2 3 ) .  Zmył kiedyś głowę Św. Piotrowi, 

to jest chciałem powiedzieć: palnął mu kazanie, a to w Antiochii. Patrz 

Gal.2:n i Dz. 1 5 : 3 5 .  On, obywatel rzymski, rzeczywiście umarł w 

Rzymie (Piotr natomiast całe życie, wraz z innymi jedenastoma, 

przebywał w Jerozolimie). Paweł duchowo zaorał i zasiał całą Italię, 

Afrykę Północną, całą Małą Azję i Europę (przynajmniej in nuce). To 

byłby właściwy człowiek na urząd katolickiego papieża. Szkoda! A po 

drugie - Paweł był nieżonaty. To można by inaczej wykorzystać, Panie 

Doktorze. Czy też nie? Ale ja rozumiem... 

Nie, jednak Paweł by się nie nadawał. Zbyt wiele napisał listów. Za 

bardzo związał się z Nauką biblijną. Nie pozostawił miejsca na 

sakramenty, tradycję i uczynkowość! Tak więc: „Piotr jest pierwszym 

papieżem". Nie jest wprawdzie nieżonaty jak Paweł. Był jednak 

pierwszorzędnym sługą Kościoła (rzymskiego), na rzecz celibatu 

opuścił żonę i dziecko, aby bez przeszkód służyć Kościołowi 

Katolickiemu (nie Jezusowi). Panie Doktorze! Normalne państwo 

określa to dwoma wiele mówiącymi słówkami: „samowolne 

porzucenie". Tego Piotr, uczeń Pański, nie zrobił w żadnym wypadku. 

Jakże by mógł? Tak robią tylko niektórzy ludzie światowi i pozbawieni 

sumienia, nieobowiązkowi egoiści. Ale niech będzie tak, jak dyktuje 

nieomylny Rzym: „Piotr jest pierwszym papieżem". Dobrze. 

Jednakże Piotr napisał dwa listy, prawdziwie natchnione przez 

Boga. Dwa małe liściki! I on również w tych niewielu zdaniach nie 

pozostawił miejsca dla papieża, sakramentów, tradycji, celibatu itd. I 

to może być przyczyną, dla której Kościół Katolicki milczy na jego 

temat. Tak jest: Kościół Katolicki przemilcza pisma swego „pierwszego 

papieża", usuwa je do komórki, aby w pokoju pozostało dosyć miejsca 
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na naukę sakramentów i tradycję. Dlatego z katolickiego punktu 

widzenia godny pożałowania jest fakt, że dwa listy św. Piotra nie 

zniknęły w czasach Lukrecji (co nie może już zostać nadrobione). Na 

podstawie tych dwóch listów jest bowiem Piotr w równie małej mierze 

papieżem katolickiego Kościoła, co Paweł. Ale sprawa jest już w toku: 

„Piotr jest pierwszym papieżem". To dogmat katolicki. Kto w to nie 

wierzy jest heretykiem... 

Załóżmy jednak, że Piotr (który nigdy, w ogóle nigdy nie był w 

Rzymie), został jednak w Rzymie pochowany. A Paweł został 

pochowany gdzieś w Besarabii. I czego to dowodzi? Absolutnie 

niczego. Absolutnie, Panie Doktorze. To, co Piotr napisał w swoich 

listach, pozostało zapisane w Słowie Bożym niezależnie od tego czy 

jego szczątki zostały pochowane tu czy gdzie indziej, czy zmarł 

spokojnie, czy też był męczony, ścięty albo ukrzyżowany. Słowo Pisma 

spisane przez Piotra i Pawła w „mocy z góry" pozostało i ono tylko jest 

miarodajne. 

A nawet jeżeli przyjmiemy teraz, że Piotr mieszkał w Rzymie, tam 

umarł i tam został pochowany, dokładnie pod katedrą św. Piotra, to 

jakie to ma znaczenie przed Bogiem? Również żadnego. Nikt z tego 

powodu nie musi padać na kolana nad szczątkami zmarłego i mówić: 

„To jest święte miejsce". Wcale nie. Pan w swoim Słowie uczy inaczej. 

Zwłoki wielkiego proroka Mojżesza Bóg sam przez aniołów pochował, 

inaczej Żydzi zrobiliby z niego narodowego świętego, inny rodzaj 

„złotego cielca". Jak mówi nam Nowy Testament Bóg postawił nawet 

na straży zwłok proroka Mojżesza archanioła Michała, ponieważ 

szatan chciał wydać Żydom jego ukryte zwłoki. Niech Pan, Panie 

Doktorze dokładnie przeczyta w V Księdze Mojżeszowej: „(Bóg) 

pogrzebał go w dolinie (...) a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu..." 

(V Mojż.34:6) oraz w Księdze Judy: „...archanioł Michał, gdy z 

diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza..." (Juda 9). Wszystko 

to dobrze wiedzą panowie Allioli i wszyscy Ojcowie Kościoła (patrz 

uwaga do V Mojż.34:6). Ale szczątki św. Piotra czczone są i całowane 

w Rzymie, chociaż wcale tam nie umarł i nie jest pogrzebany. Patrz 

również Juda 9. 

Nauka ich obu, Piotra i Pawła, uzasadniona jest biblijnie. 

Jednakowo ujmują naukę o łasce, wierze, ofierze na Krzyżu, o ofierze 

śmierci złożonej przez Jezusa, Jego zmartwychwstaniu, o ponownym 

przyjściu Jezusa, porwaniu, Kościele itd. Z drugiej strony obaj tak 

samo zachowują milczenie i nie wspominają ani jednym słowem o 

oddawaniu czci świętym, czyśćcu, mszach i mszach fundowanych, o 

kulcie Marii, duszach w czyśćcu, uczynkowości (która pomocna jest 

naszemu zbawieniu) itd. Ani słowa na te tematy ani u Pawła, ani u 

Piotra. Było to niemożliwe. Musieliby bowiem zatrzeć i wymazać 

wszystko to, co napisali natchnieni przez Ducha Świętego. 

Obaj mężowie, Piotr i Paweł, wyraźnie sformułowali i utrwalili na 

piśmie podstawowe dogmaty chrześcijaństwa, absolutnie jednolite co 

do sensu, często w równobrzmiących słowach, natchnione przez tego 

samego Ducha Pańskiego. Piotr tak samo jak Paweł „wierzy w Pana", 

pokłada ufność w Jego ofierze złożonej na Krzyżu, sławi Jego 

drogocenną krew przelaną na drzewie hańby. Obaj, w 



 

najdrobniejszych szczegółach, są zgodni w tym co mówią i w tym, 

czego nie mówią! 

Krótko mówiąc: obaj, Piotr i Paweł nie mają nic, ale to nic 

wspólnego z nauką Kościoła Katolickiego, katolickimi dogmatami, 

katolickim kultem świętych i kultem Marii, katolickim czyśćcem itd.! 

Obydwaj, pochowani w Rzymie czy gdzie indziej, czekają na ciało 

zmartwychwstania i ponowne przyjście Chrystusa. Obaj, razem, 

otrzymają to ciało uwielbione, w tym samym czasie, od tego samego 

Pana... tak jak wszyscy męczennicy czasów Nerona, jak tysiące 

torturowanych, męczonych, ścinanych, wygnanych, spalonych, 

wyklętych, ekskomunikowanych dzieci Bożych („czarownice", 

„pietyści", „kwietyści"). 

Piotr, dokładnie tak jak Pan i Zbawiciel, był prostym człowiekiem i 

nosił skromne szaty. Być może miał tylko jedno okrycie, które musiało 

mu służyć również w nocy (patrz II Mojż. 22:26.27). Natomiast 

współcześni papieże i prałaci żyją w niepojętym luksusie. Aż serce boli. 

Wielkich tego świata, a nawet najbardziej próżne światowe damy, 

prześcigają w próżności, w zamiłowaniu do przepychu i krzykliwych 

dekoracji. Niech Pan sam przeczyta, Panie Doktorze, co na to mówi 

świat (z dużym poczuciem przyzwoitości). W czasopiśmie 

„Weltwoche" z 1 marca 1946 zamieszczono artykuł pod tytułem 

„Dostojnicy Kościoła na czarnym rynku": 

„Wprowadzenie na urząd 3 2 nowych kardynałów było w Rzymie 

wydarzeniem... Już samo ulokowanie dostojników kościelnych 

stanowiło trudny problem. Tylko czterech kardynałów mogło 

zatrzymać się w rzymskich hotelach, reszta musiała zamieszkać w 

internatach lub seminariach. 

Najwspanialej wystąpił monsinior Spellmann, arcybiskup Nowego 

Jorku, w otoczeniu liczącej 32 osoby świty. Wielu ludzi chce w nim 

widzieć przyszłego papieża. Proroctwo św. Malachiasza oznaczające 

kolejnych papieży przydomkami, nazywa papieża, który ma nastąpić 

po obecnym papieżu Pastor et nauta (pasterz i żeglarz). A do kogóż to 

określenie lepiej pasuje, jak nie do arcybiskupa Spellmanna, który 

chyba zjeździł więcej świata niż którykolwiek dostojnik Kościoła przed 

nim. 

W związku z mianowaniem kardynałów specjalne zadania 

przypadły w Rzymie złotnikom, krawcom, szewcom i kapeluszni-kom. 

Dla nowo mianowanych dostojników kościelnych trzeba było 

sporządzić specjalne pierścienie, specjalne szaty, specjalne obuwie i 

słynne kardynalskie kapelusze. Szczególnie trudno jest wykonać 

'cappa magna', falującą czerwoną szatę kardynalską, na którą potrzeba 

zużyć 25 metrów materiału. Każdy z tych 'cappa magna' kosztuje 

120000 do 150000 lirów. Zgodnie z przepisami kardynał musi mieć trzy 

takie szaty. Do tego dochodzą gronostajowe kołnierze, czerwone 

wełniane pończochy, czarne buty z czerwonymi agrafami. 

Wszystkie te rzeczy kosztują o wiele więcej niż mogliby sobie 

pozwolić wydać kardynałowie pochodzący ze zrujnowanych przez 

wojnę krajów. Dlatego też wielu nowo mianowanych kardynałów 

musiało poprosić o szaty swoich kolegów albo też poszukać ratunku 

na czarnym rynku, gdzie dziś jeszcze można znaleźć to co potrzebne". 
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A w biuletynie z 4 marca 1946 czytamy: 

„Rzym, 3 marca. Prasa donosi, że kardynałowi Spellmannowi z 

apartamentu zajmowanego przez siostrę prałata w hotelu, w którym 

zatrzymali się oboje wraz z osobami towarzyszącymi, skradziono 

drogocenne przedmioty i krzyż wartości pięciu milionów lirów. 

Ukradzione przedmioty miały być pobłogosławione przez papieża". 

Panie Doktorze: trzy cappa magna dla każdego kardynała po 

150000 lirów każda to już 450000 lirów, nie licząc krzyża (z czystego 

złota, wysadzanego drogimi kamieniami, szmaragdami itp.), nie licząc 

kosztownego kardynalskiego kapelusza, pierścienia ze szlachetnym 

kamieniem, specjalnych pończoch, butów itd. Dla 3 2 kardynałów 

wynosi to 40 do 50 milionów lirów. I to w czasach, gdy we Francji, 

Włoszech i Polsce (typowo katolickich krajach) panuje wielka nędza, 

grozi głód, młode matki nie mają i nie mogą dostać pieluszek dla 

swoich noworodków. Może kardynał Spell-mann uczyni szlachetny 

gest i wystawi czek na 50 milionów dolarów. Wtedy te liry zostałyby 

spłacone. A co się musiało dziać w czasach, gdy papież detronizował 

królów, gdy figury w rodzaju Lukrecji dominowały w Watykanie? 

Mój drogi Panie Doktorze, zostawmy temat „pierwszego papieża". 

Zbyt wiele tu przemawia na niekorzyść Kościoła Katolickiego 

(zwłaszcza że Piotr był normalnie żonaty), gdy dopuścimy do głosu 

jego dwa listy. Nie chcę też zadawać Pan zbyt wielkiego bólu. 

Zakorzeniony w Biblii chrześcijanin nie przemilcza istnienia ani 

Piotra, ani Pawła. I czemuż miałby to czynić? Sławimy Słowo Boże, 

którym Bóg mówi do nas przez usta swoich sług, ku zawstydzeniu 

wszystkich, którzy własną (inną) nauką, innymi środkami 

prowadzącymi do zbawienia (sakramenty), świadomie lub 

nieświadomie obracają wniwecz Naukę Chrystusa, dzieło Jezusa 

dokonane na Golgocie. Patrz II Kor. 11:4 i 11:13. 

Tak też żaden człowiek nie ma prawa nazywania siebie „Ojcem 

świętym". Żaden człowiek! Ten tytuł przysługuje wyłącznie Bogu, Ojcu 

w niebiesiech. Patrz Jn 17:11, gdzie Jezus modli się do Ojc,a. Patrz 

również Mat. 23:9! 

Nikt nie może założyć innego fundamentu niż ten, który jest 

założony: Jezus Chrystus (I Kor. 3:11). Uznając za złoto katolicką naukę 

o Jezusie Ukrzyżowanym i będąc za nią wdzięczny oświadczam jednak 

stanowczo, że naukę Kościoła Katolickiego o grzechu pierworodnym, 

czyśćcu, odpuszczaniu grzechów należy określić jako „budowę z 

drzewa, siana, słomy" (I Kor. 3:12). To samo dotyczy całej nauki 

sakramentów. „Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że 

wam prawdę mówię?" (Gal. 4:16). 

Jeśli chodzi o „fakty" dotyczące konwertytów, to muszę kochany 

Panie Doktorze powiedzieć, że lepiej by Pan zrobił milcząc. Sprawa 

wygląda następująco: Jeżeli oszukani przez wolnomyślnych pastorów, 

kompletnie wyjałowieni wewnętrznie protestanci przechodzą na 

katolicyzm, nie jest to dowodem słuszności nauki katolickiej. Jest to 

fakt przejścia takiego „protestanta" od nihilizmu do nieokreślonego 

chrześcijaństwa. Niewątpliwie pożądane na początek. Życzyłbym, by 

wszyscy wolnomyślni protestanci (a zwłaszcza wolnomyślni pastorzy) 

najpierw przechodzili na katolicyzm. Tych pogan Kościół Katolicki 



 

powinien wziąć w karby; mogliby się tam czegoś nauczyć... na sam 

początek! 

Pozwolę sobie przypomnieć Panu, Panie Doktorze, że ja sam w 

moim duszpasterskim działaniu miałem dwie zmiany wyznania - 

młodej dziewczyny i starszej kobiety. Obu im brakowało, jak 

powiedziałem powyżej, bliblijnego poznania. Ich wiedza o Bogu 

polegała na zaprzeczaniu i potrząsaniu głową. Nauczyły się wtedy ode 

mnie mocnej wiary w Jezusa, Ukrzyżowanego, i wstępnie zrozumiały 

swoją własną zgubę w Adamie i swoją osobistą grzeszność. Życzę im 

dziś, by zaczęły wierzyć biblijnie! Oby Pan, jeśli jeszcze żyją, zesłał im 

takiego Filipa (Dz.8:26). 

W przypadku innych konwertytów (a zwłaszcza dam dobrze 

sytuowanych, ewentualnie pochodzenia szlacheckiego), aby „uto-

rować" im drogę szybkiego i łatwego przejścia na katolicyzm, stosuje 

się powszechnie receptę: „niekoniecznie trzeba tak, można również 

inaczej"! Tym wytwornym damom mówi się między innymi: 

„Odmawianie różańca nie jest konieczne... jak również wiara w 

czyściec i modlitwy za dusze w czyśćcu (...) nie trzeba też koniecznie 

wierzyć w odpusty, relikwie z Krzyża itd. To są rzeczy dla prostego 

(głupiego) ludu. On musi mieć to wszystko, a pani wystarczy 

spowiedź, komunia i wiara w Jezusa." 

Jeżeli trzeba, to Kościół Katolicki jest za szlachtą... jeżeli trzeba, to 

jest za komunizmem; jeśli trzeba jest bardzo ubogi... jeśli trzeba jest 

kapitalistą; jeżeli to konieczne — jest inkwizytorem... jeśli to 

konieczne jest salonowcem. A wszystko po to, by ludzi rejestrować 

jako katolików, by lokowali pieniądze w korzystny dla katolicyzmu 

sposób, by używali swoich wpływów namawiając do głosowania na 

katolików. To wystarczy w wypadku pierwszego pokolenia, które 

będzie już dostatecznie katolickie. Drugie pokolenie samo z siebie 

będzie już całkowicie katolickie. Cóż za wyrafinowanie! A tak na 

marginesie: czy Pan wie, Panie Doktorze, kim są najbardziej 

odpowiedzialni głupcy w całej Europie? „Protestanccy" rodzice, którzy 

posyłają swoje córki do katolickiego internatu. Głupota podniesiona 

do najwyższej potęgi. 

Tak bardzo cieszę się, że Pan rozumie, próbuje zrozumieć moje 

listy. Bardzo słusznie, że z jednej strony uznaje Pan apokryfy za błędną 

naukę, a z drugiej strony konfrontuje Pan je z faktem wielożeństwa 

Abrahama, Salomona itd. Tylko w ten sposób można dojść do celu. 

Tego właśnie pytania oczekiwałem, Panie Doktorze. 

Te błędy Abrahama, te grzechy popełnione przez Dawida i 

Salomona określone są przez Boga jako grzech, aby każdy człowiek 

mógł zobaczyć jak bardzo jest słaby ufając samemu sobie i odchodząc 

choćby na krok od Boga. Były to i są grzechy i błędy, które Duch 

Święty jako takie piętnuje! 

Z Abrahamem było tak: gdy był już stary, Bóg obiecał mu syna 

(Izaaka) jako najdoskonalszy prototyp Jezusa, Ukrzyżowanego. Sara, 

żona Abrahama, była już stara i ustało w niej „to, co zwykle bywa u 

kobiet", tak więc po ludzku biorąc poczęcie było wykluczone. Zamiast 

jednak radować się spokojnie obietnicą Bożą w mocnym przekonaniu, 

że Bóg mocen jest dotrzymać tego, co obiecał i Sara mimo wszystko 
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zostanie matką, postanowili dopomóc. Sara poniosła ze swego punktu 

widzenia jeszcze jedną ofiarę i z samozaparciem dała swemu mężowi 

za żonę Egipcjankę, aby z niej miał syna. I w ten sposób urodził się 

Ismael, wróg Izaaka (którego Sara później rzeczywiście sama urodziła). 

Było to więc nieboskie dopomożenie wynikające z dobrych chęci. 

Bóg nigdy tego nie akceptuje. Ten błąd, ta chęć dopomoże-nia w 

Boskich sprawach stała się później przyczyną, dla której potomkowie 

Abrahama lekkomyślnie brali sobie po kilka żon i uprawiali w ten 

sposób wielożeństwo jak poganie. Zbawiciel jednak stwierdził, że na 

początku było jednożeństwo, mówiąc o wielożeństwie i rozwodach: 

„...od początku tak nie było"! Tak dziś Kościół Katolicki chce 

„pomagać" za pomocą własnej uczynkowości i sakramentów. 

W podobny sposób należy rozumieć również tę bardzo złą historię 

córek Lota, które upoiły winem swego ojca, aby gdy będzie w stanie 

upojenia „zachować z niego potomstwo". Czy było to z ich strony 

uprawianie nierządu? Przenigdy! Winien był Lot i tylko on. Gdyby na 

czas niszczenia Sodomy i Gomory uszedł w góry jak kazali mu 

aniołowie, których nie usłuchał, gdyby przynajmniej pozostał w Soarze 

(gdzie się początkowo schronił uprosiwszy aniołów o pozwolenie), to 

wszystko skończyłoby się dobrze. Córki nie pomyślałyby, że wszyscy 

mężczyźni zginęli w deszczu ognia i siarki i że pozostał tylko jeden 

mężczyzna — ich ojciec. Gdyby Lot usłuchał polecenia aniołów córki 

przedostałyby się do ludzi Abrahama. A tak, te dwie żydowskie 

kobiety za nic w świecie nie chciały umrzeć bezpotomnie, i w ten 

sposób zerwać więź z mającym nadejść Mesjaszem. Sięgnęły więc w 

swoim serdecznym zmartwieniu po środek, który był absolutnie 

niedozwolony. Bóg nie zaakceptował czynu tych córek. Maobici i 

Ammonici sprowadzili na Izrael wiele nieszczęść. W rzeczywistości 

jednak tylko Lot ponosił winę za głupie postępowanie swoich córek. O 

nierządzie z ich strony nie ma mowy. Nie ma mowy o nierządzie, 

który byłby w Piśmie świętym przedstawiony jako czyn dozwolony. 

Nigdy! 

Grzechy Dawida i Salomona nazwane są wprost grzechami. Tak 

czyni Bóg, gdy kreśli życiorys jakiegoś człowieka. Nie ukazuje 

wyłącznie jasnych stron (jak ksiądz w mowie pogrzebowej), nie 

przemilcza cieni. Ukazuje prawdę rzeczywistości. Jest oczywiste, że 

Salomon bardzo ciężko grzeszył. Czyż jednak nie pokutował za to w 

ostatnich latach swego życia? Czy nie poznał (jeszcze na czas, kiedy 

Pan był z nim w drodze) jak Jonasz swoich błędów? Jedno wiemy: Pan 

również przez niego dał nam swoje Słowo (Pieśń nad Pieśniami, 

Przypowieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona)! 

Przy tej okazji chciałbym też poruszyć interesujące Pana 

zagadnienie czyśćca. Ufając w tym względzie nauce katolickiej jest Pan 

w błędzie. Czyściec naprawdę nie istnieje. W Piśmie świętym ani razu 

nie ma o nim mowy, nie może być mowy. „Podstawą" katolickiej nauki 

o czyśćcu jest biblijna ignorancja i odrzucenie ofiary złożonej przez 

Jezusa na Krzyżu! 

Przede wszystkim, Panie Doktorze, proszę zobaczyć, że wszystkie 

teksty, na jakich opiera się Kościół Katolicki wzięte są z Księgi 

Tobiasza 13:2, Księgi Mądrości 16:13, 
a
 zwłaszcza z II Mchb. 12:43-46. 



 

To już mówi samo za siebie. Z Nowego Testamentu podstawia się 

jedyny tekst, który - wypaczony — ma świadczyć na korzyść nauki 

katolickiej, to jest, chciałem powiedzieć: błędnej nauki. Jest to „ostatni 

grosz" z Mat. 5:26. Zbawiciel powiedział: 

„Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni 

grosz". No więc, w prostym biblijnym myśleniu znaczy to: kto odrzuca 

zbawczy czyn Jezusa i pokłada zaufanie w samym sobie albo w 

sakramentach, ten umiera nie zbawiony; kto odrzuca dzieło łaski 

dokonane przez Jezusa na Golgocie, ten idzie do piekła. Nie wyjdzie 

stamtąd dopóki nie odda ostatniego grosza. A więc nie wyjdzie nigdy, 

bo nie może oddać ani pierwszego, ani ostatniego grosza, Panie 

Doktorze. Jak może oddać „grosz" ktoś, kto został uznany za „kozła"? 

A zresztą - czym jest czyściec? Jest absolutnym odrzuceniem ofiary 

Jezusa złożonej na Krzyżu. Nie mogę siebie, żyjącego zbawić sam, 

mogę tylko już istniejące zbawienie przyjąć z dziękczynieniem. Tym 

bardziej nie mogę zbawić innego żyjącego człowieka - on sam musi 

istniejące zbawienie przyjąć... przed śmiercią! Kto inny nie może tego 

zrobić dla niego. 

Jeżeli więc nie mogę zbawić siebie ani innego żyjącego człowieka, 

to jakże mógłbym (przez odprawianie mszy) oczyścić człowieka, który 

zmarł nie będąc dojrzałym do nieba? Nigdy w świecie! Nigdy! W jaki 

sposób mógłby zmarły już po śmierci (a to należy do nauki o czyśćcu) 

uczynić coś dla swego zbawienia, coś dodać? Albo coś ująć z 

potępienia, na jakie jest skazany? To niemożliwe. Drzewo pozostaje 

tam, gdzie upadło... na całą wieczność. Wszystkim katolickim 

współwyznawcom nieskończenie więcej korzyści przyniosłoby 

poznanie Biblii, a poprzez nią Chrystusa, w tym życiu, niż wdawanie 

się w arcyludzkie spekulacje na temat życia po śmierci. 

Pisałem już Panu dawniej, kochany Panie Doktorze, o pogrzebach, 

mszach za zmarłych i o wielkich pieniądzach, które się na to daje, o ile 

się je ma. A co ma zrobić uboga wdowa albo co zrobić gdy umiera 

sierota? Nieczyste zyski i zarobki prostytutki byłyby w tym wypadku 

pożądane jako mające rzeczywiście wieczystą wartość... Zacny 

przeciętny człowiek spojrzałby na to przez palce. 

I jeszcze jedno: Kościół Katolicki naucza, że my - żyjący - możemy 

modlić się za dusze w czyśćcu, a one tam na dole mogą się modlić za 

nas, tu na górze. Gdzie to jest napisane? Czym uzasadnione? Panie 

Doktorze, jest to najbardziej ponura sprawa w Kościele Katolickim, 

który ponosi tu winę za to, że całe kraje popadają w spirytyzm. Jeżeli 

modlę się za dusze w czyśćcu, to otaczający nas niezbawieni zmarli, 

którzy z trwogą oczekują sądu przed Wielkim Białym Tronem, 

przybywają i czepiają się mnie, tego, który modli się za zmarłych. 

Sądzą, że oto jest ktoś, kto może im pomóc. I tak setki tysięcy dobrych 

katolików, którzy dużo modlą się za dusze w czyśćcu, żyją obwieszeni 

tymi nieszczęśliwie zmarłymi duszami, obstąpieni lub opętani przez 

nie. (...) 

Jakże szyderczy śmiech musi wywoływać u szatana nieomylna 

nauka Kościoła Katolickiego: „Dusze w czyśćcu pomagają żyjącym na 

ziemi i przesyłają im swoje zasługi (cierpienia czyśćcowe)!" Mówiąc 

bez ogródek znaczy to: „Nieupraną bieliznę wiesza się w kominie 
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pełnym sadzy i w ten sposób staje się ona czysta". Zaiste szyderstwo w 

obliczu zbawczej śmierci Pana i Zbawiciela na Golgocie. Panie 

Doktorze, czy dusze takiej Teodory, Marii, Lukrecji (patrz Podręcznik 

do Nauki Historii Kościoła, dr teol. Marx, Trewir, 1908, ss. 283 i 506) 

przebywają jeszcze w czyśćcu? Czy również pomagają żyjącym na 

ziemi, czy też dzięki mszom za zmarłych wzniosły się już do nieba 

jako... „święte"? 

Po cóż jednak modlić się za dusze zmarłych, których za ich życia 

karmiło się lekkomyślnie i bez skrupułów sakramentami, 

sakramentaliami, wodą święconą, odpustami itd., prowadząc do 

pustych cystern? Skąd to zuchwalstwo występowania w roli zbawców 

gdy nie można pomóc samemu sobie? Poza Jezusem, poza Golgotą nie 

ma zbawienia! A któż policzy choćby w przybliżeniu te miliardy 

inkasowane w każdym dziesięcioleciu przez Kościół Katolicki za 

pośrednictwem nie mającego sobie równego monopolu mszy 

fundowanych? Nie mówiąc już o handlu odpustami, dewocjonaliami, o 

świętopietrzu itd.! (Panie Doktorze, przecież to są również miliony 

sprowadzonych na manowce dusz! Cóż za katastrofa!) Tu milczą 

nawet tak poza tym sprytni urzędnicy urzędu podatkowego! 

Cóż by to była za cudowna sprawa gdyby te dziesiątki tysięcy 

księży zamiast odprawiać codziennie dziesiątki tysięcy mszy za 

zmarłych, za tak zwane dusze w czyśćcu, codziennie objaśniały 

żyjącym Biblię, żeby każdy człowiek mógł w Pierwszym Liście Piotra 

1:18 poznać moc drogocennej krwi Jezusowej. To sądzę byłoby 

pomocne. Pouczony w ten sposób człowiek nie musiałby w godzinie 

śmierci wzywać koniecznie księdza (posługującego się sakramentami 

oleju, chleba i wina). Człowiek ten mógłby sam modlić się i dziękować 

za ofiarę śmierci Pana, a po śmierci jako zbawiony wszedłby do raju. 

Kościół Katolicki kładzie wielki nacisk na kult zmarłych. Jest to 

wysoce dochodowy interes. Najbardziej dochodowy interes na świecie. 

Bez „mszy za zmarłych", bez „wieczystych fundacji", bez „odpustów za 

zmarłych", bez „pomocy cierpiącym duszom czyśćcowym", bez 

„poświęcania grobów", bez „zaduszek", bez „katafalków" itd., Kościół 

Katolicki utraciłby wewnętrzną spoistość, a bez finansowego kitu 

zewnętrznie uległby niebawem rozpadowi. 

Dokąd w ogóle idą dusze opuszczając ciało? Dusze wierzących 

zmarłych idą natychmiast do raju, dokładnie tak, jak skruszony 

złoczyńca. Dusze wszystkich innych ludzi, którzy nie zawarli 

przymierza „przez ofiarę" (PS . JOI J) pozostają tu na dole, w państwie 

ciemności, wydane na łaskę zlej pogody i zimna, mocy ciemności i 

demonów. A na to naturalnie nic nie pomogą msze za zmarłych. 

Szkoda tylko pieniędzy. Więcej pożytku tej biednej udręczonej 

ludzkości, sprowadzonej na manowce przez religie z ich 

sakramentami i filozofią przyniosłoby kupowanie i rozdawanie 

żyjącym Biblii. 

Jeśli chodzi o Pańskie pytania odnośnie Niepokalanego Poczęcia 

Marii, to zagadnienie jest proste, o ile jest biblijne. Pańskie pytanie ma 

podwójne znaczenie, czego Pan prawdopodobnie sam nie wie, 

kochany Panie Doktorze. W przeciwnym razie pisałby Pan w bardziej 

umiarkowanym tonie! 



 

To, że Maria poczęła z Ducha Świętego jest niezaprzeczalną 

prawdą biblijną! I proszę nie mówić, że protestanci jej zaprzeczają. 

Każdy protestant mocno w to wierzy. Jeżeli zaprzecza tej prawdzie 

kilku wolnomyślnych pastorów, tak ja zaprzeczają inspiracji Biblii i 

cudom Pana, jest to pożałowania godne i piętnowane jako jaskrawy 

przejaw pogaństwa i pychy tych panów. Wszyscy protestanci 

niezachwianie wierzą w Niepokalane Poczęcie Marii: Maria, jako 

zaręczona wtedy z Józefem, „poczęła z Ducha Świętego". Józef „nie 

obcował z nią, dopóki nie powiła syna". To jest jasne. To jest biblijne! 

Tak było (Mat. 1:18 i 25). 

Natomiast, kochany Panie Doktorze, Kościół Katolicki naucza nie 

tylko, że Maria poczęła z Ducha Świętego, ale że ona sama została 

poczęta z Ducha Świętego. Jej „matka poczęła również z Ducha 

Świętego (...), aby na Marii nie ciążył grzech pierworodny". To już zbyt 

wiele, wysuwać takie stwierdzenia i kazać wierzyć łatwowiernym 

katolikom, że tak twierdzono zawsze. I przeciwko temu pasywnemu 

„niepokalanemu poczęciu Marii", przeciwko twierdzeniu, że „Maria 

została poczęta przez Ducha Świętego", my jako protestanci 

zdecydowanie protestujemy. Protestujemy przeciwko tej insynuacji, 

przeciwko wprowadzaniu w błąd 500 milionów ludzkich dusz! 

Dlaczego by Maria miała być wolna od grzechu pierworodnego? 

Dlaczego Ojciec w niebiesiech miałby móc zachować od grzechu 

pierworodnego tylko Marię? Dlaczego za wszystkich innych ludzi 

musiał oddać na śmierć swojego umiłowanego Syna, Jezusa? 

Tak to już jest, że gdy wysoko w górach poruszy się i zrzuci mały 

kamyk, to w dolinę spada potężna lawina, która niszczy wszystko, co 

jest na dole, a swoim pędem porywa i wyrywa wszystko po drodze. 

Gdyby Maria była wolna od grzechu pierworodnego, to miałaby już 

„ciało uwielbione", a jej Pierworodny miałby je również. Wówczas zaś 

Pan Jezus nie mając „ciała znikomego" nie mógłby wcale wziąć na 

siebie naszych grzechów i odpokutować za nie, bo nie byłby Synem 

Człowieczym w ciele znikomym. Tylko od Marii, służebnicy Pańskiej, 

błogosławionej między niewiastami (nieskończenie wielki zaszczyt dla 

Marii), jako normalnej kobiety w znikomym ciele, mógł Jezus 

otrzymać śmiertelne ciało, które mogło umrzeć na krzyżu. Widzi Pan, 

Panie Doktorze, chce się coś zrobić samemu (zrobić lepiej) i 

rozdeptuje słoniowymi nogami wszystko, co zrobił Bóg. Nigdy nie 

należy starać się dopomagać w dziele zbawienia, jak Abraham (Ismael, 

zrodzony z egipcjańskiej służebnej). Zawsze wychodzi to na złe. Tak 

jak w teatrze ludzie w przedstawieniu pasyjnym grają Jezusa i Marię, a 

w życiu prywatnym są z natury jak Judasz i Judyta. Precz z partackim 

mieszaniem się do zbawienia... tego Kościół Katolicki musi nauczyć się 

od Abrahama. 

W czasie moich poszukiwań i dojścia do biblijnej wiary (od błędu 

do Prawdy), to bierne „niepokalane poczęcie" było czymś bardzo 

ważnym... aż ujrzałem Prawdę Biblii czarno na białym. 

Tak samo jest z Wniebowzięciem Marii. Nie, to jest jeszcze trochę 

smutniejsze. Jakże wielbiłem Marię. Dziś też ją wielbię, ale tylko w 

tym sensie, że dla Marii było wielkim zaszczytem zostać Matką Pana 

Jezusa. Jego samego widziała jako „Zbawiciela mojego" - „Co wam 
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powie, czyńcie!" (Łuk.1:47 i Jn 2:5). Maria jako pierwsza stała wraz z 

Magdaleną pod Krzyżem. Umarła jak wszyscy inni ludzie, jak sam Pan 

Jezus. To jest prawda — ani mniej, ani więcej. 

Dopiero o wiele później, gdy Kościół Katolicki miał już mocną 

pozycję, przez zdogmatyzowanie błędów ugruntowaną na trwałym 

fundamencie błędnej nauki (dzięki Ojcom Kościoła), zaświtała tam 

myśl: Maria nie pozostała długo w grobie, wkrótce bowiem z niego 

powstała i została wzięta do nieba. Zrobiono z tego dogmat i 

stwierdzono, że tak było od początku. Jeszcze później zaczęto 

nauczać, że Maria w ogóle nie umarła, tylko za życia wzięta była do 

nieba! I to jest dziś dogmatem. Kto w to nie wierzy jest heretykiem, 

zostaje ekskomunikowany, „z całym dobytkiem idzie do piekła" — 

piekła katolickiego. 

W strasburskiej Katedrze również naucza się o tym dogmacie i 

wierzy weń. Tak jest w środku katedry. Natomiast zewnętrzną fasadę 

tej potężnej budowli (przy wejściu do astronomicznego zegara) zdobi 

zajmująca kilka metrów kwadratowych kamienna płaskorzeźba 

przedstawiająca śmierć Marii. Ciekawe, prawda Panie Doktorze? Może 

jednak jakiś jezuita odkryje, że przedstawia ona śmierć Sary czy 

Rebeki i że uważano tak od początku. 

„Jan przejął od Zbawiciela opiekę nad Jego Matką. Z powodu tego 

zadania pozostał prawdopodobnie w Jerozolimie aż do jej śmierci." (...) 

„Według Euzebiusza Matka Boska umarła w roku 48 po Chrystusie. 

Jako miejsce gdzie znajduje się jej grób wymienia się Jerozolimę". 

(Strona 50 podręcznika do nauki historii Kościoła, dr teol. Marx, 

profesor prawa kościelnego w seminarium duchownym w Trewirze, 

1908). 

A więc, Panie Doktorze, w Rzymie dokładnie o tym wiadomo. Lud 

jednak ma wierzyć, że święto „Wniebowzięcia Marii" istnieje od czasu 

Wniebowstąpienia Chrystusa. 

Ten sam katolicki historyk Kościoła i profesor seminarium 

duchownego dr Marx ma również dokładne wiadomości na temat 

różańca świętego. Na stronie 549 pisze: „Pewien rodzaj odmawiania 

różańca znany był już (!) w wieku trzynastym (...) 'Tajemnice' 

(różańcowe) tak jak się je obecnie odmawia są w użyciu dopiero od 

i6oo roku". Większość dzieci katolickich żyje dziś w zrozumiałym 

przeświadczeniu, że Maria (jak mówi się potocznie) „przyszła na świat 

z różańcem". 

A poza tym: Maria została wniebowzięta za życia... Czy ciało 

znikome może wejść do Królestwa Niebieskiego? Do jakiego nieba 

została więc wzięta? Do nieba Bożego nie, najwyżej do katolickiego 

nieba. Prawdziwi wierzący bowiem, uświęceni, usprawiedliwieni, 

zbawieni idą do raju i przebywają w nim aż do tej chwili. „Umarli w 

Chrystusie" powstaną i otrzymają ciało uwielbione dopiero wtedy, gdy 

Jezus przyjdzie ponownie. Do tej pory ciało uwielbione ma tylko Pan i 

Zbawiciel. I wtedy „ciało Pańskie", Kościół, oblubienica Pańska wejdzie 

z Jezusem, „Głowo Kościoła", do nieba, a nawet do najwyższego nieba 

— do Ojca. Wtedy, dopiero wtedy. Dzisiaj Zbawiciel jest Jedynym, 

który ma już ciało uwielbione, który już jest u Ojca w niebie. Maria 

jest jeszcze ciągle w raju Bożym. 



 

I jeszcze słowo na temat kremacji i rozwodu, tych dwóch 

zagadnień, po których Pan sobie, Panie Doktorze, tak wiele obiecuje. 

Pisząc ostatni list wykazał Pan, mój drogi, wielką zarozumiałość. 

Siedział Pan na tak wysokim koniu, że aż się przestraszyłem i dostałem 

bicia serca. Mam nadzieję, że nie spadnie Pan z niego. Proszę słuchać i 

na wszelki wypadek trzymać się mocno w siodle ściągając cugle. Nie 

potrzebuje Pan niczego się obawiać: nauka Pańskiego 

jedynozbawczego Kościoła jest przecież absolutnie nieomylna! 

Zajmiemy się najpierw kremacją, potem rozwodem, a na końcu 

przejdziemy do Tysiącletniego Królestwa. 

Istnieją, Panie Doktorze, ludzkie (zwłaszcza religijne) „prawdy", 

które w istocie są błędne i nieprawdziwe. Na przykład: „im bliżej 

słońca, tym niebo jest jaśniejsze". Współczesna nauka mówi: „im 

wyżej, tym bardziej jest granatowe i tym ciemniejsze". I tak, Kościół 

Katolicki surowo zabrania kremacji, ale nie dlatego, że jest ona objęta 

zakazem Bożym, tylko dlatego, że skończyłyby się te miliony 

(miesięcznie) z „tłustych mszy fundowanych" za zmarłych. W razie 

gdyby Pan to stwierdzenie uznał za niewystarczające, to proszę mnie 

odwrotną pocztą zawiadomić, Panie Doktorze. 

A zresztą! Z „namiestnikostwem Chrystusowym", które bez 

skrupułów poddało kremacji na stosie miliony wierzących ogło-

szonych za heretyków, w żadnym razie nie dyskutujemy na ten temat. 

Jak wszędzie w jezuityzmie, tak i tu, mamy do czynienia z podwójną 

grą: tu - pianissimo, a jednocześnie tam — fortissimo! Kościół rzymski 

we własnym interesie surowo zabrania swoim podopiecznym wszelkiej 

kremacji, a sam pierwszy na świecie urządził znakomicie 

zorganizowane krematorium dla wszystkich, którzy nie zgadzali się z 

papieskim despotyzmem: Kopernik, Sawonarola, Joanna d'Arc, ofiary 

inkwizycji i wiele innych. Byłoby tak do dziś, gdyby nie istniały władze 

państwowe! 

Patrząc z biblijnego punktu widzenia każdy prawdziwy chrześ-

cijanin jest zdecydowanym przeciwnikiem kremacji. Nie jest sprawą 

obojętną, jak czytamy w I Kor.i5:36.37 czy „ziarno" (ciało) zostaje 

spalone, czy da mu się zgnić. Skazitelne ziarno przynosi owoc, często 

stokrotny. Spalone ziarno obumiera pod każdym względem, jest 

martwe, niezdolne do życia. 

Jeżeli niektórzy protestanccy (wolnomyślni) panowie pastorzy 

pozwalają na spalenie swoich zwłok, to nie jest to takie złe! Szkoda 

tylko, że ci wolnomyślni panowie nie poddali kremacji swojej 

wolnomyślności przynajmniej w momencie, gdy zostali zatrudnieni 

przez państwo! 

Pan Jezus również został pogrzebany. Jego grób zostały wykuty w 

skale (Mat.27:6o). Nawet najpodlejsi z Jego przeciwników nie 

pomyśleli o kremacji! 

To więc załatwiliśmy krótko i węzłowato, prawda Panie Doktorze? 

Za to następne pytanie potraktujemy bardzo szczegółowo, jeśli to 

Panu odpowiada. 

Jeśli chodzi o rozwód, to to „bardziej granatowe" jest jeszcze 

ciemniejsze. Bardzo wprawdzie zasmucający jest fakt, że Kościół 

protestancki uznaje rozwód cywilny na płaszczyźnie duchowej. 
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Niewątpliwie narusza to świętość małżeństwa, gdyż stwarza wrażenie 

jakoby rozwód był „dozwolony z punktu widzenia sumienia", a więc 

ponowne zawarcie małżeństwa przez rozwiedzionych byłoby rzeczą 

normalną i możliwą, a nawet „dozwoloną biblijnie". 

Tu, muszę powiedzieć, Kościół Katolicki znalazł się na poziomie i 

jego nauka w tym względzie jest ukierunkowana w zupełności 

biblijnie! Nauka jest tak ukierunkowana, Panie Doktorze! A jak jest w 

pakty ce? Szepnę to Panu na ucho: wydaje ona jeszcze nikczemniejsze 

i bardziej zgniłe owoce niż protestancka praktyk rozwodów! Niech Pan 

ze swoich wyżyn słucha dalej przy założeniu, że ważność i zawarcie 

chrześcijańskiego małżeństwa polega na wiążącym: „tak" 

narzeczonych, wypowiedzianym przed kompetentnymi władzami 

cywilnymi. Te zaś chętnie przyzwalają, by później poszczególne 

Kościoły i wspólnoty w specjalny sposób ściągnęły na swoich członków 

błogosławieństwo Boże. 

A teraz pytanie: czy w Kościele Katolickim rozwody nie są znane? 

Żadne? Absolutnie żadne? Czy nie ma tam małej furtki? Nie ma 

kuchennych schodów z niewidzialnym wejściem i wyjściem? 

Wejściowe drzwi umieszczone z przodu są pozornie zamknięte i 

surowo strzeżone. Co jednak dzieje się na kuchennych schodach? 

Niewątpliwie słyszał Pan już o „kościelnych przeszkodach do 

zawarcia małżeństwa", o „dzielących przeszkodach w zawarciu 

małżeństwa". Kościół Katolicki ustanowił je sam, „na mocy swego 

pełnomocnictwa" jako „namiestnika Chrystusowego". Ustanowił ich 

wiele. Mógłby zaś ustanowić jeszcze więcej, właśnie na mocy owego 

pełnomocnictwa. Na razie są to całe kategorie ustanowionych przez 

katolicyzm „dzielących przeszkód w zawarciu małżeństwa", które 

absolutnie uniemożliwiają zawarcie ważnego przed Bogiem 

małżeństwa. A więc cały dom, w którym 

— dobudowane do pałacowej fasady — istnieją tylko schody 

kuchenne. 

W „Teologii Moralności" prof. dr. Gopferta (Tom III, s. 363) 

podane są najgłówniejsze ,dzielące przeszkody...", jak: „niewy-

starczający wiek", „uroczyste ślubowanie", „różnica wyznań" 

(małżeństwo z Żydem, mahometaninem itp.), „pokrewieństwo krwi", 

„powinowactwo", „pokrewieństwo wynikające z adopcji", „duchowe 

pokrewieństwo" (pomiędzy ojcem chrzestnym a chrześniaczką, ojcem 

bierzmowania itd.), „wzgląd na publiczną przyzwoitość", „tajne 

zawarcie małżeństwa" (bez kompetentnego księdza katolickiego) itd. 

Niech Pan to sobie sam przeczyta w wymienionej wyżej książce, na 

przykład na temat cudzołóstwa przy obustronnym przyrzeczeniu 

małżeńskim itp., a będzie Pan, Panie Doktorze, wiedział wszystko... i 

nic. 

Jeżeli na przykład katolik poślubi Żydówkę (albo katoliczka 

- mahometanina), naturalnie mowa tu o ślubie cywilnym, to z 

katolickiego punktu widzenia nie jest to małżeństwo ważne przed 

Bogiem. W ogóle nie istnieje. „Ślub cywilny nie pociąga za sobą 

absolutnie żadnego zobowiązania przed Bogiem", naucza 

jedynozbawczy Kościół. Państwo jest w sprawach małżeństwa 

absolutnie niekompetentne. Niech sobie łączy związkiem małżeńskim 



 

i rozwodzi, czyni to wyłącznie od siebie i dla siebie. Przed Bogiem i 

sumieniem ślub cywilny nie jest wiążący. Tylko Kościół, i to jeden 

jedyny - Kościół Piotrowy, ma w tym względzie pełne pełnomocnictwo 

i wszelaką kompetencję otrzymaną od Boga. Aż do tej chwili nie 

scedował jej jeszcze na nikogo, nawet na Kościół protestancki 

(heretycki). 

Również jeżeli wyżej wymieniony katolik poślubi Żydówkę w 

Kościele protestanckim, to związek ich jest po prostu konkubinatem! 

Takie małżeństwo jest „sub poena nullitatis" (s. 345), niebyłe i 

nieważne, nigdy nie zaistniało, jest grzesznym konkubinatem! Takie 

małżeństwo więc, według w pełni katolickiego prawa kościelnego w 

ogóle nie podlega rozwodowi. Nie może, bowiem nigdy nie istniało. Po 

cóż więc rozwód? Katolicki partner (po cywilnym rozwiązaniu 

cywilnego ślubu) może więc spokojnie ożenić się jako kawaler z kim 

tylko zechce, mając kościel-no-biskupio-papieskie błogosławieństwo! 

Poza podanymi powyżej kościelnymi „przeszkodami w zawarciu 

małżeństwa" (które nie pozwalają, by małżeństwo doszło do skutku 

przed Bogiem), „Kościół Katolicki ma prawo (które sam sobie 

przyznał) przepisać specjalną formę zawierania małżeństwa 'pod karą 

nieważności' ", pisze prof. dr Gopfert na s. 385. A więc katolickie prawa 

i kontrola od góry do dołu. Kontroluje się wszystko i każdego. 

Jeżeli przepisowo ożeniony (na przykład z protestantką) katolik 

chce się rozwieść, to musi tylko nauczyć się jezuickiego sposobu 

myślenia (za pieniądze zrobią to za niego inni). Udaje mu się dociec, 

że ma przecież tylko ślub cywilny. Jego żona z konieczności zgodziłaby 

się ewentualnie na ślub katolicki, ale on obstaje przy „konkubinacie", 

który chce teraz rozwiązać. Odsyła więc heretyczkę do domu czy na 

ulicę i nareszcie może być szczęśliwy w dobrym katolickim 

małżeństwie, otrzymawszy wpierw w konfesjonale, „głęboko 

skruszony", odpuszczenie grzechu życia w konkubinacie (w pierwszym 

małżeństwie). 

Inny przypadek. Katolicki bohater, mąż również katolickiej żony, 

przypomina sobie, że swego czasu z powodu chrztu wszedł z nią w 

„duchowe pokrewieństwo", a tym samym omyłkowo zawarte 

małżeństwo jest niedozwolone i nieważne przed Bogiem. Był to więc 

po prostu konkubinat, dzieci są w gruncie rzeczy nieślubne i on może 

ożenić się z kim zechce... albo Kościół, na mocy swego 

pełnomocnictwa może przeprowadzić „sanatio in radice" 

(„uzdrowienie od korzeni", to znaczy legalizację jakby od początku)... 

o ile on (katolicki mąż) chce tego, a nie szuka raczej odmiany mając 

kościelne błogosławieństwo. 

W jeszcze innym przypadku on połapuje się nagle, że przed 

księdzem albo przed dwoma świadkami złożył pannie Emmie - 

członkini „trzeciego zakonu" przyrzeczenie małżeństwa (zaręczył się). 

Niestety później nie pamiętając o tym i nie postarawszy się o stosowną 

dyspensę w diecezji - poślubił pannę Annę! Teraz jednak może 

spokojnie ożenić się z Emmą, a dobra katoliczka Anna po dziesięciu 

latach małżeństwa patrzy na to przez palce. 

Jeżeli jest jeszcze bardziej szatańsko chytry, to stara się o dyspensę 

z przyrzeczenia małżeństwa Emmie i z księżowskim 
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błogosławieństwem żeni się z jakąś dobrze sytuowaną, zamawiającą 

wiele mszy Lukrecją. A jeśli umie kalkulować jeszcze lepiej, to zaręcza 

się dodatkowo z panną Zofią (kat.), od ręki żeni się z panną Mimi 

(protest.). Po czym po 10-20-letnim pożyciu małżeńskim wyrzuca ją z 

domu wraz z dziećmi, aby poprowadzić do ołtarza absolutnie 

katolicką Katarzynę-Klaudię-Sylwię-Lulu... (...). 

W tych wszystkich setkach tysięcy możliwych wariantów, w 

których Kościół za pomocą swoich własnych (często śmiesznych) praw 

angażuje się, radzi, pomaga wyjść z tarapatów (tak jak tego chce i aby 

móc robić to, co chce), nie musi wcale naśladować państwa udzielając 

rozwodów. Ma on bowiem nadrzędne prawo: po prostu unieważnia 

ileś tam lat trwające małżeństwo jako „nieważne od początku, nie 

istniejące przed Bogiem, nie wiążące w sumieniu, będące grzesznym 

konkubinatem", od którego ewentualnie udziela łaskawie dyspensy 

(mutatis mutandis) i rozgrzeszenia. 

Potencjalny rozwodnik musi więc być tylko dostatecznie 

wyrafinowany, aby jeszcze przed ślubem poznać dobrze katolickie 

prawo kościelne i wszystkie jezuickie kruczki i tylne furtki. Musi tez 

mieć nieco drobnych, aby wzbudzić zainteresowanie. Wtedy spokojnie 

wybrnie, będąc dobrym katolikiem nie potrzebuje rozwodu, bo ma 

chętnych, którzy go „chronią" - „in fraudem legis". Tak, istnieje dosyć 

furtek i furteczek, aby za pomocą oszukańcego użycia praw (nader po 

ludzku prostackich) mieć swobodę ruchów „w imieniu Boga i 

Kościoła". 

Widoczna jest tu więc (nie tylko „in fraudem legis", ale również 

bezpośrednio) możliwość „fraus legis". Mój kochany, przemawiając y z 

tak wysoka Panie Doktorze, to znaczy oszustwo na mocy prawa 

jedynozbawczego, nieomylnego Kościoła. Istnieją setki tysięcy 

katolickich praw dotyczących specjalnie małżeństwa, wszystko co do 

joty zanotowane (...), kontrolowane. Ludzkie nakazy i zakazy en 

masse. Natomiast nakazy praw przyrodzonych i autorytetu Bożego nie 

są uwzględniane, dokładnie tak, jak napisano: „...tak to unieważniliście 

słowo Boże przez naukę swoją" (Mat. 15:6). Żeby tak na to skupisko 

bilionów katolickich praw kościelnych spadła potężna bomba 

atomowa! Dobrze, że dzięki istnieniu świeckiej władzy państwowej w 

wielu krajach papież nie ma już swego państwa kościelnego i nie 

wolno mu mieć wojska i broni. (...) 

Tak jest, w Kościele Katolickim nie ma rozwodów. Na mocy swego 

pełnomocnictwa stwierdza on po prostu, że dane małżeństwo nigdy 

nie istniało, nigdy nie zaczęło istnieć. Wszystko załatwia się 

dyskretnie, jest to wprawdzie nieco kosztowne, ale za to radykalne, z 

kościelną i Boską gwarancją i błogosławieństwem na wieczność. 

Fasada pozostaje gładka i nienaruszona: rozwodów po prostu nie ma, 

nie było i nie będzie. Kościół Katolicki jest nieomylny. Brawo, Panie 

Doktorze, brawissimo! 

Jeżeli jednak jakiś pan, który przed 20 laty wziął ślub cywilny z 

Żydówką, chce się z nią rozwieść, to dobry Kościół-Matka, z którym 

jest w dobrych kontaktach, natychmiast mu pomoże: „Konkubinat, 

poena nullitatis", małżeństwo od początku nieważne..." Jesteś wolny, 



 

możesz się żenić jako kawaler, a błogosławieństwa płyną obiftym 

strumieniem. 

Jeśli jednak ten pan nie jest zbyt interesujący, a jego o wiele 

bystrzejsza małżonka, jego żydowska żonka potrafi okazać katolickie 

zainteresowanie, zleca odprawianie mszy (...), to bez pytania i zdania 

katolickiego partnera a na podstawie życzenia żydows-ko-katolickiej 

partnerki orzeka się w oparciu o katolickie prawo: „sanatio in radice" 

(s. 245), to znaczy, że dane małżeństwo należy uznać za zdrowe od 

korzeni, że było i jest normalnym, dobrym katolickim małżeństwem 

od pierwszej chwili! (Bums, Panie Doktorze, teraz spadł Pan z 

krzesła... chciałem powiedzieć - ze swego wysokiego konia!) A może 

uderzył Pan tylko głową chcąc podtrzymać fasadę? Rozumiem... 

Można tak... można też inaczej. Na mocy Boskiego pełnomoc-

nictwa Kościół orzeka (bo jest to dla niego korzystne) „poena 

nullitatis" (małżeństwo jest nieważne). W innym wypadku, kiedy być 

może prawo Boże i prawa natury mówią „nie" (pokrewieństwo, na 

przykład pokrewieństwo krwi), Kościół orzeka „sanatio in radice". 

Jeżeli rozwieść chce się zwykły śmiertelnik, który w dodatku na 

nieszczęście ma mało pieniędzy, to daje mu się odczuć całą surowość 

prawa: „ty chamski grzeszniku! Rozwód jest absolutnie niemożliwy!" 

Jeśli natomiast zjawi się członek wielkiej finansjery lub arystokrata, to 

następuje ciche, życzliwe dochodzenie, uspokajająca gestykulacja i... 

małżeństwo zostaje unieważnione, zniszczone, uznane za niebyłe, a 

wjazd do katolickiego portu małżeńskiego otwarty. Albo, w razie 

potrzeby, skok do tyłu: sanatis in radice, uprawomocnienie od 

pierwszej chwili! 

W pierwszym wypadku mówi się: „konkubinat... absolutne 

zniszczenie dotychczasowego małżeństwa"... w drugim: „to, co 

nieboskie, można uznać za boskie". Małżeństwo niemożliwe z punktu 

widzenia praw natury (pokrewieństwo), jest uznane przez Kościół 

rzymski jako „zdrowe i normalne" przed Bogiem, jako „istniejące przed 

Bogiem", uprawomocnione od początku. Na przykład małżeństwo 

zawarte przez rodzeństwo. To już, Panie Doktorze, przechodzi 

wszelkie granice! 

„Można tak... można też inaczej". „Koniecznie trzeba tak... ale 

trzeba też inaczej". Pozycja stojąca, na boku, na wznak, stójka na 

głowie, postawa zasadnicza, potem salto mortale, to znaczy 

wywrócenie koziołka do przodu i do tyłu... Hokus pokus, czary mary. 

Panie Doktorze, autorytet, na który Pan się powołuje ma zupełną 

rację. Z powyższego materiału dowodowego wynika jasno i 

niedwuznacznie, że Kościół Katolicki nie dopuszcza kremacji, nie 

uznaje rozwodu. Kto w to wątpi, ten pójdzie do piekła, a w 

średniowieczu był skazywany na spalenie. Chytre i niepojęte, chciałem 

powiedzieć: nieomylne! 

No, to była ostra rozprawa, Panie Doktorze. Niech Pan, proszę, 

nigdy więcej nie prowadzi domokrążnego handlu artykułami 

religijnymi, których Pan nie zna, dobrze? A tak na marginesie - czy wie 

Pan jaka jest różnią między siłą bomby atomowej a siłą namiestnika 

Chrystusowego? Niech Pan słucha uważnie: bomba atomowa z 

niewyobrażalną mocą roztrzaskuje wszelkie istnienie, jedynozbawczy 
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Kościół roztrzaskuje to, co istniało (20— 30-letnie małżeństwa), jako 

nigdy nie istniejące. Zgoda, tu już Pan dalej nie idzie razem. Ja też nie. 

Wobec tego wyłączamy szybciutko tę obracającą się w przód i w tył 

(poena nullitatis i sanatio in radice) rzymską maszynkę, bo inaczej i w 

nas obu spotka się w tym samym miejscu punkt wrzenia i punkt 

zamarzania. A więc, uwaga, Panie Doktorze! 

Powiedzmy krótko: unieważnione przez „poena nullitatis". Ale to 

za mało. Powiedzmy lepiej: uznane za niebyłe albo rozbite na atomy, 

albo jeszcze lepiej - unicestwione, a najlepiej - rozproszone w nicości 

przez „poena nullitatis". Z drugiej strony, przez sanatio in radice, 

małżeństwo z natury niemożliwe staje się na tajemne życzenie jednego 

z partnerów, bez wiedzy drugiej ze stron, „uzdrowione od korzeni" 

(...). 

Przez te poena radicalis i sanatio nullitatis (radykalną karę i 

uzdrowienie tego co nie istnieje) pomieszało mi się wszystko, jak tej 

kobiecie, która zawsze myliła reumatyzm z Reformacją. Ma więc Pan 

słuszność; rezygnuję: Pański gwarant ma całkowitą rację, w Kościele 

Katolickim nie ma rozwodów! 

Czuję jednak przez skórę, Panie Doktorze, że Pan jeszcze nie 

rozumie, a raczej nie chce rozumieć. Dlatego przytoczę Panu jeszcze 

jeden przykład, historię która wydarzyła się tu, w Europie, w 1945 

roku. Chodzi o 7 5-letniego pana, wielkiego przemysłowca. Jako 

8-10-letni chłopiec przebywał w dobrym internacie. Wychowankom 

pozwolono pod opieką duchownego zrobić wycieczkę do Zurychu, 

miasta Zwingliego. Gdy przechodzili pod pomnikiem Zwingliego, 

duchowny zrobił krótki wykład: „jaki zły jest ten dzisiejszy świat, 

stawia pomnik niedobremu heretykowi, który raczej zasługuje na 

splunięcie..." Wszyscy zaczęli pluć na ziemię i w stronę pomnika, aby 

dać wyraz głębokiej pogardzie dla heretyka! 

Wskutek tego ojciec chłopca odebrał go z katolickiej szkoły i posłał do 

szkoły protestanckiej. Wyrósł na człowieka niezbyt wierzącego. 

Po dojściu do wieku męskiego poślubił protestantkę (którą bardzo 

kochał) i wziął z nią ślub protestancki. Tym samym został 

ekskomunikowany. Nic sobie jednak z tego nie robił, bo Kościół 

Katolicki nic dla niego nie znaczył. Małżeństwo było zgodne jak 

rzadko. Dzieci wychowano na protestantów; były bardzo udane, dziś 

zajmują kierownicze stanowiska, mają własne rodziny. Kochana 

małżonka (matka) umarła jakieś sześć lat temu, bardzo przez 

wszystkich opłakiwana. 

Ojciec, który tymczasem ukończył już 75 lat, zaczął myśleć 

0 ponownym ożenku. To jest w porządku. Kuzynka, dobra katoliczka, 

postanowiła uratować dzięki małżeństwu kuzyna-here-tyka. Wiele 

krzątania, wiele gadania. Zanim ten wielki grzesznik mógł się ożenić 

musiał uznać swoje 38 lat trwające małżeństwo za konkubinat i 

wyrazić skruchę, musiał słuchać jak kuzynka i inni ludzie nazywają 

jego dzieci z pierwszego małżeństwa dziećmi nieślubnymi, jego 

małżeństwo - konkubinatem. Sam więc też mógł już myśleć, że jego 

dotychczasowa prawowita małżonka była tylko jego konkubiną! 

Katolicka narzeczona zamawiała wiele mszy i wiele się modliła. 

Szybko i życzliwie otrzymano dyspensę od konkubinatu i pokre-



 

wieństwa. Tym łatwiej że ekskomunikowany miał coś na poparcie 

swojego wyznania wiary katolickiej: trzykrotnie opluł Zwinglie-go! W 

końcu ten sędziwy już pan (posiadający dużo pieniędzy) został 

uwolniony spod ciężaru ekskomuniki i jako kawaler mógł poślubić 

swoją własną kuzynkę. Był więc wreszcie szczęśliwie ożeniony przed 

katolickim ołtarzem. „Co za szczęście być katolikiem!" 

Natomiast życie dzieci z pierwszego małżeństwa jest zdruzgotane. 

Są „nieślubne", a więc zgodnie z katolickim prawem kościelnym 

pozbawione nawet prawa dziedziczenia. Mogą się jeszcze cieszyć, że 

nie żyją w średniowieczu: jako dzieci zrodzone w konkubinacie 

mogłyby otrzymać chłostę poświęconą rózgą, dla wypędzenia 

wszelkich heretyckich idei. 

Najbardziej bolesną rzeczą dla dzieci (już żonatych i zamężnych) 

jest fakt, że ich drogi ojciec, sędziwy ojciec, musi uznawać 

1  pozwala na określanie swojej drogiej żony (ich kochanej mamy) jako 

konkubiny. A źli sąsiedzi szepcą ewentualnie „nieślubne dzieci... 

konkubina... konkubinat". Jakież to przestępstwo ze strony 

nieomylnego Kościoła! 

Nawet gdyby droga małżonka (matka) nie umarła, to ratująca 

heretyka kuzynka mogłaby poślubić 7 5-letniego starca bez 

przeprowadzania rozwodu, ponieważ jego małżeństwo było tylko 

konkubinatem, małżeństwa w ogóle nie było. I tu więc sprawa byłaby 

prosta: heretyczka razem z dziećmi zostałaby wyrzucona na ulicę 

(poena nullitatis), a dobre katolickie małżeństwo mogłoby zostać 

zawarte między kuzynami z kościelnym błogosławieństwem. 

Rozwodów w Kościele Katolickim nie ma. I po cóż miałyby być? Z tą 

cywilną sprawą istniejącą tylko ze względu na protestanckich 

heretyków, nie ma on nic wspólnego. 

I jeszcze jedno, Panie Doktorze. Niech Pan przypuści, że ja sam 

chciałbym pełen skruchy powrócić w ramiona jedynozbawczego 

Kościoła. Co trzeba by zrobić? Nic, prócz pójścia do Canossy. 

Wszystko inne załatwia Kościół-matka pełna bezprzykładnej miłości. 

A mianowicie: nie musiałbym się rozwodzić, tylko po prostu opuścić 

żonę i dzieci (jak to według ustnego przekazu miał uczynić św. Piotr 

oraz święty — dlatego — Mikołaj z Fliihe). Gdybym jeszcze 

opuszczając miasto Zwingliego opluł jego pomnik, to być może 

dostałbym się już (choć tymczasem tylko na najniższą pozycję) na listę 

kandydatów do kanonizacji, na której znalazł się również św. Mikołaj z 

Fliihe, gdy „dla Kościoła" opuścił nikczemnie i bez sumienia żonę i 

dzieci. Ale rozwód - nie, czegoś takiego w Kościele Katolickim nie ma! 

„Śluby cywilne są nieważne przed Bogiem... państwowe kodeksy 

nie są wiążące dla sumienia". Tylko kuria rzymska dyryguje z wyżyn 

stratosfery wszystkimi, którzy będąc grzesznikami i nicponiami dają 

sobie (bo muszą) matkować. Ale niech Pan jeszcze chwilę posłucha, 

mój drogi Panie Doktorze! 

„Aby móc poślubić swoją konkubinę Waldrade, król Lotar II 

zażądał rozwiązania swego prawowitego małżeństwa z Thietber-ge. 

Wniósł przeciw niej skargę (była to dobra jezuicka rada), że przed 

małżeństwem żyła w grzesznym związku ze swoim bratem. Było to 

przestępstwo, które według ówczesnego frankońskiego prawa 
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(państwo było więc całkowicie pod ostrym nadzorem wyłącznie 

rządzącego Kościoła) powodowało niezdolność do zawarcia 

małżeństwa. Mimo iż sąd Boży wydał wyrok uniewinniający, w 860 r. 

w Akwizgranie doprowadzono ją chytrością, przemocą i 

maltretowaniem (!) do złożenia oświadczenia, że jest niegodna 

małżeństwa z królem i prosi, aby mogła włożyć welon klasztorny!" 

„Zezwolenia udzielono i w 862 r. jego biskupi (z Trewiru i Kolonii) na 

synodzie w Akwizgranie pozwolili na zawarcie nowego małżeństwa". 

(...) „Zmuszony przez papieża Mikołaja I, Lotar II wziął Thietbergę 

znowu do siebie i przekazał (!) Waldradę legatowi papieskiemu, aby 

unieszkodliwiono ją w jakimś rzymskim klasztorze". Panie Doktorze, 

to nie ja mówię, tylko całkowicie katolicki historyk Kościoła i profesor 

seminarium duchownego, dr teol. Marx pisze tak na ss. 286 i 287 w 

swoim podręczniku do nauki historii Kościoła. Czy ma Pan jeszcze coś 

do powiedzenia? 

Jeżeli jakiś hultaj wrzuci granat do stawu z rybami, to państwo 

wymierza mu karę. Natomiast jeżeli religijna Wielka Sekta obrzuca 

bombami małżeństwo rodziców i ich dzieci, a cywilny związek zawarty 

przed państwowymi władzami traktuje jako konkubinat, to państwo 

nie jest tu (jeszcze) kompetentne. (...) 

Opluwanie Zwingliego będzie jeszcze miało złe konsekwencje. 

Faryzeusze też opluwali Zbawiciela, Panie Doktorze. Może Pan być 

pewny, że te powtarzające się przez dłuższy czas katolickie 

prowokacje odbiją się gorzkim echem w świecie protestanckim. A 

wtedy katolicy utracą swoje liczne stanowiska i pozycję, którą 

zapewnili sobie w kraju, mieście i parafii Zwingliego! Dziś nie potrzeba 

już używać drastycznych środków: lud protestancki przemówi, gdy 

kiedyś się zbudzi. Ostatnie słowo jeszcze nie zostało powiedziane, 

Panie Doktorze. Może Pan to spokojnie powiedzieć wszystkim 

alzackim opluwaczom i ich międzynarodowym fabrykom opluwaczy. 

Interesujące byłoby dowiedzieć się, jakiego odpustu udzielono tym 

chłopcom za oplucie Zwingliego. Miejmy nadzieję, że był to odpust 

zupełny. 

Przykro mi naprawdę, Panie Doktorze, że w sprawie „rozwodów" 

również nie mogę się z Panem zgodzić! W oczach Boga rozwód zawsze 

jest czymś niedobrym, nieboskim. Stąd tak wielkie nieszczęścia, tak 

ogromna niedola. Jednakże, jeśli z ludzkiego 

punktu widzenia rozstanie jest konieczne, ponieważ dalsze współżycie 

niesie z sobą zbyt wielkie niebezpieczeństwo, to nichże zajmą się tym 

jedynie kompetentne władze państwowe, nich rozsądzą sprawiedliwie, 

orzekną separację czy rozwód na mocy sędziowskiego wyroku. Nigdy 

nie może się w to wtrącać zainteresowana religijnie instytucja, która 

chce doszukać się powodu, dla którego wieloletnie małżeństwo może 

być uznane za nigdy nie istniejące! 

Tak więc, Panie Doktorze, w rozwiązaniu tego drażliwego 

zagadnienia, jakim jest rozwód, może pomóc tylko Jezus, nasz Pan. 

Gdyby poszczególni ludzie znali Jezusa i naśladowali Go w sumieniu 

swoim według Słowa Pisma świętego, to wielu z nich w ogóle nie 

zawarłoby związków małżeńskich; żonaci zaś i zamężni wypełnialiby 

swoje zobowiązania, oczy ich nie wypatrywałyby „cudzołożnic" (II 
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Ptr.2:i4), byliby w sercach swoich zadowoleni i poprzestawaliby „na 

małym" (I Tym.6:6), a w trudnych chwilach znajdowaliby pomoc, 

pocieszenie i rozwiązanie u Pana i Zbawiciela. Nigdy nie chcieliby 

rozwiązywać tego, co Bóg związał. Dlatego prawdziwi chrześcijanie 

(dzieci Boże) nie rozwodzą się. Wiedzą, że nawet gdy rozwód zostanie 

orzeczony przez kompetentny sąd, oni nadal związani są w sumieniu 

swoim, nawet jako rozwiedzeni. 

Rozumie Pan więc mniej więcej co miałem na myśli, mówiąc już 

nieraz o siedmiu latach rozpaczliwych poszukiwań. O rozważaniu w 

głębi serca dzień po dniu całymi miesiącami co jest słuszne, a co nie, 

co jest biblijne, a co nie, co jest katolickie, co protestanckie, a co 

biblijne. Dziś jeszcze, odpowiadając na Pańskie pytania, czuję się 

wewnętrznie zbrukany i splamiony, wprost chory. Na pytania Pana 

odpowiadam chętnie i nawet cieszę się, że mogę to robić. Ale to 

zajmowanie się tym chorobliwym wszczynaniem sporów przez ludzi o 

spaczonych umysłach, „którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć 

zyski" (I Tym 6:3—5)! Jakże brzydzą mi się te nieprzyzwoite słowa (Ef. 

4:29), ta „pospolita, pusta mowa" (II Tym. 2:16). Mam uczucie, że 

nurzam się w błocie zamieszkałego przez żaby i ropuchy stawu. 

Dlatego niejedno napisałem Panu, mój drogi Panie Doktorze, w 

sarkastycznym tonie. Niech Pan się z tego cieszy, bo inaczej 

wypadłoby to zbyt brutalnie. Rozumiem jednak, że te wyjaśnienia są 

dla Pana cenne, konieczne, a nawet wskazujące drogę. 

Pyta mnie Pan jeszcze o Tysiącletnie Królestwo, zwane 
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Milenium. Przedstawię tu Panu interesujący w swoim rodzaju krótki 

przegląd tego, co Kościół Katolicki na ten temat wie i jak znowu tak 

lub owak albo jeszcze inaczej mówi i postępuje. Będą to trzy zupełnie 

różne, czysto katolickie relacje na temat Tysiącletniego Królestwa. 

Na s. 895 pan kanonik Alliolli w Komentarzu do Obj. i 3 :i i nast. 

daje wierne Biblii wytłumaczenie co to jest Tysiącletnie Królestwo: 

„Królestwo Pokoju, w którym widzialnie panuje Chrystus ze Swymi 

sprawiedliwymi, a szatan jest związany". To samo czytamy na s. 9 1 3  i 

914. 

Natomiast w „Biblische Realkonkordanz" pana Lüega na s. 3 2 1  

czytamy: „Już w pierwszym stuleciu Cerintus, a w drugim Papiasz i 

nast. twierdzili, że przed powszechnym zmartwychwstaniem (przy 

końcu świata) wierzący zmartwychwstaną (porwanie) i będą razem z 

Chrystusem panowali na ziemi przez tysiąc lat (całkowicie biblijne!). 

Święty Augustyn nazywa ten błąd śmieszną bajką". Cóż za dziwacy, 

żeby tak śmiesznie zmyślać Prawdy biblijne! 

Ten przykład ukazuje dokładnie, Panie Doktorze, jak Doktorzy 

Kościoła świadomie grzebią Prawdę biblijną, na jej miejsce wstawiają 

błąd i tę katolicką „prawdę" podają jako dogmat! Tak to się dzieje, bez 

wyjątku, Panie Doktorze. 



 

Trzecim czysto katolickim komentarzem, który ma się przyczynić 

do ponownej realizacji państwa kościelnego jest uwaga do Obj.20 w IV 

tomie dobrego tłumaczenia Biblii, gdzie na ss. 1206 i 1207 panowie dr 

Loch i dr Reischl mówią: „Tysiącletnie Królestwo jest Królestwem 

kapłanów Jezusa Chrystusa pośród historii świata i narodów (...), 

panowaniem Chrystusa w chrześcijaństwie (katolicyzmie) jako religii 

świata (...), które zakończy ziemskie Królestwo Boże Kościoła 

wojującego"! Niech Pan to przeczyta parę razy, Panie Doktorze! 

Zobaczy Pan wtedy wyraźnie po pierwsze, jaka była prawda 

pierwotnego chrześcijaństwa i, po drugie, jak błędna nauka 

nieomylnego Kościoła stała się „praw-dą". 

Jeżeli przetłumaczy Pan chrześcijaństwo jako katolicyzm, to ta 

nader interesująca „polityka na długą metę" znaczy: wkrótce (w 

•Hiszpanii pod rządami generała Franco zostało to już w skromnych 

rozmiarach zapoczątkowane), nastąpi „pasnowanie Chrystusa na ziemi 

przez okrągłe tysiąc lat... dzięki swobodnemu, wszechmocnemu 

panowaniu Jego namiestnika na ziemi". W tym kierunku zmierza już 

nauczanie katechetyczne dzieci, a cóż dopiero nauka w seminarium 

duchownym i na uniwersytecie. Wszystko to jednak raczej jako „ustny 

przekaz" albowiem Urząd Nauczycielski nieomylnego Kościoła 

niechętnie utrwala na piśmie wszystkie zagadnienia dotyczące 

państwa kościelnego. Już dr Loch i dr Reischl pisali o nich w sposób 

niedostatecznie zamaskowany, bez jezuickiej ostrożności. 

W ostatnim tysiącleciu przed końcem świata Kościół Katolicki 

stanie się rzeczywiście katolicki, to znaczy powszechny, a wszystkie 

państwa (Szwajcaria również!) będą miały specjalnych posłów przy 

stolicy apostolskiej. Tak naucza Jedynozbawczy! 

Będzie wtedy istniała tylko jedna jedyna religia na całym świecie. 

Wszystkie sekty protestanckie w skrusze i pokorze powędrują do 

Canossy i pełne szczęścia zostaną przyjęte w macierzyńskie objęcia 

Jedynozbawczego. „Duchowe" podbicie wszystkich pogan w Afryce itp. 

i poddanie ich pod papieskie jarzmo będzie wtedy łatwą sprawą. 

Katolickie milenium nastanie więc już wkrótce i będzie okresem, 

w którym cały świat, pomyśleć tylko, będzie katolicki i będzie 

rządzony po katolicku z miasta siedmiu wzgórz. Niewątpliwie granice 

celne zostaną zniesione i zastąpione... świętopietrzem. Korzyściom nie 

będzie końca! I wtedy, Panie Doktorze, w tym jedynym, katolickim, 

Kościele świata będą już tylko i wyłącznie katolickie partie, związki, 

katolickie zarządy kolei żelaznych, katoliccy kierowcy i piloci, 

katolickie banki, pieniądze, a może nawet katolicki język światowy, 

katoliccy windziarze, po katolicku zarządzane fabryki szampanów, 

tory wyścigowe, biura pośrednictwa pracy, po katolicku finansowane 

kina, dansingi, teatry itd., wszędzie całkowite przystosowanie się 

katolickich petentów, kierowników kadr itp. — wszędzie (również na 

ratuszu miasta Zwingliego!), katoliccy dyrektorzy, inspektorzy, 

katolickie sądownictwo, katolickie cmentarze, katolickie okulary itp.; 
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stratosfera, kopalnie... wszystko będzie katolicką własnością! „Jakie to 

wtedy będzie szczęście — być katolikiem!" 

Panie Doktorze, trochę żałuję w skrytości ducha, że tak 

nierozważnie wystąpiłem z tego wkrótce jedynowładczego Kościoła. W 

milenium, które nastąpi już niedługo mógłbym może zostać nawet 

starszym cechu kominiarzy. Pomyśleć tylko! Pan, Panie Doktorze, 

otrzymałby z pewnością wyższe stanowisko, ewentualnie jako 

katolicki producent cieni pod katolickim słońcem i na katolickiej 

ziemi. Niech Pan wobec tego nie porzuca swego gwaranta. Niech Pan 

postępuje mądrze, by nie stracić tych niepojętych dobrodziejstw. 

Znając dokładnie Prawdę biblijną, ale zdecydowanie ją odrzucając, 

Kościół Katolicki swoimi nadziejami na katolickie milenium rozbudził 

głód władzy nad światem, prześcigając w tym dawne państwo 

kościelne. Niepojęte i nie do pomyślenia, jeżeli zna się praktyki 

Kościoła Katolickiego w czasach inkwizycji i Reformacji. Wizja 

germańskiego milenium (jako czysto germańskiego imperium 

światowego) pokutowała już w perwersyjnym móżdżku piekielnego 

Adolfa. Rzeczywistość i następstwa tej sprawy są o wiele poważniejsze 

i tragiczniejsze niż by to się mogło wydawać. Jeżeli przypomnimy 

sobie katolickie ustosunkowanie się do kodeksu karnego państw, 

nieuznawanie ślubu cywilnego (nie wiążącego w sumieniu, w sercu 

uznawanego za konkubinat), jeżeli przeczytamy „poszczególne 

wołania o pomoc dochodzące z krajów katolickich" (polityczny 

katolicyzm itp.) wiedząc przy tym, że w krajach czysto katolickich 

takie wołanie nie jest już możliwe, to słychać już podnoszącą się w 

oddali falę. 

Albo władze poszczególnych państw tu i tam przykrócą jeszcze na 

czas cugli, albo dojdzie do bardzo nieprzyjemnych rzeczy, które 

jednak mnie osobiście wcale nie interesują. Ja mówię tu tylko o 

katolickiej wykładni milenium. 

Roszczenia Rzymu sięgają daleko. Prawdziwie podziemne roboty 

mogą być prowadzone tylko w łonie Kościoła rzymskiego. Korytarze 

podziemne dochodzą już do wszystkich protestanckich ośrodków. A 

przy tym protestanckie śpiochy nie słyszą jeszcze uderzeń młotka. W 

Sardes śpi się mocno! (Ekumenia!) 

Czy mogę spytać, Panie Doktorze, co by się stało, gdyby (katolicki) 

obłąkany Adolf i jego szatańskie moce odniosły pełne zwycięstwo i 

gdyby oddał on do dyspozycji kurii rzymskiej swoją totalną władzę (jak 

to zrobił generał Franco na małą skalę)? Co wtedy? Ja też mogę raz 

zadać pytanie, Panie Doktorze. Czy też nie? Byłoby to z pewnością 

interesujące. Czy papieskie milenium nie święciłoby wtedy swego 

narodzenia? Gdyby, Panie Doktorze, Moskwa była do Watykanu 

nastawiona przyjaźnie w takiej mierze (...), w jakiej odnosi się do 

„wiecznego miasta" z żelazną rezerwą i groźnym zdecydowaniem, to 

dziś, na zakończenie drugiej wojny światowej, papież w Rzymie 

odzyskałby swoje państwo kościelne... jako wstęp do zapoczątkowania 

papieskiego programu. 



 

Tak jest, Panie Doktorze, tak się rzeczy mają! 

Skończy się jednak na roszczeniach. Bóg, Pan, żyje i stoi u steru 

bardziej niż kiedykolwiek... sparaliżuje akcję gdy przyjdzie Jego czas. 

Tu i tam! 

Biblijne milenium dotyczy ludu Izraela. Będzie wspaniałe. 

Katolickie milenium już minęło. Było to straszne milenium, gdy 

cesarze jako pokutujący grzesznicy szli do Canossy, gdy papieże 

skazywali na wygnanie książęta i królów i wyjmowali ich spod prawa; 

wtedy, gdy postacie w rodzaju Lukrecji bywały na salonach Watykanu; 

tam, gdzie inkwizycja za pomocą swego podziemnego aparatu 

oczyszczała świat z heretyków. Była to, Panie Doktorze, epoka kiedy 

Kościół Katolicki spadł na duchowej płaszczyźnie na najniższy poziom. 

To było katolickie milenium. Zapomnijmy o tym. Nie mówmy o tym 

więcej. Pod tym popiołem żarzy się jednak jeszcze ogień... nawet dziś. 

Przy tym, panie Doktorze, nie dowiedział się Pan dzięki tym 

„odkryciom" absolutnie niczego, co byłoby pozytywne i trwałe na 

wieczność. Zajmowaliśmy się tylko „błotem z rynsztoka", śmieciami, 

jak mówi Paweł w Liście do Filipian 3:8. Sięgnijmy dla przykładu po 

jakiś cytat z Pisma świętego, a zobaczymy natychmiast jak Słowo Boże 

ożywia, pociesza i pokrzepia. Przeczytajmy na przykład Jer.51:50 i Jn 

17:24 i przekształćmy w formę osobistej medytacji: „Pamiętam o Panu 

(uwielbionym) na obczyźnie... tu na dole w obcym kraju, w krainie 

mroków i łez...". „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, 

gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją..." - abym i ja mógł być z 

Tobą, Baranku Boży, w świetle chwały, w krainie światła i radości. 

Na ostatku mówi Pan jeszcze, mój drogi Panie Doktorze, o 

kompromisie i prawdziwej tolerancji. Ma to być również „cnota 

chrześcijańska". Tak Pan to nazywa. Ale tak nie jest, mój drogi. W 

biblijnym języku te dwa słowa są zupełnie nie znane. Dobrze znane są 

natomiast w kołach związkowych, politycznych i handlowych, a 

zwłaszcza w małych i dużych sektach, gdzie nic się sobie nie robi z 

„małego" kłamstwa, gdzie tzw. kłamstwo z konieczności często 

uchodzi nawet za „chrześcijańską cnotę". 

Biblia mówi do mnie tylko o światłości i że nie znosi się ona z 

ciemnością i nie może się z nią zmieszać. Niech Pan przeczyta na 

przykład tylko w samej Ewangelii Jana: 1:5, 1:7, 3:19, 3:20, 5:35, 8:12, 9:5, 

11:9, 11:10, 12:35, 12:36, 12:46. Biblia mówi mi tylko o Prawdzie, że nie ma 

w niej błędu, nie ma kłamstwa ani oszustwa, że (religijny) świat nie 

pojmuje tego i nie poznaje. Tu również weźmy tylko Ewangelię Jana. 

Proszę przeczytać: 1:14, 1:17, 3:21, 4:21, 5:33, 8:32, 8:44, 8:45, 14:6, 16:7, 

16:13, 
J
7

:I
7, 

l8:
37- 

Katolicki Kościół z pewnością istnieje od początku... jako błędna 

nauka. Z pewnością istnieje tak do dziś, to również się zgadza z Mat. 

13:24-30, gdzie czytamy: Pozwólcie obydwom róść razem aż do 

żniwa...", biblijnej Prawdzie i błędnej nauce (dobremu nasieniu i 

kąkolowi), i dalej: „A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw kąkol..." itd. Czy wobec tego jestem zuchwały z ciężkim 
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sercem mówiąc (ze względu na sprowadzonych na manowce ludzi), że 

nie tylko mahometanizm jest niebiblijny, ale również cały 

rzymskokatolicki system nauczania? Za katolików modlę się goręcej 

niż za innych. I właśnie dlatego mogę i muszę głośno wołać, że ich 

dom bliski jest runięcia, muszę, nawet jeśli mieszkający w nim zostaną 

wyrwani ze swego pozornego spokoju. Teraz, Panie Doktorze, zna Pan 

już niebezpiczeństwo, jest Pan ostrzeżony! Kto chce, ten może zostać 

w płonącym domu i może nawet spać, aż... 

Z pewnością lepiej Pan teraz rozumie dlaczego kosztowało to aż 

siedem lat rozpaczliwych poszukiwań nim wydostałem się z zamętu 

nauki katolickiej, odcedziłem błędy pozostawiając to, co prawdziwe 

(często było tego dużo, bardzo często niewiele, a z nauki o czyśćcu i 

sakramentach - nic). Później zaś, w świetle biblijnego widzenia, 

biblijnych poglądów, musiałem to uporządkować, aż w końcu pojąłem 

i ujrzałem w ogólnych zarysach monumentalny biblijny obraz 

stworzenia i zbawienia i dokładnie poznałem jego szczegóły. Setki 

bezsennych nocy, setki dni spędzonych na studiowaniu Biblii po osiem 

do dziesięciu godzin na dobę, na chodzeniu godzinami po dziedzińcu i 

zgłębianiu tych wszystkich problemów. Setki razy zdawało mi się, że 

już stoję na mocnym gruncie, że zrozumiałem wszystko. I nagle jedno 

słowo w Biblii, jedna myśl, jedno pytanie i wszystko się waliło: a więc 

jeszcze nie wszystko pojąłem, a więc wciąż jeszcze wkradała się tam 

teologia. Naprawdę zrozumiałem Pismo święte dopiero wtedy, gdy 

zobaczyłem, że ani jeden wiersz nie zaprzecza drugiemu, ani jedna 

Księga drugiej Księdze. Tak to było, Panie Doktorze. 

Dlatego cieszę się, że w naszej korespondencji mogę Panu 

zupełnie otwarcie udzielić wyjaśnień pomocnych Panu i tym 

przyjaciołom i znajomym, którzy pytają. Wie Pan, z jaką radością służę 

ludziom, a dziś mogę naprawdę służyć szukającym. 

Po ukończeniu mojej biblijnej konkordancji przystąpiłem do 

ustalenia wszystkich nowych motywów i podstawowej nauki biblijnej. 

W ten sposób powstała książka „Zurück zur Bibel". Natychmiast 

przesłałem ją monsiniorowi R. Chciałem mu pokazać co jako 

„apostata, renegat i upadły anioł" myślę i sądzę przed całym światem. 

Od pierwszej chwili bowiem prześladowała mnie myśl, rodzaj 

urojenia, że Kościół Katolicki musi zyskać orientację. Nie brakuje 

przecież dobrej woli. Jak to będzie dobrze, gdy wszędzie w nim 

zacznie się objaśniać Biblię... itd. Na tym tle stoczyłem niejedną walkę 

z przyjaciółmi, którzy w aż nazbyt jaskrawych barwach odmalowywali 

mi niemożliwość takiego obrotu sprawy. Ponieważ jednak znałem 

kilku życzliwych kolegów, a zwłaszcza przychylne nastawienie 

monsiniora R., więc nie traciłem nadziei i nie chciałem uznać, że to 

niemożliwe. Stało się jednak, ku memu serdecznemu zmartwieniu. 

Książkę wysłałem w maju 1932, dołączając krótki Ust do 

monsiniora R. Nie miałem nadziei, że otrzymam odpowiedź. A jednak 

w dniu 2.09.1932 monsinior R. odpisał mi własnoręcznie (załączam 

tłumaczenie na język niemiecki): 



 

„Jako biskup Str. mogę, po powtórnym przeczytaniu Pańskiego 

dzieła, powiedzieć tylko jedno: za Pańską duszę, dla której nadal 

zachowałem szczery szacunek, modlę się z całego serca, oby Bóg, Pan, 

oświecił Pana i uratował. 

Charles R. biskup Str." Ta broszura pomogła już tysiącom ludzi. 

Czytało ją wielu księży i teologów. Dla jednych była to „woń życia ku 

życiu", dla innych z pewnością „woń śmierci ku śmierci" (II Kor. 2:16)... 

„Kamień obrazy" i skała potknięcia (Iz. 8:14). 



 

Przy okazji chętnie udostępnię Panu inne jeszcze listy od 

monsiniora R. i jego generalnego wikariusza. W ten sposób otrzyma 

Pan dobry wgląd w całą moją sytuację, taką jaka była, jaką się stała i 

jaka jest. 

Z serdecznym pozdrowieniem, Pański 

oddany L. Vogel, ks. 

List ósmy. 
 
 
 
 

Szanowny, drogi Księże Proboszczu! 
 
 

Ostatni list Księdza wprawił mnie w zdumienie i ucieszył, a z 

powodu zawartych w nim spraw nie do pojęcia i pytań, nowych pytań, 

które mi się nasunęły przy czytaniu, prawie zapominałem oddychać! 

Jakże musiał Ksiądz cierpieć. Jak szczerze Ksiądz szukał. I znalazł. 

Przez wszystkie wyjaśnienia przewija się taka nuta prawdy i zgodności, 

że mimo powstających wątpliwości i niewiedzy co do wielu spraw, nic 

więcej nie zdoła mnie wtrącić w tę otchłań, która otwierała się przede 

mną wobec „nieomylności" naszego Kościoła i jego nauki, wobec 

naszej bezdennej nieznajomości spraw biblijnych. Tak jest: z Biblii 

zrobiono nam religijną książkę z baśniami, a potem można już było — 

bez przeszkód ze strony własnego sumienia — dodać do niej ile i co 

kto chciał, aby przykuć do siebie i narkotyzować dusze. 

Jakie to będzie kiedyś przebudzenie, gdy dusze ockną się z letargu 

i zobaczą na jakie sprowadzono je manowce, gdy zażądają zdania 

rachunku od politykującego, grającego w karty, palącego 

duchowieństwa! Wtedy jednak ci panowie nie będą już polityko-wali i 

grali w karty, i pouczali wszystkich. Bóg będzie z nimi mówił w 

gniewie. Szkoda, że właśnie wśród duchowieństwa tak wielu, prawie 

wszyscy, są zbałamuceni, a wszyscy muszą przysięgać, że będą wierzyli 

tylko w to, co przepisze im nieomylny Kościół... że będą wierzyli w 

apokryfy. 

Milczy Ksiądz na temat swojej wizyty w klasztorze. Dlaczego? 

Nadzwyczaj interesuje mnie korespondencja z monsiniorem R. i 

duchowieństwem. Dlaczego nie należy robić dobrych uczynków? 

Proszę mi kiedyś objaśnić dwa listy Piotrowe, abym przekonał się co 

Piotr jako „pierwszy papież" pisze. 

Jestem wstrząśnięty sprawą czyśćca, mszy za zmarłych i „zba-

wieniem dusz dzięki mszom za dusze" po śmierci. Biada, jeśli jest tak, 

jak Ksiądz mówi. Wydaje mi się niemal, że w tym względzie ma Ksiądz 

rację. Wtedy jednak biada, biada nam! Biada milionom 

wprowadzonych w błąd świeckich i księży. Proszę mi powiedzieć czy 

te wszystkie dusze zostaną zgubione, chociaż były szczere i były w 

błędzie nie z własnej przecież winy? 

Broszurę Księdza, a raczej (jak mówi monsinior R., „votre 

ouvrage"), dzieło: „Zurück zur Bibel", czytam wciąż na nowo. 

Monsinior R. również wspomina o wielokrotnym studiowaniu-Jak 

wielki jest Bóg w swoim dziele stworzenia i jak marne stało się jego 

stworzenie — człowiek — przez upadek w grzech. To wstrząsające, jak 

Bóg wkracza i pomaga i zbawczo zsyła Syna swego, Pana Jezusa, jako 

Zbawiciela. Wspaniałe i cudowne. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia w 

tej sprawie. 



 

Prykro mi, że w moich listach stawiam Księdzu tak ostre i 

krytyczne pytania i żądam wytłumaczenia. Myślę jednak, że Ksiądz 

mnie na pewno rozumie! A ja rozumiem Księdza coraz lepiej. To 

prawda: dopiero gdy „Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi 

będziecie". Często i chętnie czytam teraz Pismo święte. Listy Piotra, od 

których zacząłem, interesują mnie coraz bardziej! Dlaczego w Kościele 

Katolickim nie odczytuje się tych pism św. Piotra jeżeli miałby on być 

pierwszym papieżem? Nigdy nie mogłem pojąć, że mógłby po prostu 

opuścić swoją żonę, jak się to mówi, by jako biskup pójść za 

Zbawicielem. Bardzo słuszne jest to, co mówi Ksiądz o małżeństwie: 

jest ono świętą sprawą dla normalnych ludzi, dla prawdziwych dzieci 

Bożych! 

Z Bogiem i do następnego listu 

Oddany dr M. 
 

...i ósma odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M.! 
 
 

Dziękuję bardzo za list pełen zachęty i zrozumienia. Aż nazbyt 

dobrze rozumiem Pańską radość zmieszaną z lękiem. Tak: czy te 

sprowadzone na manowce dusze miałyby wszystkie zostać zgubione? 

To bardzo ważne pytanie nasuwa się każdemu, kto dotarł do Prawdy 

biblijnej. 

Ale, widzi Pan, do nieba idzie nie ktoś sprawiedliwy, to znaczy 

usprawiedliwiony przez samego siebie, tylko ułaskawiony grzesznik. 

Każdy, kto świadomie przed śmiercią uznał ofiarę śmierci złożoną 

przez Jezusa. Ten tylko zostanie porwany, gdy przyjdzie Zbawiciel po 

tych, którzy są Jego. Do piekła pójdzie każdy, kto świadomie odżegna 

się od uznania ofiary śmierci Jezusa. Nikt, ale to nikt nie pójdzie do 

piekła z powodu swoich grzechów! Tylko z powodu świadomego 

odrzucenia zbawczej śmierci Pana i Zbawiciela pójdzie do piekła 

każdy, czy to będzie katolik, protestant, czy Żyd, czy to będzie świecki, 

kaznodzieja, czy nawet starszy (biskup). Będzie to tylko ktoś, kto zna 

zbawienie, ale bezpośrednio ustami lub pośrednio czynami w swoim 

życiu odrzuca je, przedkładając tym samym grzech nad Zbawiciela i 

uznając, że ciemność jest dobra, a światłość — zła. 

Co natomiast stanie się ze wszystkimi oszukanymi, sprowadzo-

nymi na manowce wśród mahometan, Chińczyków, a nawet 

katolików, protestantów i Żydów? Chciałbym, żeby Pan się zastanowił 

nad następującą sprawą. Pyta Pan, co stanie się ze „szczerymi" i 

„szukającymi " katolikami, oszukanymi przez Kościół Katolicki. 

Podkreślmy, że są oni „szczerzy" i „szukający"! Czy są „szczerzy", 

zupełnie szczerzy przed Bogiem? W takim razie znajdą zbawienie, 

bowiem Bóg szczerym sprzyja. Czy są „szukający" w sensie biblijnym: 

„szukajcie, a znajdziecie"? Czego jednak szuka większość ludzi? 

Przyjemności, pieniędzy, zaspokojenia swoich pragnień i wymagań! 

Na tej drodze nie znajdą Jezusa, bo Go wcale (naprawdę) nie szukają. 

Nie tylko więc oszukał ich katolicki Kościół państwowy, ale sami siebie 

oszukali! Bóg jest sprawiedliwy! (patrz Przyp.2:y; Iz. 5 5:6; Mat.7:7). 



 

Stąd pierwsze zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem dzieci 

Bożych (pierwociny dla Boga), tych uświęconych, oczyszczonych, 

narodzonych na nowo, usprawiedliwionych. Jest to zmartwychwstanie 

w światłości do wiekuistej chwały. Oni to będą królami i kapłanami 

mieszkającymi w nowej Jerozolimie, na nowej ziemi, i oni wejdą do 

nowego nieba. 

Następnie drugie zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem 

umarłych, kozłów, które buntowały się przeciw poznanemu 

zbawieniu, które wolały grzech od światłości. To zmartwychwstanie 

potępionych odbędzie się tuż przed końcem świata. Potępienie ważne 

jest na wieczność, dla wszystkich kozłów. Jeśli więc ktoś jasno poznał, 

że zbawienie jest przez krew Jezusa (przelaną na krzyżu), a mimo to 

— być może ze względu na zyski czy zaszczyty albo z lęku przed 

hańbą i pogardą — pozostaje przy sakramentach itd., tego dusza 

znajduje się w złym stanie! 

Podczas tego zmartwychwstania kozłów, podczas sądu ostate-

cznego na wieczne potępienie, powstaną jeszcze z martwych również 

owce. Wiernie i dobrodusznie wierzyły „w Nieznanego Boga". I dlatego 

nie będą włączone do zmartwychwstania synów Bożych, członków 

prawdziwego Kościoła, tylko do zmartwychwstania owiec na sąd 

ostateczny. Przejdą przez ten sąd, „tak jednak jak przez ogień" (I 

Kor.3 : i5) .  Będą również zbawione, będą na nowej ziemi, ale poza 

nową Jerozolimą, nie będą miały ciała uwielbionego, ani zadań 

kapłańskich, ani nie będą w chwale. Będą musiały prosić, aby je 

przyjęto „do wiecznych przybytków" (Łuk. 16 :9 ;  I Kor.3 : i5) ,  prosić 

tych, których w życiu lekceważyli jako pobożnisiów i świętoszków. (...) 

Tak, miliony będą zgubione, ponieważ ludzie świadomie lub 

pośrednio z powodu prowadzenia zdrożnego życia odrzucili ofiarę 

śmierci Jezusa. Tak będzie zwłaszcza w katolickich, a szczególnie w 

protestanckich kręgach (ponieważ tam mają Biblię). Jednakże Pan 

wierny jest i przyjmie wszystkich tych, którzy szczerze starają się nie 

grzeszyć i uwielbiają Jezusa jak potrafią. 

Wielu będzie rozczarowanych, gdy Pan przyjdzie, by zabrać tych, 

którzy są Jego: ci pełni religijnej pychy, którzy pogardzali innymi, a 

sami nie byli wierni, zostaną, jak zostały za drzwiami panny głupie, 

podczas gdy inni, właśnie niektórzy katolicy nie mający pojęcia o 

porwaniu, ale kochający Ukrzyżowanego z całego serca - zostaną 

uratowani! Niech Pan przeczyta Obj.2 :24.  Są tam „pozostali", którzy 

na pozór tkwią w „szatańskich głębinach" należąc do Kościoła błędów i 

wierząc, że jest on prawdziwy... ale zarazem w sercach swoich „nie 

poznali szatańskich głębin" i dlatego Pan nie nakłada na nich „innego 

ciężaru". Mówi im nawet: „Trzymajcie się tylko mocno tego, co 

posiadacie (tej odrobiny), aż przyjdę" (przyjdę ponownie, by zabrać 

tych, co do mnie należą)! Niech Pan przeczyta traktującą o tym moją 

broszurę „Volle Heilserkenntnis", jeśli chce Pan dowiedzieć się 

dokładniej co to jest porwanie, narodzenie na nowo, Kościół 

Chrystusowy, pewność zbawienia, Wieczerza Pańska, Duch Święty. W 

listach nie mogę zająć się tym bliżej. 

Z uczynkowością sprawa ma się następująco: nie uczynki dzięki 

którym sam się zbawiam albo którymi wspomagam dokonane już 

zbawienie, ale (zgodnie z Listem św. Jakuba) uczynki, które 

potwierdzają moją wiarę, to że stałem się wierzącym. Mniej chodzi tu 

o uczynki takie jak dawanie pieniędzy i pomaganie ubogim (to także, 

ale na drugim planie). Przede wszystkim chodzi o niekłamanie, 

zaprzestanie kradzenia, wyrzeczenie się nieczystości, egoizmu, a więc 

o uczynki świadczące o dobroci, miłości, życzliwości, 



 

prawdomówności, czystości, o modleniu się, przebaczaniu, cierpli-

wości, surowej samokontroli itp. Nie będę zbawiony (ani nie 

dopomogę do zbawienia siebie) za pomocą uczynków; dobre uczynki 

zaświadczą tylko o tym, że wierzę. Jeżeli po moim narodzeniu na 

nowo brakuje tych dobrych uczynków, znaczy to, że było ono 

naciągnięte albo też że zatrzymałem się w samych jego początkach i 

Ojciec nie mógł mnie oddać Synowi! Patrz broszura „Vom 

Himmlischen Vater gezogen". 

Weźmy na przykład uczynkowość związaną z katolickim postem. 

To zarządzenie corocznego postu jest zarządzeniem strasznym. Pan 

wie, Panie Doktorze, co powiedziałem na ten temat w związku z 

katolickim, zdrożnym traktowaniem Wielkiego Piątku: bezczelne 

przemilczanie w tym dniu Chrystusa Ukrzyżowanego (nie jest to 

nawet nakazane święto), a przy tym ludzie mają pościć aż do 

omdlenia... i nawozić w tym dniu pola. 

Święty Wielki Piątek kończy wielogodzinny okres postu. Uczynki 

bez sensu i bez innego celu jak tylko ten, by Kościół zgarnął dużo 

pieniędzy za udzielane dyspensy od nakazu poszczenia. Aby osłodzić 

wiernym okropności postu, Kościół po cichu zezwala na udział w 

hulaszczym wieczorze, to znaczy w nocy poprzedzającej czas 

wielkiego postu. Tak powstał rozpowszechniony w całej Europie zły 

obyczaj zapustów, karnawału czy jak się tam określa te pogańskie 

wybryki. 

Przez długi czas tylko śledzie na rozkaz Kościoła. Za to przedtem 

wszyscy mogą się wyszaleć porządnie przykrywając religijną maskę 

(przez którą sumienie mimo wszystko nieco przenika) - maską 

karykaturalnie wykrzywioną. W ten sposób zwierzę żyjące w 

człowieku, chciałem powiedzieć: bestia w powleczonym 

chrześcijańskim pokostem człowieku, może się ujawnić bez 

zahamowań. 

Zapusty są więc czysto katolickim produktem powstałym w 

związku z nakazem postu. W zapustach ma swoje źródło niezliczona 

ilość nieporozumień małżeńskich, zdrad, rozwodów (żeby ograniczyć 

się tylko do małżeństw), niezliczone samobójstwa itd. To kukułcze jajo 

znajdujemy we wszystkich „chrześcijańskich krajach". Zły ten obyczaj 

rozprzestrzenił się nawet w krajach protestanckich, nawet w krajach, 

których władze mające skrupuły zarządzają dni modlitwy i pokuty 

muszą się bezsilnie przyglądać tej sprawie „oddanej narodowi do 

rozstrzygnięcia". 

Samemu Kościołowi Katolickiemu ten nikczemny jarmark nie 

przeszkadza. Może sobie na to pozwolić (jak milioner dający hojne 

napiwki), ma bowiem dostateczną władzę i pełnomocnictwa, by swoje 

owieczki rozgrzeszyć i obmyć. Może sobie na to pozwolić! 

Najpierw być szaleńcem w noc ostatków, szaleńcem, któremu 

wszystko wolno. A następnego dnia wcześnie rano (zanim poniektóry 

zdążył wytrzeźwieć!), w świętą „środę popielcową" dać sobie posypać 

głowę „poświęconym popiołem", podczas gdy posypujący ksiądz mówi: 

„Pamiętaj człowiecze, żeś jest z prochu"... itd. Potem można znowu 

wziąć udział w zapustach w miejscowościach protestanckich, gdzie 

odbywają się w późniejszym terminie. A potem znowu skrucha (...) i 

łaskawa absolucja udzielona przez księdza, który niestety nie może 

rozgrzeszyć siebie samego. Religijna uczynkowość, Panie Doktorze, en 

masse... olbrzymie kamienie brukowe na „przestronnej drodze" (Mat. 

7: 13) .  Wszystko, tylko nie droga prawdziwej pokuty wiodąca do 

Jezusa, Ukrzyżowanego. „Póki jesteś z nim w drodze..." (Mat. 5 :25) .  

Precz z religijnymi uczynkami i prawami. Precz! 



 

Ważne jest tylko Boże prawo. Pan dał je trzykrotnie. Raz przez 

Mojżesza prawo cywilne (II Mojż. 2 i :i i nast.), aby zrobić z Żyda 

człowieka w pewnej mierze cywilizowanego. To prawo jest Boskim 

źródłem, z którego wywodzi się nasz kodeks prawa cywilnego. 

Interesująca jest w nim silna pozycja (...) sędziów (patrz. II Mojż. 2 1  i 

22) .  

Następnie Bóg, Pan, dał na górze Synaj napisane przez siebie na 

kamiennych tablicach prawo, tzw. „dziesięcioro przykazań", 

„przewodnika ku śmierci" (patrz II Mojż.24 : i2 ,  3 1 : 18  i Gal. 3:24 .25) .  

Człowiek dowiadywał się teraz od Boga co jest grzechem (nawet jeśli 

własnym wysiłkiem nie mógł grzechu uniknąć), dowiadywał się co jest 

Boskim Dobrem (nawet jeśli własnym wysiłkiem nie mógł tego Dobra 

czynić). 

Po raz trzeci dał Pan tym, którzy są Jego (którzy dali się pojednać 

przez przebłagalną ofiarę Jezusa), w miejsce wyrytego w kamieniu 

prawa — „doskonały zakon wolności" dzieci Bożych, który Pan 

zapisuje w sercach przez Ducha Świętego na podstawie napisanego 

Słowa. Nie dziesięć przykazań na stulecia, ale tysięce nakazów i 

zakazów, zapomnień, zachęt i pocieszeń codziennie, co godzinę 

(Rzym.8:2  i 9:3 1 ;  Gal.6 :2  i Jb 1 : 25 ,  2 :8 ,  2 : 12) :  „królewskie 

przykazanie", „doskonały zakon", „zakon wolności", „zakon 

Chrystusowy" (I Kor.9 :2 i) .  

Precz więc z nędznymi religijnymi przepisami. Jest to kosztowna, 

śmiercionośna trucizna! Precz z nędznymi religijnymi uczynkami. 

Ważne jest tylko dzieło Chrystusa dokonane na Golgocie. Wszystkie 

uczynki polegające na dawaniu pieniędzy, budowaniu świątyń, 

fundowaniu organów, na mszach fundowanych, opłacaniu 

sakramentów, wspieraniu ubogich (również z zysków płynących z tak 

zwanych balów na rzecz ubogich) itd. są „martwymi uczynkami", 

„uczynkami ciała" (Hebr.6 : i  19 : 14 ;  Gal.5 : 19) ,  „złymi uczynkami", 

„uczynkami ciemności" (Kol.1 :2 1  i Ef.jni). 

Widzi Pan, kochany Panie Doktorze, jak często ta katolicka 

uczynkowość wtrąca dusze w nieszczęście i krzywdzi. Ktoś, kto dużo 

nakradł i oszukał urząd podatkowy na grube sumy, daje pieniądze na 

budowę kościoła. Ktoś inny, kto kazał pracować robotnikom za 

nędzne wynagrodzenie, ofiarowuje pieniądze na katolicki szpital. 

Prostytutka posiadająca willę funduje piękne organy (...). Fabrykant, w 

którego chemicznej fabryce ojcowie rodzin umierają dwadzieścia lat 

wcześniej w porównaniu z przeciętną długością życia, a wdowy po 

nich idą na żebry - funduje katolicką dzwonnicę, przekazuje 20 tysięcy 

franków na katolicki domzwiązkowy (...), na klasztor w X, ponieważ 

„jest taki ubogi", funduje dziesięć mszy wieczystych... 

Tak, jeżeli to towarzystwo ma z tych względów pójść do nieba i tam 

siedzieć przed oczyma dawniejszych ubogich i ułomnych, to słuszność 

miała moja bardzo, bardzo kochająca Zbawicielka matka, mówiąc: 

„Nie chcę wejść do takiego nieba, w którym będą również ci katoliccy 

księża, którzy w życiu wyrządzili tyle krzywd i akceptowali tyle zła i 

spełniali dobre uczynki za grosze biednych ludzi". 

Chciał Pan jednak, drogi Panie Doktorze, dowiedzieć się, czegoś 

na temat wydarzeń w klasztorze X. Było tam nader interesująco. Kilku 

przyjaciół, którzy przez wszystkie lata moich poszukiwań 

wtajemniczeni byli w moje udręki, w czytanie Biblii i w moje walki i 

szukanie Prawdy Pisma świętego, powiedzieli, że zanim definitywnie 

zatrzasnę za sobą drzwi powinienem porozmawiać ze specjalistami, z 

teologami, uniwersyteckimi profesorami. Jak wspominam o tym 

częściowo w liście zawiadamiającymo o wystąpieniu, zrobiłem to, co 



 

mi radzono. Przyjaciele poprosili mnie również abym rozmówił się z 

ojcem Y, człowiekiem ogólnie znanym i cenionym, o ogromnej wiedzy, 

księdzem słynnym i powszechnie lubianym, przewodnikiem dusz 

znanym z prowadzenia rekolekcji. 

Zrobiłem to 12 kwietnia 1929, a więc w^ilka dni po odejściu z mojej 

parafii. Byłem u niego dwa razy. Za pierwszym razem powiedziałem 

mu o co chodzi, kim jestem, co znalazłem w Biblii i że teraz muszę 

odwrócić się od Kościoła Katolickiego. Spytałem czy mógłby jeszcze 

uratować moją duszę przed wiecznym potępieniem (jego zdaniem), 

ale nie za pomocą dogmatów i tradycji, tylko wyłącznie za pomocą 

Biblii, Pisma świętego i tylko jego! 

Z początku ten zacny, miły pan miał na ustach wiele mówiący 

uśmieszek. Powiedziałem mu: nie występują po to, by szukać 

niedozwolonych przez sumienie swobód i nie dlatego, by zaspokoić 

jakieś seksualne czy inne tego rodzaju potrzeby. Uczyłem się, mogłem 

zostać lekarzem, sędzią, adwokatem lub inżynierem elektrykiem bo 

miałem niewątpliwie konieczne do tego zdolności. Zostałem jednak 

księdzem, aby ratować ludzkie dusze. Celibat nie odgrywa tu żadnej 

roli. Jeżeli udowodni mi się na podstawie Biblii prawdziwość 

sakramentów i ustanowienie ich przez Boga, a więc zbawienie dusz 

poprzez sakramenty, to chętnie będę nadal uznawał przydatność 

celibatu z ludzkiego punktu widzenia i pogodzę się z kompetencją 

władzy papieskiej. Chodzi o Prawdę Pisma, które naucza czegoś 

innego niż dogmatyka Kościoła Katolickiego. 

Dla ułatwienia i lepszego wglądu w meritum sprawy wręczyłem 

temu panu kartkę z wynotowanymi dogmatami, jakie Kościół Katolicki 

podaje jako podstawowe dla nauki sakramentów. Obok widniały 

teksty biblijne mówiące coś wręcz przeciwnego. Ważna jest tylko raz 

złożona przez Jezusa ofiara na Golgocie... tylko Pismo święte... itd. 

Tymczasem uśmiech zniknął. „Mnie chodzi o żywot wieczny mojej 

duszy, o uwolnienie od nauki sakramentów, której nie mogę już 

uznawać i nie mogę głosić jej z ambony. Nie chcę brać udziału w 

prowadzeniu na manowce setek tysięcy dusz..." itd. 

Miałem oczy pełne łez. Byłem zupełnie wyczerpany fizycznie. 

Odchodząc powiedziałem jeszcze: „Gdyby ksiądz mógł mi rzeczy-

wiście wskazać jakiś klasztor, w którym można żyć dokładnie według 

Biblii, to proszę mi powiedzieć. Natychmiast się tam zgłoszę. Ale z 

nauką sakramentów nie chcę mieć nic więcej do czynienia". 

Długo czekałem na wiadomość od tego pana. Umówiliśmy się, że 

dokładnie przestudiuje otrzymany ode mnie materiał i za kilka dni 

napisze, aby umówić się na następne spotkanie. 

List jednak nie przyszedł. Wiedziałem dlaczego: nie mógł zostać 

napisany z braku pozwolenia ze strony zwierzchnictwa, które 

niewątpliwie uznało dawanie rad w takiej sprawie za zbyt drażliwe czy 

nawet ryzykowne. To zrozumiałe, niemal oczywiste. Wiedziałem o 

tym z góry. Poszedłem tam tylko dlatego, by dotrzymać słowa moim 

przyjaciołom. Ja się nie bałem. Prawda biblijna spokojnie wytrzyma 

każdą próbę. 

Poszedłem więc po prostu, zapowiadając osiem dni wcześniej 

swoje przybycie danego dnia. Ten zacny pan był pełen rezerwy. Nie 

wolno mu było powiedzieć co myśli. Kościół zagłuszył jego sumienie! 

Raz po raz powtarzał: „rozumiem księdza bardzo dobrze... i bardzo 

szanuję... ale jest rzeczą po prostu niemożliwą wątpić w naukę 

Kościoła, nie mówiąc już o zmienianiu czegokolwiek. Proszę wrócić na 

uniwersytet, bo tu nikt "nie może księdzu pomóc. A tam poinformują 

księdza dokładnie, można wypytywać profesorów. Niech ksiądz po 



 

prostu wierzy w to, co Koś-ciół-matka mówi..." itd. Przy rozstaniu miał 

łzy w oczach. Tym razem to on był wzruszony. Długo stał przy furcie i 

kiwał mi ręką. 

Ostatnie jego słowa brzmiały: „Niech ksiądz ufa tylko Jezusowi, 

naszemu drogiemu Zbawicielowi". 

Oburzony wracałem do domu długą drogą pod górę do L... gdzie 

nie byłem w domu! W sercu niosłem głęboką miłość do tego księdza, 

który żył pod naciskiem, któremu nie wolno było mówić. Jego klasztor 

nie mógł wziąć na siebie takiego ryzyka, by poradzić coś otwarcie. 

Przerzucili całą sprawę na barki teologów uniwersyteckich. Klasztor 

wyszedł z tego obronną ręką: na wspomnianego pana wywarto nacisk, 

a ja byłem pionkiem, ziarnkiem między młyńskimi kamieniami. Było 

to w piątek, trzeciego maja 1929. 

W samotności gorzko się rozpłakałem. Tego było już za wiele! 

Gdyby ten pan pokłócił się ze mną, gdyby mnie zbeształ, mógłbym to 

znieść, jak zniosłem niejedną ostrą dyskusję z kolegami. Ale ten dobry 

stary pan stracił mowę, stracił wolność. Był upokorzony i 

przygnębiony. Wolał mnie więcej nie widzieć, chciałby, żebym sobie 

poszedł swoją drogą. 

Jego sumienie i wewnętrzna wolność zostały zduszone. Nie 

pozwolono mu mówić ani nauczać: było oczywiste, że jest to 

niebezpieczne. Moja dusza nikogo w klasztorze nie obchodziła. „Tylko 

żadnych kłopotów". Klasztor mógłby stracić swoją dobrą opinię! Ten 

człowiek (ja) niech sobie szuka odpowiedzi w swojej własnej diecezji, 

na uniwersytecie, gdzie już studiował itd. 

Czyż nie odwiedziłem tego szlachetnego pana jako duszpasterza? 

Nie wolno mu było mnie spławić. Ale musiał! Ani słowa na temat 

moich pytań! Żadnego wyjaśnienia na temat tekstów biblijnych, które 

mu dla ułatwienia sam wyszukałem i przepisałem. Ani słowa! Ani 

jednego słowa! 

Zrozumiałem teraz jasno: rządzi system. Czy jest to święte, czy nie 

święte - rządzi. Rządzony ma się podporządkować, milczeć i przyjąć 

wszystko, inaczej powiedzą o nim: chercher la femme! „Roma locuta, 

causa finita", co oznacza, że wszystkie pytania, które mogłyby się 

pojawić, Kościół rzymski już dawno rozważył, a jego najlepsi ludzie 

(Doktorzy Kościoła i jezuci) przemyśleli, wymyślili, ustalili i wy 

kalkulowali wszystko. Podwładnemu, dziecko w łonie Kościoła-matki, 

pozostaje tylko jedno: ślepe posłuszeństwo, podporządkowanie się, 

uznanie wszelkiej wątpliwości co do ustalonego porządku za grzech 

śmiertelny i wyznanie go w konfesjonale, bo jak nie... 

Jeszcze nigdy nie ujrzałem religijnej dyktatury w tak jaskrawym 

świetle jak tam, w klasztorze, na przykładzie tego starego pana. Musiał 

już mieć jakieś doświadczenia w tym względzie. Dlatego nie był tak 

głupi (biorąc po ludzku) jak ja, aby płynąć przeciw prądowi. Zawczasu 

ukorzył się i to głęboko. Szlachetna dusza, ale dusza niewolnika, która 

ma wskazywać innym drogę. 

Rozumiem teraz stosowane w średniowieczu praktyki w stosunku 

do takich kopernikowskich buntowników, jak ja. Lepiej nie mówmy o 

tej sprawiedliwości Savonaroli, Panie Doktorze, bo mógłbym napisać 

tu coś, co Pana zaboli, bo nie może Pan jeszcze znieść całej prawdy. 

Może jednak wie Pan już więcej niż sądzę. Jeśli tak, to dobrze. Tym 

lepiej! Teraz rozumie Pan wypowiedzi apostoła Pawła w II Kor.n: i3  i 

nast. oraz 1 1 : 27 .  Studnie, które wykopał Abraham zostały „zasypane" 

przez zawistnych „dobroczyńców" (patrz I Mojż. 26 : i5) .  

A więc skończone. Wróciwszy „do domu" nie spocząłem aż list do 

monsiniora R. z deklaracją wystąpienia nie był gotowy. Tego co 



 

miałem do napisania nikt nie musiał mi dyktować... Nie musiałem się 

też długo zastanawiać nad tym co napisać. Musiałem jedynie uważać, 

by nie pisać zbyt ostro i nie zranić monsiniora R. i moich przyjaciół, od 

których doznałem tylko dobra, ale mimo to musiałem ich zawiadomić. 

Tak powstał mój list do monsiniora R. z dnia 13  maja 1929.  Tak 

powstała korespondencja między mną a monsiniorem R. i jego 

generalnym wikariuszem, panem dr. D. 

Tak, od Kościoła Katolickiego jako od błędnego systemu 

odwróciłem się. Jednakże serdecznie kocham te wszystkie szlachetne 

dusze z nim związane, które szczerze kochają Jezusa, Ukrzyżowanego, 

ale z wszystkimi, dużymi czy małymi troskami zwracają się do Marii, 

Antoniego, Teresy i pielgrzymują do Lourdes. (...) Gdyby im 

wszystkim można było ukazać samego tylko Jezusa i Jego Słowo, jakże 

bogate byłoby żniwo! Nie mówię o złych, kochających grzech 

katolikach. Obchodzą mnie równie mało jak ich protestanckie 

sobowtóry. Natomiast modlę się za tych, którzy się modlą, szukają 

zbawienia, wiernie wierząc, choć w gruncie rzeczy zostali oszukani 

(sakramentami, nadzieją pomocy ze strony świętych, kultem 

zmarłych). Dla tych, świeckich i duchownych, wiele się spodziewam. 

Załączam jeszcze parę interesujących listów, które scharakteryżują 

Panu dokładnie i obiektywnie moje położenie, moją radość, 

przebiegłość systemu itp. 

Czwartego czerwca 1929 napisał do mnie kolega, ks. Y: „Gorąco 

proszę, aby ksiądz raz jeszcze dojrzale rozważył swoją decyzję. 

Oczywiście nie wątpię o wysoce szlachetnych pobudkach. Może to 

jednak kryzys wiary, tym bardziej, że — jak Ksiądz sam wie - w 

charakterze Księdza leży szybkie podejmowanie decyzji i 

wprowadzanie ich zdecydowanie w czyn. Nikt nie wie o tym liście. 

Proszę być pewnym, że bardzo interesuję się Księdza kłopotami i 

zmartwieniami i że myślę o Księdzu przy ołtarzu. 

Z najlepszymi pozdrowieniami, Pański..." 

W wielce interesującym liście odbierającym mi prawo udzielania 

sakramentów itd., wikariusz generalny dr D. pisze mi (w tłumaczeniu 

na niemiecki): 

Diecezja Strasburska 2 lipca 1929 

Drogi Przyjacielu! 

Wiem wprawdzie, że wystąpił Ksiądz z Kościoła Katolickiego. 

Widzę jednak w Księdzu to, co mówi mi o Księdzu ten Kościół (a 

jestem pewien, że on się nie myli): Jest Ksiądz kapłanem Najwyższego 

na całą wieczność. Skoro Bóg położy na kimś swoją dłoń, by 

wprowadzić go w swoje misteria i ukazać mu tajemnice swego życia, 

to wybór ten jest definitywny i wiążący. Ponieważ jednak nie chce 

Ksiądz więcej uchodzić za członka tego Kościoła, nie może Ksiądz 

robić nadal użytku z jego upoważnień. Dlatego potwierdzam dziś 

Księdzu (...) 

Rozważania zawarte w przesłanym mi liście Księdza nie są niczym 

nowym. Chce Ksiądz żyć tylko i wyłącznie według Pisma świętego. 

Życzę, by to się Księdzu udało! Wtedy bowiem doszedłby Ksiądz do o 

wiele lepszego poznania Kościoła Katolickiego nie narażając się na 

straty z powodu niedoskonałości, które w żadnym wypadku nie 

wynikają z istoty tego Kościoła. 

Pismo święte mówi o Królestwie Bożym. Królestwo to z 

konieczności składa się nie z jednego człowieka; chce ono objąć 

wszystkich ludzi. Ksiądz z konieczności należy do rodziny Bożej. Jeśli 



 

nie ma Ksiądz w końcu zamiaru założyć nowej społeczności, to 

(studiując Pismo święte) znajdzie Ksiądz swoich braci w łonie Kościoła 

Katolickiego... 

Oby osiągnął Ksiądz ten cel! Nie przestaję modlić się za Księdza i 

razem z Księdzem ku chwale Boga w człowieku. Pozostaję jednak w 

szczęśliwym przekonaniu, potwierdzonym przez długoletnie studia i 

cierpienia, że Królestwo Boże jest w katolickim Kościele i że on jest 

prawdziwy. Święty Paweł też by to powiedział, chociaż o wiele lepiej. 

Oby Bóg, Pan, dał, byśmy do niego doszli: tam zniknie wszystko 

co dzieli! 

Oddany w Panu Jezusie: dr T.D. Wikariusz Generalny 

W dniu 13 maja 1929 zgłosiłem monsiniorowi R. na piśmie swoje 

wystąpienie z Kościoła Katolickiego. W roku 1931 jednakże nadal jak 

dawniej figurowałem w spisie duchownych diecezji Str. jako ksiądz. 

Napisałem więc 31 października 1931 do monsiniora R., by zechciał 

skreślić mnie ze spisu diecezji w roku 1932. 

W odpowiedzi z dn. 7 listopada 1931 monsinior R. napisał mi 

osobiście... nie, nie napisał, że jestem renegatem, apostatą i upadłym 

aniołem. Nie. Ładnie napisał (w tłumaczeniu na niemiecki): 

Drogi Księże! 

Uważając się w sumieniu moim zawsze za Pańskiego duchowego 

ojca, który musi widzieć w Panu swego drogiego syna - księdza na całą 

wieczność, z radością korzystam z okazji, by powiedzieć, że modlę się 

za Pana z całego serca, błagając o światło i łaskę Pana naszego. 

List Pański przekazałem do sekretariatu. 

Niech Pan, drogi Księże, będzie pewny mojego wewnętrznego 

szacunku, jak również oddania i miłości w Panu naszym. 

Charles R. biskup Str. 

(W powyższym liście użyto dwukrotnie słowa „Abbe", co oznacza 

przede wszystkim świeckiego duchownego katolickiego niższego 

stopnia, a dopiero w drugim znaczeniu księdza. Prawdopodobnie 

autor listu użył tego słowa z rozmysłem. Wobec braku krótkiego 

odpowiednika w języku polskim zastąpiono je tu słowem „ksiądz" — 

przyp. tłum.). 

I to, drogi Panie Doktorze, był końcowy akord mojej 

korespondencji z monsiniorem R. i jego bezpośrednimi współpra-

cownikami. Z oryginałami może się Pan zapoznać przy okazji bytności 

u mnie. 

Ci poczciwi panowie nie mogli naturalnie zaakceptować mojego 

duchowego nastawienia ani mojego wystąpienia. Jednakże w tonie 

listów dominuje subtelne zrozumienie i serdeczny żal, że odszedłem z 

ich Kościoła, o którym są niezłomnie przekonani, iż jest dobry i 

jedynie prawdziwy. 

Godne ubolewania jest, że rzeczywiście niewiele wiedzą 

0 prawdziwym protestantyzmie, o wierzących w sensie biblijnym. 

1 smuci mnie bardzo, że z drugiej strony mało mogą się nauczyć od 

przeciętnych protestantów. Wielu protestantów bowiem jest 

protestantami tylko w tym sensie, że nie są katolikami ani Żydami. Na 

nocnej szafce leży Biblia, ale jej treść jest przeważnie lądem 

nieznanym. A skoro tak niewiele lub często nic zgoła nie wiedzą o 

wierze biblijnej, to jakże mają okazać zrozumienie szukającym 

katolikom? Jeśli ktoś staje się protestantem, to z tego powodu w duszy 

jego nie zachodzi jeszcze nic zasadniczego. Ma tylko w ręku Biblię i 

może szukać w niej Prawdy swobodnie i nie pod groźbą kary! 



120 

Drogi Panie Doktorze, proszę starannie przeczytać powierzony 

Panu materiał. Może w sercu Pana ocknie się zrozumienie, do jakiego 

dotychczas nie był Pan zdolny. I niech Pan dostrzeże w tych listach 

nie tylko moje cierpienie, moją udrękę, moją rozpacz, rozczarowanie 

itd. Chodzi tu o dziesiątki, setki tysięcy katolików, którzy czując 

niedosyt i przeczuwając swój stan niezbawienia — pozbawieni są 

pomocy. 

Pozdrawiam Pana, kochany Panie Doktorze Pański 

oddany L. Vogel, ks. 

List dziewiąty. 
 
 
 
 

Szanowny, drogi Księże Proboszczu! 
 
 

Nie wiem jak dziękować Księdzu za ostatni list z dołączonymi do 

niego kopiami. Zawiera tyle wyjaśnień, tak wiele pozwolił mi 

zrozumieć i w tylu sprawach zyskać orientację. Rozumiem teraz wiele 

spraw, które dawniej były nie do zrozumienia! 

Wywody Księdza na temat zbawionych, potępionych oraz tych 

ludzi, którzy chcą tu czynić dobrze i unikać zła, ale nie znają wcale 

bądź znają niedostatecznie ofiarę Chrystusa, wydaje mi się bardzo 

słuszne. Wydaje się, że w odpowiedziach Pisma świętego rzeczywiście 

nie ma żadnych luk. 

Jeśli chodzi o zagadnienie uczynkowości, to sprawa jest dla mnie 

zupełnie jasna i słuszna. Nie uczynki przyczyniające się do zbawienia i 

zasłużenia na niebo, ale uczynki będące następstwem i 

udowodnieniem istniejącej już wiary. 

Kilkakrotnie przeczytałem odpowiedź monsiniora R. na list 

Księdza zgłaszający wystąpienie. Pisze tak miło i serdecznie! Chciałby 

pozyskać Księdza na nowo. To piękne, że nie wspomniał o 

ekskomunice itp. Cóż by to zresztą dla Księdza znaczyło? Niewiele, jak 

to dziś widzę. 

Natomiast jak i on nadal nie rozumiem, w jaki sposób nagle 

Ksiądz i tylko Ksiądz jako jedyny miałby posiąść Prawdę. Nie 

przyłączył się Ksiądz do Kościoła protestanckiego, z katolickiego 

Ksiądz wystąpił i nie chce Ksiądz wstąpić do jakiejś sekty 

protestanckiej. Cóż więc pozostaje? Czy Ksiądz zawisł w próżni? 

Przecież Kościół składa się z ludzi. Ideologia jaką Ksiądz prezentuje 

jest dla mnie niejasna i pełna braków. A potem ten dość komiczny 

kolega, ks. Y... Czy to jest przyjaciel, czy też spryciarz działający na 

dwa fronty? Ale niech Ksiądz lepiej nic nie mówi na ten temat; nie 

chcę skłaniać Księdza do zajmowania się negatywnymi zjawiskami, co 

byłoby ze szkodą dla naszej korespondencji. 

Niezmiernie interesujący jest list od wikariusza generalnego, dr D. Nie 

przestaje się modlić za Księdza i z Księdzem... A więc i dziś jeszcze 

poważa Księdza i łączy się we wspólnej modlitwie! Nie wyklina i nie 

złorzeczy Księdzu jako heretykowi itd. Uważam, że to bardzo pięknie. 

Niewątpliwie było to dla Księdza wielką radością, prawda? 

W liście z 7 listopada 193 1 ,  a więc w trzy lata po wystąpieniu 

Księdza, monsinior R. pisze jeszcze: „Cher Monsieur 1 'abbe", a 

wikariusz generalny dr D.: „Cher ami"! Cieszy mnie to tym więcej, że 



 

wejście Księdza do protestanckich kręgów nie było zaiste pochodem 

triumfalnym w stronę zaszczytów i pieniędzy, czego zresztą 

niewątpliwie Ksiądz wcale nie szukał. W przeciwnym wypadku 

zostałby Ksiądz w Kościele Katolickim, gdzie kariera stała dla Księdza 

otworem! 

Niezmiernie zainteresowały mnie informacje o wizycie Księdza w 

klasztorze X. Co wszystko Ksiądz tam przeżył! No, proszę! Za 

wysokimi murami klasztorów musi kryć się wiele utajonych cierpień. 

Oczywiście: wiele wyrzeczeń, przezwyciężeń, modłów itd. Ale również 

wiele ukrywanej goryczy, skoro najwidoczniej (jak Ksiądz uczy) ci 

ludzie tam chcą dojść do celu własnym wysiłkiem albo za pomocą 

sakramentów świętych, dusz w czyśćcu itp. Stamtąd już rzeczywiście 

nie ma powrotu. Uważam za wielki cud, że Ksiądz zdołał się wyrwać. 

Jeśli jednak jakiś mieszkaniec klasztoru cierpi udręki z powodu wiary i 

nauki katolickiego Kościoła, to zabierze je ze sobą do grobu! Ileż 

nieszczęścia jest wszędzie wokoło. Ale tak, jak Ksiądz mówi: Biblia 

pomogłaby wszystkim, we wszystkich problemach. 

Wciąż na nowo czytam list Księdza do monsiniora R. zgłaszający 

wystąpienie. Tak samo jak broszurę Księdza „Zuriick zur Bibel", która 

powstała jako pierwsza na podstawie Księdza własnej konkordancji. 

Wielkim błogosławieństwem stała się też dla mnie Księdza broszura 

„Der Seelenspiegel" (Zwierciadło duszy). Przedstawia Ksiądz w niej 

bardzo zrozumiale za pomocą użycia 8 różnych kolorów 

najistotniejsze procesy zachodzące w duszy (nawrócenie, uświęcenie, 

zatwardziałość). W jaki sposób powstawały te broszury? Które miejsca 

w Biblii mają dla Księdza największą wartość? Jeżeli nie jest Ksiądz ani 

katolikiem, ani protestantem w kościelnym znaczeniu, to kim Ksiądz 

jest? 

Dlaczego tak długo nic Ksiądz nie pisze o Listach Piotrowych? 

Czy ma Ksiądz już tego dosyć? Czy też są to jakieś osobliwe 

zahamowania? A może nie chce Ksiądz już omawiać tego tak chętnie 

przedtem podejmowanego tematu: „Piotr, pierwszy papież"? A może 

czegoś jeszcze brakuje w systemie nauki Księdza, może jest w nim 

jakaś luka, bo Piotr jednak jest katolicki? Proszę mi darować te 

niedyskretne pytania. 

Dlaczego nigdy Ksiądz nie wspomina biskupa Fr.? To on przecież 

wyświęcał Księdza na kapłana. Był to z pewnością prawy i czcigodny 

człowiek! Zmartwiłbym się, gdyby Ksiądz wolał monsiniora R. od 

niego, może ze względów politycznych. Z pewnością nie byłoby 

słuszne, gdyby Ksiądz robił takie różnice, mógł je robić w swoim 

sumieniu. Czy nie ma Ksiądz jeszcze innych interesujących listów? 

Proszę się nie gniewać. 

Serdecznie pozdrawiam drogi Księże Proboszczu Pański 

bardzo oddany dr M. 
 

... i dziewiąta odpowiedź 
 
 
 
 

Kochany Panie Doktorze M.! 
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Napisał Pan o wiele dłuższy list niż zwykle. Ucieszyłem się, że 

znowu nie tylko stawia Pan pytania i podkreśla sprzeczności. Nie, tym 

razem pisze Pan też od siebie. Tak, Panie Doktorze, to przychodzi 

stopniowo. Musi Pan jeszcze pilniej czytać Pismo święte! 

Pyta Pan o biskupa dr. Fr. poprzednika monsiniora R. Właśnie za 

jego kadencji, gdy był biskupem Str. przeżyłem najtrudniejsze lata. 

Przeszedłem w tym czasie operację szczęki i z tego powodu przez 2—3  

lata nie mogłem objąć żadnej placówki. Krtań i gardło miałem tak 

poranione, że nie mogłem głośno mówić, a co dopiero wygłaszać 

kazania. 

Przed operacją wygłaszałem kazania przez 2-3  lata z dziurą w 

szczęce. Był to bardzo zły okres. Byłem stale osłabiony, 

gorączkowałem i miałem wiele przykrych doświadzczeń z sobą samym 

i z innymi. Wszelkimi siłami starałem się mimo to postępować dobrze 

i unikać zła. Później, po operacji, przez trzy lata byłem bez pracy. 

Często ubiegałem się o jakieś skromne miejsce wakujące to w 

klasztorze Y, to w zakładzie X. Brak zajęcia był trucizną dla mojej 

duszy. Kiedyś prosiłem o takie miejsce w diecezji, aby tylko mieć 

pracę, utrzymanie i mieszkanie, mieć zapewniony byt. 

Kiedy byłem zdrowy pracowałem przeciętnie od szóstej rano do 

jedenastej wieczorem. Przełożeni chwalili wtedy moją pracowitość. 

Ale kiedy zachorowałem nikt nie chciał nic o mnie wiedzieć, nikt mnie 

nie rozumiał. Poszedłem kiedyś bezpośrednio do biskupa dr. Fr. i 

powiedziałem, że wiem o wolnym miejscu, gdzie mógłbym dobrze 

pracować mimo choroby i zapalenia gardła itd. Jego Wysokość biskup 

w obecności swego generalnego wikariusza powiedział: „Tak jest, 

proszę tam zaraz pójść i powiedzieć, że ja Księdza przysyłam..." 

Zrobiłem tak. Ale miejsce było już zajęte przez dostojnika, który 

dostawał pensję z kilku miejsc. Natychmiast wróciłem i 

zameldowałem sie ponownie u monsiniora Fr., który usiłował mnie 

pocieszyć: „Niestety, nie mogę dać Księdzu tego miejsca, skoro zajął je 

kto inny; oni (administratorzy diecezjalni) robią co chcą". 

To mi wystarczyło! Inny wielce poważany pan z otoczenia samego 

biskupa wysłuchał mojej skargi i uzupełnił tę wypowiedź: „Żaden 

człowiek w diecezji nie jest tak okłamywany jak dobry biskup Fr.". Ten 

pan musiał coś o tym wiedzieć. Jest to pożałowania godne, tym 

bardziej że biskup dr Fr. tak jak monsinior R. był postacią pod każdym 

względem godną szacunku. Miał tylko tę jedną wadę, że był za dobry! 

Czy wie Pan, jakie przezwisko dali mu księża? Ponieważ był 

człowiekiem modlitwy, mówili o nim „Św. Osioł". Do dziś oburza 

mnie, że ludzie, którzy co rano odprawiając mszę świętą mówili „hoc 

est corpus Meum", mogli tak nikczemnie i ordynarnie myśleć i mówić 

o swoim biskupie! 

Czy Pan wie, że te doświadczenia były przyczyną moich coraz 

większych wątpliwości? Tak, był to pierwszy powód, aby szukać w 

Biblii gdzie leży błąd. Było to w czasie, gdy już zaczynałem rozumieć 

Biblię, natomiast o wystąpieniu z Kościoła nie tylko nie myślałem, ale 

budziło to we mnie prawdziwe przerażenie. Stać się zgorszeniem dla 

parafian i drogich krewnych... to nigdy stać się nie może. Byłem 

zresztą wtedy jeszcze przekonany, że będę mógł tę Prawdę zwiastować 

w Kościele Katolickim i ubiegać się o to u przełożonych. 

W powyższej sprawie napisałem do kanonika A., diecezjalnego 

dyrektora U.A. W tym dobrowolnym zrzeszeniu księży katolickich 

każdy pilny ksiądz powinien był codziennie notować jak się modlił itd. 

i kwestionariusz z odpowiedziami na pytania (ok. 30) dotyczące 



 

każdego dnia — przesyłać co miesiąc dyrektorowi tego interesu. Cóż, 

ja już od dawna tego nie robiłem, aż szanowny pan kanonik napisał do 

mnie 25.05.1925, że powinienem jednak wypełniać i przesyłać ten 

kwestionariusz, bo będzie to dla mnie wielką pomocą: „...w 

seminarium był Ksiądz dobrym studentem. Dążył Ksiądz z wielkim 

oddaniem do ideału świętości! Niechże Ksiądz spróbuje to 

urzeczywistnić. Punktualność w wysyłaniu miesięcznych sprawozdań 

będzie Księdzu w tym bardzo pomocna. Odwagi, drogi przyjacielu! 

Oddany JA." 

W odpowiedzi opisałem temu panu (muszę przyznać, że w dosyć 

cierpkim tonie) moje przygody, które naszkicowałem Panu powyżej. 

Oto niemieckie tłumaczenie: 

„Prosi mnie Ksiądz, szanowny Księże Kanoniku, bym powrócił do 

tego tak ważnego zwyczaju (miesięcznych sprawozdań), 

przypominając mi czasy seminaryjne, kiedy to panowie profesorowie i 

przełożeni dawali nam we wszystkim dobry przykład swoim życiem 

rzeczywiście godnym duchownego. To się niestety szybko zmieniło 

(kiedy przebywaliśmy poza seminarium, na plebanii X—Y). Właśnie 

to, że pracowałem z zapałem dla zbawienia dusz, ściągnęło na mnie 

zazdrość nie ze strony świata, ale ze strony moich współbraci (księży)! 

Wszędzie widziałem egoizm, chciwość, chorobliwą ambicję, a nawet 

niesprawiedliwość - wszystko to było dotychczas nieznane memu 

sercu księdza. Wtedy powstały we mnie wątpliwości, które nigdy 

jeszcze nie gościły w moim umyśle... w umyśle, który znając doskonale 

moją własną słabość, stale i zawsze szukał Chrystusa, wszędzie i we 

wszystkich sprawach, we mnie samym i w innych. 

Pyta mnie Ksiądz, drogi Księże Kanoniku jakie to były 

wątpliwości! Proszę mi więc powiedzieć jak to jest możliwe, że ci, 

którzy z racji swego wieku i stanowiska powinni być święci, by móc 

budować swoim przykładem podwładnych (kapłanów), są tymi, którzy 

nie mogą być zbudowaniem dla innych, choć sami są zbudowani? 

Opisuję Księdzu te fakty, szanowny Księże Kanoniku, aby mógł 

Ksiądz w pewnej mierze wyobrazić sobie stan mojej ciężko udręczonej 

i pod każdym względem zasmuconej duszy. Jestem zupełnie 

zrozpaczony. Mimo to nie chcę osądzać. Wprost przeciwnie. Dziś 

zaczynam modlić się za tych wszystkich panów: czego mnie 

brakowało, im też brakuje! 

W tym czasie wewnętrznej i zewnętrznej ciemności wierny Pan i 

Zbawiciel (którego nigdy mimo wszystkich moich błędów me 

przestałem kochać), wprowadził mnie w Pismo święte. Przestudio-

wałem je już wcześniej 3 czy 4 razy, ale bezskutecznie. Podjąłem tę 

pracę raz jeszcze i przestudiowałem wszystkie święte Księgi po raz 

szósty i siódmy. W końcu ta lektura odbudowała moje życie duchowe i 

stała się dla mnie zarówno modlitwą, jak zbudowaniem. W Słowie 

Bożym znalazłem podwójne życie! Bogu niech będą dzięki! Teraz 

jestem szczęśliwszy i spokojniejszy niż kiedykolwiek. 

Od tego czasu to żywe i ożywiające Słowo Pana jest dla mnie 

codziennym pokarmem, pogłębia codziennie moją więź z Panem i 

umacnia moje życie w Chrystusie, któremu daję się prowadzić w 

każdej minucie, w każdym miejscu i pod każdym względem... Będę 

nadal czerpał żywą wodę z tego niewyczerpanego, niezmiennego i 

nieomylnego źródła, jakim jest Nauka Ducha Bożego w Piśmie 

świętym..." 

Proszę zauważyć, Panie Doktorze, że pisałem tak w 1925 roku, w 

czasie gdy studiowałem pilnie Pismo święte, a wróciłem na tyle do 
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zdrowia, że mogłem podjąć pełnienie obowiązków w małej parafii. 

Sądziłem, że jeszcze nie w pełni pochwyciłem to, co zawiera w sobie 

Pismo święte. Ale nie wiedziałem wtedy jak dalece ono mnie 

pochwyciło! Uważałem się przy tym za dobrego katolika, a nawet 

sądziłem, że będę mógł osiągnąć ideał katolicyzmu. 

Zachętą stał się dla mnie ogłoszony 15 września 1920 edykt papieża 

Benedykta XV „Spiritu Paráclito", o którym pisałem Panu już dawniej. 

Teraz byłem już pewny, że ten dobry kierunek przyjmie się (znowu) w 

katolickim Kościele. Myślałem sobie: tak było zawsze, tylko chwilowo 

zboczono z tej drogi! Biblia (a co najmniej, jak papież nakazał, Nowy 

Testament) musi być w każdej rodzinie. W sercu moim miałem tę 

nadzieję. 

Ale już w roku 1926 przyszły wątpliwości co do sakramentów. Jeśli 

chodzi o chrzest, to miałem już chroniczne wątpliwości... w jaki spoób 

może uwalniać od grzechu pierworodnego, czym właściwie jest grzech 

pierworodny! Stale jednak „sumiennie" tłumiłem te wątpliwości i w 

dobrej wierze katolickiej trzymałem się ślepo interpretacji i wyjaśnień 

nauki kościelnej. 

W dniu 3 lutego 1926 spotkałem na Placu Katedralnym kanonika 

X, który mi powiedział: „żadnego sakramentu nie można udowodnić 

na podstawie Pisma świętego i nie jest to potrzebne. Sakramentem jest 

to, co Kościół Katolicki ustanowi jako zbawczy środek. Ponieważ 

Kościół postanawia na mocy swego pełnomocnictwa, więc tak jest. 

Stąd woda święcona użyta do chrztu oczyszcza z grzechu 

pierworodnego!" Był to czas, w którym byłem wewnętrznie tak 

wzburzony jak morze podczas najsroższej burzy. 

Właśnie w tym fatalnym okresie (23.11.1926) zwrócił się do mnie 

poszechnie znany Ojciec S., redemptorysta, proponując współpracę w 

redagowanym przez siebie piśmie „St. Annablatt". W dniu 27.11.1926 

odpisałem temu panu bez ogródek: 

„Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem okólnik Ojca. Będzie 

Ojciec rozczarowany, ale muszę poinformować, że absolutnie 

odmawiam współpracy dla podobnych celów. A to dlatego, że nasze 

czysto ludzkie usługi są i muszą być prawie pozbawione mocy (dziś 

napisałbym: całkowicie pozbawione) i ponieważ świadcząc je 

zakrywamy, chowamy i odbieramy wiernym Słowo Boże. Od pięciu 

lat, drogi Ojcze, szukam dla moich parafian katolickiego wydania 

Nowego Testamentu. Jedynego wydania jakie znalazłem - Ojca 

Konstantyna Rósch - mimo próśb i nalegań nie mogę otrzymać. 

Dlaczego? Jak wygląda tu praca Kościoła Katolickiego? Czy jako 

'jedynozbawczy Kościół' nie chce rozpowszechniać Słowa Bożego, 

natchnionego przez Boga Słowa? Dlaczego nie chce? W swoim 

ogłoszonym 15 września 1920 (!) edykcie „Spiritu Paráclito" papież 

Benedykt XV rozkazał wszakże, by w każdej katolickiej rodzinie 

codziennie czytano Nowy Testament, a zwłaszcza listy Piotra i innych 

apostołów! Co w tej sprawie zostało zrobione? Gdy myślę o tej całej 

szmirze, która zalewała chrześcijan w celu uzyskania przez nich 

jubileuszowego odpustu, to chce mi się krzyczeć z gniewu. A ten 

rwetes na temat Św. Teresy (...). Wydaje się, że z zasady robi się to 

wszystko co jest nieważne, aby tylko nie robić tego, co absolutnie 

konieczne. Sądzę, że wszystkich myślących o bliskiej śmierci i 

wierzących w wieczność katolików interesowałoby bardziej to, co 

Piotr i Jan napisali o poniesionej przez Pana na Golgocie śmierci dla 

odkupienia... Czyż jednak nie szkoda tego nieodwracalnie przez księży 

i lud Boży zmarnowanego czasu? Proszę, drogi Ojcze, przeczytać 



 

ostatni tekst Słowa (Obj. 22:17—21). Biblia w najdoskonalszy sposób 

pomaga mężczyznom i kobietom, młodzieńcom i pannom wszystkich 

diecezji na całym świecie w życiu i w chwili śmierci, a nawet na Sądzie 

Bożym. (Wszelkie związki są zbyteczne!) Gdyby Kościół Katolicki 

przynajmniej tyle samo pracy włożył kiedyś w rozpowszechnienie i 

objaśnienie Pisma świętego, ile jej teraz wkłada w uczynki, to stanąłby 

na wysokości swego zadania (tak napisałem wtedy). My również 

musimy w tym dopomóc... Serdecznie pozdrawiam Ojca w Panu, 

oddany..." 

Jak Pan widzi z układu i treści tego listu starałem się wtedy 

wszelkimi siłami utrzymać dobre mniemanie o Kościele Katolickim. 

Byłem jeszcze młody i głupi! 

W tamtym okresie stale albo miałem „serce pełne radości", albo 

byłem „śmiertelnie smutny". Kiedy czytałem Biblię, rozmyślałem nad 

cudownymi objawieniami Bożymi, nad zbawczym dziełem Jezusa na 

Golgocie itd., to w sercu moim była radość, dziękczynienie, wesele. 

Kiedy patrzyłem na rzeczywistość wokół mnie — byłem śmiertelnie 

zasmucony: widziałem swoje spętanie (dogmatami) w zwiastowaniu 

Słowa; widziałem, że jestem skazany na sakramenty bez treści i mocy 

udzielane często w śmiesznej formie (podczas chrztu na przykład 

ksiądz musi dotknąć dziecka swoim poślinionym kciukiem itd.); że 

jestem zaprzedany „zakonowi", który nie pozwala pojawić się „łasce"... 

itd. 

W tamtym okresie często śpiewałem sobie napisany przez siebie 

wiersz. (...) Śpiewałem na znaną melodię, sam dla siebie, w domu, po 

cichutku. Śpiewałem półgłosem na polu, gdzie nikt mnie nie słyszał i 

nie przeszkadzał. Pan, Panie Doktorze, nie musi śpiewać ani głośno, 

ani cicho. Niech Pan go tylko przeczyta i zrozumie moją udrękę w tej 

walce jaką toczyłem. Wiersz to bardzo niedoskonały i kulawy. Oto on: 

Spójrz, Ojcze! 
 

1. Spójrz, Ojcze, z niebios wysokości, 

Gdzie mieszkasz jako Przedwieczny: 

Spojrzyj na ziemię! 

Zastępy niebieskie Ciebie uwielbiają, 

Grzeszni ludzie bezustannie Cię błagają: 

Spojrzyj na ziemię! 
 

2. Spójrz Chryste, Boże z Golgoty, 

Który siedzisz po prawicy Ojca w niebie: Spojrzyj 

na ziemię! 

Twój krzyż pociechą nam tu, na ziemi. Twoją 

śmiercią jako dzieci jesteśmy odkupieni, W pełni 

wyzwoleni. 
 

3. W niebie Chrystus przemieniony 

Strzeże swoich odkupionych, 

Uwielbione imię Jezus. 

Imię Boskie gdy sławione Zło 

ucieka rozwścieczone: 

Zwycięstwo w imię Jezusa! 
 

4.  Wkrótce Chrystus w niebie się podniesie 

I opuści swój Tron Przedwiecznego: 

Zejdzie na ziemię, 
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By wyzwolić panny mądre, czyste 

Otwierając im wrota wieczyste. Ich 

niebiańskiej Ojczyzny. 
 

5 .  Twoje dzieci wzdychają ku niebu: 

Przyjdź, o przyjdź Chryste, Święty Izraela, 

Przyjdź Boski Majestacie! 

Noc idzie naprzód - już światłość prześwituje, Jakąż 

pociechę w dzień i w noc zwiastuje: Wkrótce 

nadejdzie Pan. 

6. Nad tymi, których kocham wznieś z nieba 

Dłonie Twoje przebite, o Przedwieczny Synu! 

Miej cierpliwość... daj łaskę, o Panie, 

Zechciej dać im poznanie. 

Natchnij ich ufnością do Syna, Do 

ciebie — nadziejo jedyna. 

7.  O duszo ludzka, pospieszaj! 

Chrystus cię szuka: nie zwlekaj! 

Usłysz wołanie Zbawiciela: 

Daję wam łaskę żywota wiecznego, Moją 

drogą, bracia, dążcie do niego: Czas łaski 

dobiega końca. 

(Jak często ze łzami w oczach i głębokim wzruszeniem śpiewałem 

strofkę szóstą!) 

W tamtym okresie nigdy już nie mówiłem w kazaniach o 

sakramentach. Stale mówiłem za to o Bogu i Jego przymiotach, o wielu 

cudach w Starym i Nowym Testamencie, o prototypach Jezusa 

Ukrzyżowanego w Starym Testamencie, o psalmach itd. Zaopatrzony 

w jeden z pięciu grubych tomów Biblii (tłum. Allioli) wchodziłem na 

kazalnicę i czytałem fragment, na przykład Księgi Izajasza, objaśniając 

tekst. Było to dla moich kochanych parafian, których do dziś 

wspominam jak najlepiej, było to czymś, co się nigdy jeszcze nie 

zdarzyło. Mocno wierzę! Nikt ani nie kaszlnął. Radosna wieść dotarła 

do sąsiednich zborów. 

Jeden z moich kolegów, którego się na wsi ogólnie bano, zaprosił 

mnie nawet pod naciskiem swoich parafian, abym w jego kościele 

wygłosił podczas wieczornego nabożeństwa kazanie na temat Biblii. 

Słuchacze byli zainteresowani, panowała cisza. I nagle w ławkach 

rozległy się szepty i chichoty. Dlaczego? Postrach wsi, ks. Y, wyszedł z 

zakrystii w ornacie, z czterema ministrantami u boku, gwałtownymi 

gestami pokazał mi, że mam skończyć, po czym ukląkł przed głównym 

ołtarzem głośno odmawiając różaniec! A to dopiero! Aż do dziś nie 

wiem, chociaż wiele nad tym rozmyślałem, czy ten przewielebny Y 

chciał swoją modlitwą uzyskać zupełny czy też cząstkowy odpust (...). 

(Był to czas Wielkiego Postu i mówiłem na temat biblijnych 

prototypów ofiary złożonej przez Jezusa na Krzyżu.) 

W tamtym okresie, pod wpływem wewnętrznego, przeważnie w 

podświadomości przebiegającego rozwoju, mówiłem spowiadającym 

się, w jaki sposób mają rozmawiać z Jezusem, z Jezusem Uwielbionym; 

odmawiałem w ich obecności taką modlitwę i zadawałem im pokutę: 

w ciągu dwóch—trzech dni od czasu do czasu rozmawiać przez chwilę 

w taki sposób z Jezusem, tak Mu dziękować za Jego śmierć krzyżową 

itd. Ci, którzy mieli duchowe nastawienie byli za to bardzo wdzięczni! 



 

Inni nie, co oczywiście zrozumiałe! Niektórzy wolą zrobić jakiś 

uczynek albo odmówić modlitwę pokutną, tyle a tyle Zdrowaś Maria i 

sprawa załatwiona... a serce pozostaje nie zmienione. 

Pyta Pan, kochany Panie Doktorze, które teksty biblijne wydają mi 

się najcenniejsze. No, właśnie te, o których tak chętnie mówiłem w 

konfesjonale moim kochanym penitentom: I Ptr. 1:19 i Iz.5  3 :5 .  Nawet 

u Jana napisane jest, że „krew Jezusa Chrystusa (...) oczyszcza nas od 

wszelkiego grzechu", a więc nie rozgrzeszenie w konfesjonale. Krew 

Jezusa przelana na krzyżu, a nie znajdująca się w Wieczerzy Pańskiej, 

jak mówią Kościoły katolicki i luterański. Jeszcze cenniejszy był i jest 

dla mnie tekst z Izajasza: „Ukarany został dla naszego zbawienia...", to 

znaczy, że karę, którą Ojciec musiałby nałożyć na mnie, nałożył na 

Jezusa, Ukrzyżowanego. Ojciec, który absolutnie musi karać za grzech, 

ukarał Jezusa zamiast mnie, abym ja uszedł kary. A ponieważ, karę 

poniósł już kto inny, ja mam z Ojcem pokój. Z Ojcem, którego 

dzieckiem jestem teraz dzięki ofierze śmierci złożonej przez Jezusa, 

Pana, na krzyżu! 

Całą głębię tekstu Izajasza zrozumiałem dopiero stopniowo, ale 

rozumiałem coraz lepiej. Jednakże największe wrażenie zrobił na mnie 

tekst z Pierwszego Listu Piotra. Bardzo chciałem wtedy wiedzieć, co 

„pierwszy papież", jak wówczas myślałem, mówi i czego nie mówi. 

W godzinie śmierci mogę zawierzyć treści tych dwóch na-

tchnionych i poręcznych przez Ducha Świętego tekstów - i nie 

zawiodę się. 

Tym samym, drogi Panie Doktorze, doszedłem do opracowywania 

obu listów Piotrowych. To dla Pana niespodzianka, zgadza się! 

Dlaczego tak długo milczałem i nie pisałem na ten temat? Z tego 

prostego powodu, że moje odpowiedzi na Pańskie listy i tak były 

wystarczająco długie i pełne treści. Czy może nie, Panie Doktorze? I 

czemuż miałbym mieć jakieś zahamowania? Gdybym miał 

jakiekolwiek, to byłoby lepiej gdybym nie wystąpił z Kościoła 

Katolickiego. Ani śladu zahamowań, najwyżej subtelny wzgląd na 

Pańskie młode życie duchowe, by nie spadła na Pana niespodziewanie 

lawina. Taki rodzaj zahamowań byłby raczej możliwy. Niech Pan teraz 

usiądzie wygodnie w głębokim fotelu, Panie Doktorze. Teraz 

zabierzemy się do wytłumaczenia obu listów Piotrowych, a więc listów 

„pierwszego papieża". Musiał Pan na to rzeczywiście długo czekać, ale 

teraz otrzyma Pan rekompensatę od niego samego. A więc zaczynamy. 

Omawiając te dwa listy musimy, a raczej musi Pan, kochany Panie 

Doktorze, dobrze uważać o czym Piotr jako apostoł i fachowiec, 

znawca i naoczny świadek Jezusa mówi, a o czym - jako 

0 błędzie i błędnej nauce - nie wspomina. Niech Pan dobrze uważa 

1  dokładnie notuje o ilu sakramentach mówi ten znawca, jak zaleca 

chrzest dzieci, co mówi o kulcie Marii, o Marii Królowej, o 

Wniebowzięciu Marii, o nakazach kościelnych, o jedzeniu mięsa w 

piątek, o oddawaniu czci świętym, o odprawianiu mszy, a zwłaszcza 

mszy za zmarłych, o czyśćcu, o sakramentaliach, o wodzie święconej, 

o życiu klasztornym, o celibacie, o nieomylności papieża i 

jedynozbawczego Kościoła, o zupełnych i cząstkowych odpustach itd., 

itd. „Pierwszy papież" musiał przecież omówić dokładnie te wszystkie 

rzeczy. A gdyby zapomniał o tym w pierwszym liście, to bez wątpienia 

odrobi to zaniedbanie w drugim liście. A więc do dzieła, Panie 

Doktorze. Tylko żadnych zahamowań! 

Jak Pan wie, Panie Doktorze, oba Listy Piotra, tak jak inne święte 

Księgi Biblii, są natchnione przez Ducha Świętego. Jeżeli nie wie Pan 
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jak mądrze nauka o natchnieniu została prez Kościół Katolicki 

zrozumiana i teoretycznie ujęta i przemyślana, to będzie Pan 

zdziwiony. W „Kirchenlexikon" (katolickim) Herdera (Fryburg w 

Badenii 1897, t. 10, s. 1955) napisane jest dosłownie: „W Piśmie 

świętym spotykamy się bezpośrednio z autorytetem Bożym. Ponieważ 

ma ono charakter natchniony, więc wszystko co się w nim zawiera 

przez to właśnie, że jest w nim zawarte, jest Słowem Bożym. Tym 

samym wykluczone jest, by zawierało ono coś nieświętego, 

niegodnego albo, nawet w rzeczach mniejszej wagi, coś błędnego. 

Natomiast z uwagi na autorytet Boga i Jego Słowa 

(...) wszystko co zawiera jest do wierzenia jako Prawda Boża. 

Nieomylność i zobowiązujący do wierzenia autorytet przysługują 

Pismu świętemu zgodnie z definicją: bezwzględnie, gdy dotyczy to 

jego formy pierwotnej (...), warunkowo, gdy dotyczy to form 

pochodnych (tłumaczeń). (...) Skierowane jest przede wszystkim do 

czytelników jemu współczesnych (...), zarazem jednak, zdaniem 

Ducha Świętego, przeznaczone jest dla całej ludzkości. (...) Jego celem 

ostatecznym jest objawienie wszystkim (!) zbawienia i zbawienie 

dusz". 

Lepiej powiedzieć tego nie można. Tak więc nadzwyczajną 

wartość ma dla nas to, co Piotr mówi w swoich dwóch natchnionych 

przez Ducha Świętego pismach. Weźmy Pierwszy List Piotra. Ani 

śladu w nim „tradycji". 

W rozdziale pierwszym w. i Piotr mówi o sobie, że jest „apostołem 

Jezusa Chrystusa", to znaczy nie człowiekiem mającym specjalne 

upoważnienia do spowiadania, wyświęcania na księży itd., ale 

„świadkiem cierpień Chrystusowych" i — według Dziejów 

Apostolskich — „świadkiem Jego zmartwychwstania" (patrz Dz.i: 8 ,  

1:22, 2:32, 10:39, 10:41, 13:31, 22:15, 26:16). Jest więc jednym z Dwunastu, 

których liczba nie może się powiększyć, którzy nie mają następców, 

których imiona będą na murze Nowej Jerozolimy: „A mur miasta miał 

dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu 

apostołów Baranka" (Obj. 21:14). Nie istnieją więc ani katoliccy ani 

protestanccy następcy apostołów (biskupi). Żadni. Pan wziął dwunastu 

świadków swojej śmierci, swego zmartwychwstania i 

Wniebowstąpienia. 

1:2. Czytamy o „pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa", a więc o 

oczyszczeniu duszy przez krew Baranka, we krwi spływającej z Krzyża! 

A więc grzech pierworodny nie zostaje zgładzony w sakramencie 

chrztu, a grzech osobisty - w konfesjonale. Dokonuje się to przez 

„pokropienie krwią Jezusa Chrystusa", w wierze. To jest podstawowe! I 

już przez to samo katolicka nauka o dogmatach i sakramentach traci 

wszelką podstawę. Wszelką. Niech Pan zwróci na to uwagę, Panie 

Doktorze! 

1:2. „Łaska", nie tylko dary łaski, że dziś jeszcze żyję, że wczoraj 

nie uległem nieszczęśliwemu wypadkowi, ale łaska, która mnie 

zbawia... wiara, która mnie zbawia. Łaska oznacza ułaskawienie: ja, 

grzesznik, zasłużyłem na piekło, Jezus wziął na siebie karę. Pokuta 

została uczyniona, ale przez Jezusa, nie przeze mnie, ja uszedłem kary. 

A więc ułaskawienie bez uczynków... wyłącznie przez zbawcze dzieło 

Jezusa na Golgocie. 

1:3. „Odrodził nas „ku nadziei żywej..." (Jezus i Nikodem - Jn 

3:3—16), nie przez uczynki i religijne ceremonie, ale „przez 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa". A więc wszystko w wierze i w 



 

zaufaniu pokładanym w zbawczym dziele Jezusa, Jego śmierci i 

zmartwychwstaniu. 

1:5 .  „Strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie", nie przez 

przyjmowanie sakramentów (chrzest, spowiedź, komunia, roz-

grzeszenie), ale „mocą Bożą (...) przez wiarę", przez pełne zaufanie 

człowieka pokładane w ofierze śmierci Jezusa i w Jego zmartwych-

wstaniu. 

1:7. „...gdy się objawi Jezus Chrystus": chodzi o ponowne przyjście 

Jezusa opisane dokładnie w Listach do Tesaloniczan i zapowiadane ok. 

200 razy w Nowym Testamencie. (...) 

1 :<). „Osiągając cel wiary", to znaczy: rezultatem waszej wiary jest 

osiągnięcie „zbawienia dusz". A więc nie jest to rezultat przyjmowania 

sakramentów, kultu Marii, pomocy świętych, sakramentaliów, pomocy 

ze strony dusz czyśćcowych, fundowanych mszy. „Cel wiary" osiąga się 

przez wiarę. 

1:10. Już prorocy „prorokowali o przeznaczonej dla was łasce" i — 

w 1:13 — „połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce", całkowicie w 

ułaskawieniu, pokładając zaufanie w ofierze na Krzyżu, a nie w 

ludzkich sakramentach, odpustach, oczyszczeniu w czyśćcu, 

rozgrzeszeniu itd. 

1:16. „ponieważ napisano". To jest podstawowe: nie dogmaty ludzi, 

Ojców Kościoła, Soboru, papieża, biskupa, tylko to, co już zostało 

napisane! Biada, jeśli ktoś coś dołoży lub ujmie (patrz Obj.22:19). A 

więc nie nauka ojców, nie tradycja, nie ustny przekaz, że w piątek nie 

wolno jeść mięsa ale w Wielki Piątek wolno czyścić oborę. „Ponieważ 

napisano", mówi Piotr, tak jak sam Zbawiciel powiedział: „Kto wierzy 

we mnie, jak powiada Pismo..." (Jn 7:38). 

1:18. „...zostaliście wykupieni (...) drogą krwią Chrystusa, jako 

Baranka niewinnego i nieskalanego". A więc jasne jest: nie woda 

chrztu, nie konfesjonał, nie oleje święte, nie uczynkowość, nie 

monstrualne pokutowanie, nie rozgrzeszenie, nie odpusty, nie 

oczyszczenie w czyśćcu. Tylko jedno: „wykupieni drogą krwią 

Chrystusa"! Kto ją przyjmie, jest zbawiony i może stawić opór 

grzechowi; kto jej nie przyjmie, odrzuci — będzie zgubiony; kto nic o 

niej nie wie, bo nikt mu nie powiedział, ten jest straszliwie 

wprowadzony w błąd, straszliwie! A takich są miliony. 

1:21. „Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga", to znaczy, że „nikt 

nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie", przez Jezusa. Tylko przez 

Jezusa, przez z Jego ofiarę śmierci i pełne wiary zaufanie pokładane w 

niej, możemy przyjść do Ojca, być Jego dziećmi i możemy powiedzieć: 

„Abba", to znaczy „Ojcze umiłowany!" To nie jedynozbawczy Kościół 

nas pojednał z Bogiem, a wyłącznie wiara w ofiarę śmierci złożoną 

przez Jezusa. Nie ten jest chrześcijaninem kto nazywa siebie 

katolikiem czy protestantem, ale ten, kto przyjął Jezusa za swego 

Zbawiciela, rodzi się na nowo w krwi Baranka. Ten jest 

chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, domownikiem niebiańskiego 

Domu Ojca! 

1:22. „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo 

prawdzie", nie przez własne uczynki, tylko przez wiarę w napisane 

Słowo, przez posłuszeństwo biblijnej Prawdzie. Nie „prawdzie" 

katolickiej, protestanckiej, mahometańskiej, nie! Przez posłuszeństwo 

Prawdzie Pisma przez Ducha Świętego. Słowami Biblii Duch Święty 

ukazuje mi drogę na Golgotę, do zmartwychwstania, do Jezusa, do 
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Ojca, do uświęcenia, do służby. Nie do uświęcenia przez 

rozgrzeszenie. 

1:22. „...czystym sercem", nie dlatego czystym, że nie popełniło się 

jeszcze cudzołóstwa (...), tylko sercem oczyszczonym, odnowionym w 

krwi Jezusa. 

1:23. „Jako odrodzeni (...) przez Słowo Boże, które żyje...". 

1:25. „Ale Słowo Pana trwa na wieki". Nie encyklika papieska, 

rzymskie brewe, Edykt Nantejski, Syllabus, nie zarządzenie 

Kongregacji do spraw Kanonizacji Świętych, kolegium papieskiego, 

siedemdziesięciu kardynałów, biskupów całego świata, nie tradycja, 

nie Nauka Ojców Kościoła itd., tylko Słowo Pana! 

2:2. „Nie sfałszowane duchowe mleko", to znaczy Słowo Boże! 

2:4. Do Jezusa, „do kamienia żywego" i 2:6 - „kamień węgielny, 

wybrany, kosztowny...", a więc Jezus i tylko Jezus. Nie zastępca — 

papież! Jeśli Pan potrzebuje jakiegoś zastępstwa, to ma dwojakie: w 

napisanym Słowie i w Duchu Świętym. „Namiestnika Chrystusowego" 

Pan nie ustanowił! 

2:5. „...jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy..." Kościół 

nie jest więc katolicką czy protestancką katedrą, ale wspólnotą 

wszystkich narodzonych na nowo we krwi Jezusowej dusz, niezależnie 

od tego czy pochodzą z rodzin katolickich, protestanckich, 

żydowskich czy mahometańskich. 

2:5. „...budujcie się w kapłaństwo święte..." Nie ma kapłanów 

ustanowionych przez Pana, by składali nowotestamentowe ofiary 

(msze). Natomiast każdy chrześcijanin, każdy narodzony na nowo 

może i powinien mówić innym, jak krew Jezusowa oczyszcza od 

wszelkiego grzechu: powszechne kapłaństwo. W 2:9 czytamy: „wy 

(dzieci Boże) jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, 

narodem świętym (uświęconym), ludem nabytym, abyście 

rozgłaszali..." Dokładnie to samo mówi Paweł: „...śmierć Pańską (...) 

zwiastujcie (wy dzieci Boże), aż przyjdzie" (I Kor.n:26). A więc żadne 

(zapożyczone ze Starego Testamentu) szaty, ceremoniały i ofîary, 

które są bezcelowe odkąd umarł Baranek. Tylko jedno: wy, dzieci 

Boże, mówicie innym ludziom jak dzięki zaufaniu pokładanemu w 

ofierze śmierci złożonej przez Jezusa staliście się dziećmi Bożymi. 

Jeżeli niektóre z tych dzieci Bożych poświęcają się całkowicie służbie 

Ewangelii jako księża lub kaznodzieje, to tym lepiej i zgodnie z wolą 

Bożą. Jednakże służyć musi każdy chrześcijanin na tym miejscu, w 

jakim się znajduje i używając tych darów jakie posiada: musi żyć z 

Jezusem tak, by Jezus widoczny był w jego życiu. Nie ma więc u Piotra 

mowy o urzędowych osobach udzielających sakramentów... osobach 

wyposażonych w mitrę, złoty pastorał i stułę oraz pierścień, który 

biskupi każą wszystkim całować. 

2:6. „A kto weń wierzy, nie zawiedzie się". Kto, to znaczy 

ktokolwiek (po francusku: quiconque croit, jak w Ewangelii Jana 3:16) 

uwierzy w Pana, ten nie zostanie potępiony, nie zginie, bo ma już 

„żywot wieczny". 

2:7. „...kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie..." Lud 

żydowski i częściowo lud chrześcijański. Tam, gdzie wprowadza się 

sakramenty i inne „zbawcze" środki, Chrystus zostaje wyłączony, 

Chrystus zostaje odrzucony... Tak mówi Piotr! 

2:8. Jezus jest „kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia; 

ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń". Tam, gdzie Słowo Boże 

odrzuca się, przekręca, odbiera, gdzie teologia i filozofia wykrzywia je, 



 

podkopuje, unieważnia, tam wyśmiewa się ze „skały zbawienia", z 

Jezusa, jak to czynią wolnomyślni panowie albo przemilcza się Biblię, 

by zamiast niej wydawać własne edykty. 

2:10. „...dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania 

dostąpiliście". Niegdyś nie objęci łaską, teraz ułaskawieni. Wszędzie 

łaska, ułaskawienie, nigdzie sakramenty albo własne uczynki, które 

zbawiają. 

2:11. „...pielgrzymi i wychodźcy...", dzieci Boże w środku państwa 

ciemności szatana. A więc nie państwo kościelne posiadające świecką 

władzę, własną armię, zwierzchnictwo nad książętami, polityczną 

władzę dzięki wyborom, dzięki ustanowieniu własnych książąt 

Kościoła, kardynałów, prałatów, dzięki wpływom w bankach, w 

polityce itd. Nie: wychodźcy! Nie jesteście z tego świata, choć jeszcze 

na tym świecie, cieszcie się gdy macie chleb powszedni i nie jesteście 

prześladowani... wy, dzieci Boże, wy — wierzący! 

2:12. „Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne", to znaczy żyjcie 

również jak dzieci Boże, jako dzieci światłości prowadząc życie 

nienaganne, a nie zakładając sekcje gimnastyczne, związki kobiet i 

dziewcząt (którym na wsi tańczyć nie wolno, ale w mieście owszem), 

stowarzyszenia mężczyzn (którzy muszą pomagać w wypijaniu piwa, 

nie w gospodzie co jest złe i zakazane, ale w katolickim lokalu 

związku, by można było spłacić długi...), nie popadając w manię 

zakładania stowarzyszeń, sekcji teatralnych, klubów dyskusyjnych! 

2:13. „Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze 

względu na Pana..." Nie ma tu nic o klątwie papieskiej na niemiłych 

książąt, nic o kodeksie karnym, którego można nie słuchać w 

sumieniu swoim jak mówi teologia moralna. Nic tam nie ma o 

kościelnej zwierzchności czy władzach kościelnych. Powiedziane jest: 

poddani ludzkiemu porządkowi. Nic nie jest napisane 

0 własnych sądach sprawowanych przez diecezję albo obradujących w 

Rzymie. Nic też o ekskomunikowaniu, kanonizacji, suspensach, 

klątwach, banicji... nic o indeksach zakazanych książek, teologii 

moralnej, prawie kościelnym i dogmatyce. Tylko jedno: bądźcie cisi i 

zadowoleni, że macie chleb powszedni 

1 jesteście tolerowani jako „pielgrzymi i wychodźcy", chronieni przez 

władze świeckie. Według nauki Piotrowej katolik musi sumiennie 

płacić podatki, nawet gdy obecny „namiestnik Chrystusowy" twierdzi, 

że „państwowe" prawa nie obowiązują w sumieniu. Jakież to 

niesumienne i podminowujące państwo! 

Nadzwyczaj interesująco na temat prawa karnego (lex pure 

poenalis) pisze profesor teologii moralnej dr Franz Göpfert (Padeborn 

1905, tom I, s. 74) .  Mówi on (z naciskiem i sięgając daleko wstecz), że 

na odcinku duchownym prawo karne prawie bez wyjątku obowiązuje 

również w sumieniu. Tak więc kościelne ustawy prawne obowiązują 

również w sumieniu. Kościołowi trzeba okazywać ścisłe 

posłuszeństwo. Natomiast na temat świeckiego prawa karnego, dodaje 

wręcz: „Mniej znaczące są ustawy prawne na odcinku świeckim, 

zwłaszcza dziś, gdy ustawodawcy, w szczególności izby poselskie, w 

ogóle nie myślą o zobowiązaniach przed Bogiem i w sumieniu, nie 

mówiąc już o tym, że mieliby je nakładać". 

Przemyt, oszustwa podatkowe itd. podpadają więc według 

katolickiej teologii moralnej pod „prawo karne" (nie obowiązujące w 

sumieniu). (...) A więc oszustwo jest dozwolone. Byle tylko nie dać się 

przyłapać, bo zostanie się ukaranym. Tak mówi nieomylny Urząd 

Nauczycielski Jedynozbawczego. Natomiast Piotr, jego „pierwszy 
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papież", mówi: „bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu 

porządkowi"... również zarządzeniom w sprawie pędzenia bimbru, 

deklaracji podatkowych itp. Świecka władza nie po to istnieje, by 

podlegać „namiestnikowi Chrystusowemu" we wszystkich jego 

odcieniach: biskupom, prałatom, opatom, patriarchom, prymasom, 

metropolitom albo podlegać popom, derwiszom, duchownym 

muzułmańskim itp. Z Boskiego punktu widzenia sprawa wygląda 

akurat odwrotnie! „Bądźcie poddani ludzkiemu porządkowi", jak 

nakazuje Duch Święty przez apostoła Piotra, którego katolicki Kościół 

wbrew jego woli uczynił swoim „pierwszym papieżem". 

Zdaniem prof. dr. Gópferta oszustwa podatkowe i uchylanie się od 

pacenia podatków nie obciążają sumienia ponieważ świeccy 

ustawodawcy nie są na poziomie. 

Jak to musiało wyglądać w średniowieczu, gdy władze świeckie 

poddane były władzom Kościoła „w sumieniu" (...), gdy biskupi 

poddanych króla po prostu zwalniali z przysięgi na wierność? A 

„pierwszy papież" mówi przecież „bądźcie poddani ludzkiemu 

porządkowi"! 

Tak to jest, Panie Doktorze, Piotr ma rację. (...) Pismo święte ma 

rację zawsze i tylko ono ma rację! Mówi: z Boskiego punktu widzenia 

świeckie władze istnieją, ale kościelne władze - nie. Napisano tylko: 

„Paście trzodę Bożą (...) jako wzór dla trzody" i: „bądźcie poddani 

wszelkiemu ludzkiemu porządkowi"! 

(...) Ślub cywilny (zawarty przed władzą państwową) nie jest 

wiążący przed Bogiem... Prawo karne ustanowione przez państwo 

(podatki itp.) nie ma znaczenia, nie jest wiążące i zobowiązujące w 

sumieniu. To jest po prostu przestępstwo, bezprzykładne 

przestępstwo dotychczas przez państwo nie karane. Dlatego, Panie 

Doktorze, tak źle się dzieje właśnie w krajach katolickich. (...) 

Oby państwa zaczęły się jednak w swoim czasie troszczyć o to, by 

Kościół Katolicki poszedł w ślady swego wychwalanego Pierwszego 

Papieża i sam praktykował jego zarządzenie: „bądźcie poddani 

ludzkiemu porządkowi". Videant Consules! (Niech czuwają 

konsulowie — przyp. tłum.), żeby katolicki Kościół nie podkopywał 

autorytetu władz państwowych, zwłaszcza świadomie. Jego własne 

jezuickie (i ściśle obowiązujące w sumieniu) ustawodawstwo ważne 

jest przed Bogiem: „...przepis za przepisem, przepis za przepisem, 

nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam" 

(Iz.28:10), „wyuczony przepis ludzki..." (^.29:13). Videant consules! 

Bez obrazy, mój drogi Panie Doktorze. Pan z pewnością również 

jest tego zdania. Proszę odnośnie do tego przeczytać Rzym. 13:1-8. 

2:21. „...Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, 

abyście wstępowali w jego ślady". Znowu ofiara śmierci złożona przez 

Jezusa jako punkt centralny i pełne zadośćuczynienie. My, 

chrześcijanie, mamy iść w Jego ślady, a nie w ślady świętych, którzy 

często są zupełnie nieznani albo w ogóle nigdy nie żyli (jak św. Jerzy). 

2:24. „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, 

(...) jego sińce uleczyły was". Znowu: nie odprawianie mszy, spowiedź, 

chrzest dzieci, ale „Jego sińce", rany Jezusowe! 

2:25: „...teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych". 

Nawrócenie nie następuje dzięki wstąpieniu do jakiegoś 

Kościoła. Zwierzchnikiem każdej duszy jest Jezus, a nie ksiądz czy 

biskup, nie papież ani ojciec przełożony, ani opat (...). 



 

3:18. „Chrystus raz za grzechy cierpiał...". Dokładnie to samo mówi 

Paweł; Chrystus nie może umrzeć po raz drugi, a więc nie istnieje 

ofiara mszy, która „w bezkrwawy sposób..." itd. „Bezkrwawa ofiara" 

jest tak czy inaczej niedorzecznością, wysoce nieboską uczynkowością! 

Chcieć samemu (i to za pomocą - płatnych - milionów mszy dziennie) 

zrobić to, co już dawno zostało dokonane przez ofiarę śmierci Pana, 

gdyż „Chrystus raz za grzechy cierpiał". Odprawiający mszę księża 

„ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko" 

(Hebr.6:6). (...). 

3:22. Jezus „który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej"... 

stamtąd Pan zstąpi znów na ziemię przy końcu czasu łaski... a więc nie 

jest obecny w tym czy innym kościele bądź kaplicy. Jest w niebie. Na 

dole, w państwie ciemności, przez ten czas gdy Pan Jezus przebywa w 

górze u Ojca, tu mieszka w sercach wierzących Duch Święty. Piotr 

modlił się więc do Zbawiciela Uwielbionego, a nie do Zbawiciela 

Eucharystycznego, którego absolutnie nie znał i którego nigdy by nie 

uznał. 

3:22. „...poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce". W imię 

Jezusa, a nie w imię Marii mogą być wypędzane upadłe anioły 

(demony). Gdzie jest napisane o Matce, Marii, że poddane jej są 

demony lub anioły? Albo, że można wypędzać demony za pomocą 

wody święconej? No właśnie! 

5.1. „Starszych więc wśród nas napominam, jako również starszy i 

świadek cierpień Chrystusowych". Starszych w wierze. Są więc tylko 

dzieci Boże (i dzieci tego świata). Wśród dzieci Bożych jedni są młodzi 

w wierze (ponieważ niedawno uwierzyli, nie znają jeszcze tak dobrze 

Pisma albo są letni w modlitwie), a drudzy są starsi w wierze, a więc 

zdolni nauczać innych. Biblijnym starszym jest więc mąż (nigdy 

kobieta), który daje przykład życia w wierze, umie objaśniać Biblię i 

karmić zbór biblijnym pokarmem. 

Nie ma tam więc seminarium duchownego, subdiakona, diakona, 

wikarego, kapłana, proboszcza, pastora miejskiego i kan-tonalnego, 

archiprezbitera, honorowego kanonika, kanonika, prałata, prałata 

domu jego świątobliwości papieża, papieskiego legata, nuncjusza, 

opata, generała jezuitów, biskupa, sufragana, biskupa tytularnego, 

biskupa misyjnego, arcybiskupa, kardynała, kardynała sekretarza 

stanu, papieża z gwardią przyboczną i na tronie. Nie ma biskupa z 

mitrą i złotym pastorałem, rozdzielającego komunię świętą i 

podającego przedtem do pocałowania swój pierścień (ze szmaragdem) 

ani papieża, którego całuje się w nogi, który przemawia „ex cathedra". 

Nie: Piotr nosi proste szaty, jest ubogi i pracuje tak samo jak inni 

wierzący; mówi o sobie „również starszy", a więc nie tylko wy, ale i ja 

jestem starszy, nie tylko ja, ale wy również jesteście starszymi w 

wierze. „Również starszy (...) oraz współuczestnik chwały". W żadnym 

wypadku nie mówi: ja jestem papieżem, ja was wyświęcam, ja was 

ordynuję, a jeśli nie będziecie posłuszni, to ja was wykluczę z grona 

wiernych. Nie mówi: ja udzielam światu apostolskiemu 

błogosławieństwa, ja jestem namiestnikiem Chrystusowym, ja jestem 

nieomylny, całujcie moje stopy! Nic podobnego ani jednego takiego 

słowa. Wprost przeciwnie: „również starszy (...) oraz współuczestnik 

chwały". 

Nie mówi też: rozkazuję z mocy mego urzędu, mego prymatu. Nie, 

on mówi: „napominam jako również starszy (...) oraz współuczestnik 

chwały". 
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5 :2. „Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, 

lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem". 

A więc nie nominacja na urząd z królewsko-cesar-skim uposażeniem z 

kieszeni klnących podatników, którzy potem spowiadają się: 

przeklinałem! Ale wezwanie: starsi zboru, uważajcie na zbór, 

napominajcie, pouczajcie, aby wszyscy szli razem i nikt nie został w 

tyle. Nikt natomiast nie ma nic do rozkazywania. Żadnych praw 

moralnych, teologii moralnej, moralistów, którzy często sami nie są w 

stanie postępować tak, jak nakazują innym. Piotr nie mówi: wikary 

będzie miał taką a taką pensję, biskup takie a takie beneficjum, a 

papież miliony z świętopietrza i dochody z państwa kościelnego... nie 

mówi, że msza fundowana kosztuje 20 franków, a najniższa stawka 

wynosi... itd. 

5 :3 .  „Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz 

jako wzór dla trzody". A więc prawdziwi starsi w wierze: nie wsiowi 

wielkorządcy, ale ci, którzy służą. 

5 :9.  „Przeciwstawcie mu się (szatanowi), mocni w wierze". Jako 

dzieci Boże czerpcie codziennie siłę przeciwstawiania się szatanowi, 

mocni w wierze, to znaczy pokładający ufność w ofierze śmierci 

Jezusa. To jest opoka, której bramy piekielne nie przemogą: wiara, 

zaufanie pokładane w pokutnej śmierci Jezusa. 

5 :10. „A Bóg wszelkiej łaski (...) sam was (...) przysposobi, 

utwierdzi..." A więc znowu łaska, a nie sakramenty. 

5:12. „...taka jest prawdziwa Łaska Boża; w niej trwajcie". A więc to 

jest prawdziwa religia, prawdziwa wiara, prawdziwe zbawienie w 

Chrystusie. (...) 

Zanim przejdziemy do Drugiego Listu Piotra, drogi Panie 

Doktorze, chciałbym Pana szczerze zapewnić, że w tym wszystkim, co 

powiedziano powyżej, nie powinien Pan doszukiwać się nienawiści, 

zjadliwości czy szyderstwa. Jest to po prostu to, co mówi Piotr i 

przeciwieństwo tego — nauka katolicka. 

Używam tu tłumaczenia dr Allioli (w tłumaczeniu na język polski 

użyto przekładu Biblii BiZTB, 1975 - przyp. tłum.). 

Przyszła więc kolej na Drugi List Św. Piotra. Martwię się trochę o 

Pana, kochany Panie Doktorze. Może nie jest to aż zastanawiające, ale 

zapewne bardzo ubolewania godne, że Św. Piotr w tym długim 

(pierwszym) liście nic a nic nie napisał o sakramentach, 

sakramentaliach, odpustach, dobrych uczynkach, jak również nic o 

Wniebowzięciu Marii, kulcie dusz czyśćcowych itd. Przykro mi, bo 

wyobrażam sobie jak tęsknie wyczekiwał Pan tych przekonywających 

dowodów. Dobrze to rozumiem. Ale cierpliwości. Może teraz w 

Drugim Liście, pojawią się z podwójną siłą. Odwagi, Panie Doktorze! 

We wstępie do Drugiego Listu Piotr nie tylko mówi, że jest 

apostołem, ale: 

1:1. „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa". Nie mówi: 

papież i zastępca, tylko: sługa, wprost niewolnik Jezusa Chrystusa. I 

pisze „do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza". A 

więc usprawiedliwienie, które dokonało się dzięki temu, że (Iz. 5 3) 

Pan nasze cierpienia wziął na siebie, tak że uszliśmy kary. 

1:4. „... abyście (...) stali się uczestnikami boskiej natury" (przez 

poznanie łaski Jezusa Chrystusa). A więc nie chrzest, tylko narodzenie 

na nowo we krwi Baranka, tak byście stracili starą Adamową naturę, 

otrzymali nowe serce i nowego ducha i przez to stali się uczestnikami 

boskiej natury. 



 

i:8. Abyście nie byli bezczynni i bezużyteczni „w poznaniu Pana 

naszego Jezusa Chrystusa". Poznanie jest konieczne. Bez niego wiara 

nie ma podstawy. Ale poznanie pochodzące tylko z Pisma świętego. 

Komu go brak, „ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został 

oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów". Kto więc nie czyta 

Biblii i nie umacnia się codziennie i nie uzbraja w słowo, ten wkrótce 

zapomni się modlić a tym samym zapomni o Chrystusie i będzie żył 

tak, jakby Chrystus nie umarł za niego. 

1:10. „Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje 

powołanie i wybranie umocnić" (w niemieckim cytacie z Biblii: 

umocnić „przez dobre uczynki"; w polskim przekładzie BiZTB tych 

słów nie ma - przyp. tłum.). Powołanie z łaski, zbawienie z łaski. 

Natomiast potem musi to się okazać prawdziwe przez spełnianie w 

codziennym życiu uczynków przed Bogiem. Tam gdzie tych uczynków 

brakuje, brakuje też wiary, a nawrócenie było tylko pozorne. Tak jak 

pisze Paweł do Galacjan i Jakub w swoim liście. 

1:12.13. „Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy 

(...) Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, 

pobudzać was przez przypominanie". Nie chodzi więc 

0 zarządzenia, encykliki itp., tylko o przywoływanie na pamięć Jezusa, 

jak mówi Paweł w II Tym. 2:8. 

1:15. „Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to 

mieli w pamięci". Chcę, abyście mieli w pamięci nie mnie, nieważnego 

Piotra, tylko łaskę Pana i wypływające z niej usprawiedliwienie 

człowieka. 

1:16. „...nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach" na 

zbawczych sakramentach! A więc już wtedy istniały takie błędy 

1  błędne nauki. Piotr jednakże nie idzie za nimi, tylko mówi: „gdyż 

oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa". 

1:18. „A my (...) usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. 

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy 

dobrze czynicie trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym 

miejscu". Trzymajcie się więc tylko mocno Pisma świętego, które 

przeprowadzi was przez ciemności ziemi i doprowadzi świecąc jak 

pochodnia do światłości Jezusowej. 

i:2o. „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma 

nie podlega dowolnemu wykładowi". A więc nie katolicka, 

protestancka, sabatystyczna czy „chrześcijańsko naukowa" inter-

pretacja! I nie katolicko-protestanckie przepisy. Słowo Pisma wykłada 

się tylko innym słowem Pisma. Jeśli tylko są jakieś sprzeczności, 

oznacza to, że albo wprowadziłem tam coś obcego, albo moja 

interpretacja jest błędna. Piotr mówi więc wyraźnie: żadnej własnej 

interpretacji. Nie wydał rozkazu: każdy z moich katolickich księży, 

którego ordynuję, musi przysiąc, że będzie wierzył Pismu świętemu 

tak, jak to zarządzą katolickie komentarze i przypisy (które niekiedy 

mówią coś wręcz przeciwnego niż teksty biblijne). 

2:1-3 .  „Fałszywi prorocy" (...) „fałszywi nauczyciele" (...) „którzy 

wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana. I wielu pójdzie za 

ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z 

chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści". Każdy, 

kto naucza czegoś, co stoi w sprzeczności z Pismem, jest fałszywym 

nauczycielem, fałszywym prorokiem. Tam uważa Piotr. Ujmuje to 

jeszcze ostrzej niż Paweł. Jest bardziej paulinistyczny niż Paweł. 
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Charakteryzuje dokładnie dzisiejsze sekty (błędne nauki) — duże i 

małe. Największą i najstarszą jest bezsprzecznie jedynozbawczy 

nieomylny Kościół, co jest udokumentowane przez samego św. Piotra, 

„pierwszego papieża". On mówi „pro domo". Dlatego pisma Piotra 

przezornie nie są rozpowszechniane i leżą spokojnie w szufladzie - nie 

czytane, by każdy kolejny papież mógł bez przeszkód mówić „ex 

cathedra". 

Piotr bardziej niż Paweł i Jan opowiada się za samą tylko wiarą, 

łaską i ofiarą Jezusa. Daje tu dokładną odpowiedź na to, co będzie mu 

się później chciało włożyć w usta jako „pierwszemu papieżowi". 

2:9 .10. „Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych 

zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, 

którzy (...) zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom 

niebieskim". Wszelkie sekty odeszły więc od pierwotnej Prawdy 

Pisma, zmyśliły opowieści i poszły ich śladem, a dziś nazywają 

sekciarzami, apostatami i renegatami tych ludzi, którzy odchodzą od 

błędów i powracają do Prawdy Pisma świętego, do łaski, ułaskawienia, 

ofiary na Krzyżu. Tak mówi Piotr. Nie mówi 

0 ekskomunikowaniu, suspensach, klątwie (w średniowieczu) 

rzucanej na tego, kto nie chce uznać sakramentów itd. 

2:12. „...bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą..." Tak to jest: 

najbardziej pozbawieni sumienia adepci są najlepszymi obrońcami i 

stróżami nieboskiego systemu... Dziś również, Panie Doktorze, czy tu, 

czy tam. 

2:14—19. „Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie 

dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, 

synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili (...). Ludzie 

ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich 

przenaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami 

nadętymi a pustymi, nęcą (...). Obiecując im wolność, chociaż sami są 

niewolnikami zguby". 

Tak jasno i ostro Paweł mówi nieczęsto. Kto jest sekciarzem? Kto? 

Oszukany, który dziś usiłuje złapać oddech czy ten, kto w pierwotnych 

czasach odszedł od pełnej Prawdy Pisma świętego 

1  przeszedł do „opowieści", teologii i folozofii? Niejeden z wyklętych i 

ekskomunikowanych czeka w raju Pana na ciało uwielbione, podczas 

gdy oprawcy inkwizycji i rzucający klątwy czekają na sąd przed 

Wielkim Białym Tronem (Obj.2:i 1)... jako „kozły". 

3:1.2. „List ten (...) jest już drugim listem, który do was piszę, a w 

nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły 

wasze". Przez przypomnienie (a nie przez encykliki, dogmaty i 

przepisy moralne) „...abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio 

wypowiedzieli święci prorocy". A więc nie tradycja, nie nauka Ojców 

Kościoła. Tylko Pismo święte jest podstawą. 

3 : 3 .4. „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych 

przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych 

własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście 

jego..." Herezja paruzji - mówi Kościół"Katolicki. W „świętym gniewie" 

spalił na stosach setki tysięcy „paruzjan", to znaczy wierzących w 

ponowne przyjście Chrystusa pietystów i kwietystów. 

3 . u.12. „...jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w 

pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia 

Bożego..." A więc Piotr wie dokładnie o porwaniu zboru, wie to 

dokładnie tak samo jak wie Paweł w I Tes.4: i 3 .  A przy tym paruzja 



 

Pana jest wyraźnie osądzona przez Kościół Katolicki, którego 

„pierwszym papieżem" miałby być Piotr. 

3:15-16. „...umiłowany brat nasz, Paweł, (...), mówi we wszystkich 

listach (...) pewne rzeczy niezrozumiałe, które (...) ludzie 

niewykształceni i niezbyt mocni przekręcają ku swej własnej zgubie". 

Piotr jest więc całkowicie paułinistyczny, ma wysokie zdanie o jego 

pismach, zna je dokładnie. Wie również, że w tamtejszych religijnych 

kręgach są pewne elementy stawiające opór i dobrze broni Pawła 

przed nimi. Kończy zaś wskazówką: 

3:17. „...miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy 

ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska". 

3:18. „Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i 

Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała..." 

Tak więc ma Pan, drogi Panie Doktorze, coś nie coś na temat 

Listów Piotra. Zna Pan teraz przyczynę moich zahamowań: chciałem 

Pana oszczędzić. Unikałem wszelkiej bezwzględności. Inaczej 

przekazałbym Panu chętnie jeszcze dokładniejsze wnioski z tego, co 

Piotr mówi, czego nie mówi i co osądza w swoich Listach. Piotr jest 

bardziej paułinistyczny niż Paweł. 

Żaden z apostołów nie opisał Prawdy (biblijnej Prawdy dla 

katolików) tak dokładnie jak Piotr. I żaden z apostołów nie ujął, nie 

zwalczał i nie napiętnował błędnej nauki katolickiego Kościoła tak, jak 

właśnie Piotr to uczynił. A ci, którzy wymazali jego naukę, mówią, że 

jest on pierwszym papieżem. Jest nim tak samo jak Pan, Panie 

Doktorze, jest rosyjskim popem albo patriarchą Grecji. 

Jeszcze parę słów, o ile Pan jeszcze żyje i nie został zmiażdżony 

impetem Listów Piotra. Rozumie Pan, Panie Doktorze, że poznanie 

Piotrowej Prawdy wypędziło mnie z katolickiego Kościoła? 

Studiowanie Pisma świętego bez apokryfów dało mi biblijny 

fundament; poznanie Biblii ukazało mi błędy nauki Kościoła 

katolickiego; natomiast siła bijąca z Listów Piotra wyrzuciła mnie z 

impetem z łona nieomylnego Jedynozbawczego... z łona pierwszej 

sekty. On jest matką wszystkich sekt. 

Od początku swego istnienia (3 i 4 stulecia) Jedynozbawczy 

nazywał (i nazywa) wszystkich bez wyjątku, wszystkie społeczności i 

Kościoły stojące poza nim - „sektami" i traktuje je jak „pietystów" i 

„kwietystów" (ewentualnie posyłając na stos, do swego krematorium). 

Jeśli niekiedy przedstawia mu się biblijną 

Prawdę ukazując przez to jego błędy, błędną drogę i naukę, tak że 

może między wierszami przeczytać, że sam jest pierwszą i najlepiej 

zorganizowaną sektą, to natychmiast wpada w szaloną wściekłość. 

Biada nam wszystkim, biada mnie, gdyby miał swobodę działania. 

Natychmiast ekskomunikowanie, wykluczenie, klątwa, inkwizycja i 

tradycyjny „kubeł pomyj". (...) 

Śmiertelnie obrażony, woła Nieomylny na pomoc państwo (nie 

mogąc niestety zmusić do milczenia „złego kopernikańskiego 

buntownika" za pomocą wyroku własnego sądownictwa). „Na 

pomoc"... „łapaj go"... „trzymaj mocno"! W tym wypadku państwowe 

prawo karne jest ważne i obowiązujące przed Bogiem, ponieważ ma 

działać na korzyść wołającego o pomoc. „Można tak... ale trzeba też 

inaczej!" 

Dlatego, Panie Doktorze, niech Pan schowa te listy głęboko w 

najniższej szufladzie biurka. Gdyby wpadły kiedyś w ręce 

prawdziwego jezuity, byłby pan zgubiony, załatwiony raz na zawsze, a 
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ja zostałbym, gdyby się tylko dało, starty na proszek (na życzenie 

Nieomylnego) przez prawo karne władz cywilnych. Specjalnie w tym 

wypadku są one kompetentne, prawo jest ważne w sumieniu i przed 

Bogiem. 

Tak jest: najstarszą i najlepiej zorganizowaną sektą jest 

bezsprzecznie jedynozbawczy, nieomylny Kościół. Jest to bosko 

udokumentowane przez samego św. Piotra. Kto nie wierzy, niech 

przeczyta jego listy dwa lub trzy razy. 

Mnie osobiście każdy może nazwać wołem i osłem i może mnie za 

takiego uważać. Nie wpadam przez to we wściekłość i nikogo za to nie 

opluwam. „Wiem bowiem, że nic nie wiem". A przy całej wielkiej 

głupocie „wiem, komu zawierzyłem" (II Tym.i: i2) .  Zawierzyłem 

Jezusowi, Ukrzyżowanemu i Jego Słowu. Nigdy nie zawierzę 

katolicko-mahometańsko-buddyjsko-żydowsko-jezuic-kiej hierarchii i 

jej tak czy inaczej zabarwionej „prawdzie". Nigdy! Niech się na to 

nabiera kto chce. 

Czy nie wszyscy oni są w swoim rodzaju „jedynozbawcami"? Czy 

nie wszyscy są w swoim rodzaju „nieomylni"? Z pewnością. Czy nie 

wszyscy w imię Boga rozkazują Kościołowi? Czemuż by nie! Ale ja nie 

zawierzę nikomu z nich. Ja wierzę Słowu Pisma: „Kto wierzy we mnie, 

jak powiada Pismo" (Jn 7:38) .  Pokładam zaufanie wyłącznie w ofierze 

śmierci Pana, w pokutnej śmierci 

Baranka bez zmazy. Religijnym przepisom służbowym (dowolnego 

koloru) nigdy więcej nie powierzę siebie! Czy Pan gniewa się za to na 

mnie, Panie Doktorze? Czy obraziłem Pana? Naprawdę byłoby mi 

przykro. Nic tu jednak nie można zmienić! 

Pokrewieństwo gatunku, wspólnota interesów sprawia, że 

wszyscy, jak na niewidzialny znak, odsuwają Biblię na bok. Niektórzy 

na niedosiężną odległość. Zastępują ją wyprodukowanymi przez siebie 

namiastkami... Koranem... apokryfami... tradycją (ustnym 

przekazem)... nauką Doktorów Kościoła. 

Czy Piotr choć jednym słowem wspomniał o choćby jednym z 

siedmiu katolickich sakramentów, o choć jednym z sakramenta-liów 

jak np. woda święcona... czy powiedział choć słowo o papieżu, 

Wniebowzięciu Marii, czyśćcu i duszach w czyśćcu, o mszach za 

dusze, o odpustach, celibacie, teologii moralnej? Ani słowa o tym 

wszystkim. Natomiast wciąż powtarza się: łaska, wiara, ofiara 

śmierci... raz za grzechy cierpiał... narodzenie na nowo, 

nawrócenie,...,, starsi w wierze... wszystkie dzieci Boże mają zadania 

kapłańskie itd. Mówi też dwa razy o ponownym przyjściu Jezusa, 

dokładnie tak jak Paweł w I Tes.4:13—17. Podczas mszy za zmarłych 

dziesiątki tysięcy księży czytają codziennie te wiersze. Natomiast 

muszą wierzyć (wbrew tekstowi), że nie chodzi tu o ponowne 

przyjście, ale o Sąd Ostateczny. 

Piotr mówi tak jak Paweł w Ef.2: 8  - „Albowiem łaską zbawieni 

jesteście przez wiarę...", przez mocne zaufanie pokładane w ofierze 

śmierci złożonej przez Jezusa! W liście do Kolosan 3:1.2 Paweł zwraca 

też uwagę na Uwielbionego Zbawiciela, który przedtem tu, na dole, 

umarł za nas na Krzyżu: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, 

tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o 

tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi": nie o 

Eucharystycznym Zbawicielu, który wcale nie istnieje. Pan Jezus ma 

tylko jedno Ciało Zmartwychwstałe i w tym Uwielbionym Ciele jest w 

górze u Ojca, skąd wkrótce przyjdzie po tych, którzy są Jego. Nie 



 

wyjdzie z katolickiej kaplicy: zejdzie z nieba! Dlatego kochani katolicy 

nie mają siły, nawet gdy modlą się do Jezusa, ponieważ szukają Go na 

dole, tam gdzie Go wcale nie ma. „Tego co w górze szukajcie, gdzie 

siedzi Chrystus po prawicy Bożej", po prawicy Ojca. 

„Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa 

Niebios" (Mat. 5:2o). Wejście do Królestwa Niebios jest więc 

niemożliwe dla tych, którym brakuje usprawiedliwienia lub którzy 

usprawiedliwiają się sami. 

„Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy 

współpracownikami (coadjutores) waszymi" (II Kor. 1:24). 

W Liście do Rzymian (3:23.24) Paweł mówi precyzyjnie i 

dokładnie: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli (w pierwszym Adamie) i brak im 

(przez to) chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, 

przez odkupienie w Chrystusie Jezusie" (drugim Adamie)! Dokładnie 

to samo, co mówi Piotr, co powtarza nie uznając nic innego: 

ułaskawieni, usprawiedliwieni, uświęceni... 

Niech Pan zresztą, Panie Doktorze, weźmie katolickie tłumaczenie 

Biblii dr. Allioli i przeczyta co ten chytry kanonik Allioli pisze we 

wprowadzeniu do rozdziału 4 Listu do Rzymian: „Nauka 

0 usprawiedliwieniu przez wiarę (bez uczynków) może być 

udowodniona na podstawie Starego Testamentu (...) wiara Abrahama 

była niewzruszona (...). Wszyscy, którzy naśladują jego wiarę, będą 

usprawiedliwieni jak on". Tak, tak. Znane w Starym Testamencie, a w 

Nowym, mimo Listu do Rzymian, Listów Piotra 

1  Jana - ukrywane przed wiernymi, zastąpione sakramentalnymi 

uczynkami... 

Widzi Pan teraz, drogi Panie Doktorze, obiektywny stan 

faktyczny, przedstawiony przez samego Piotra. Smutno mi. Niech Pan 

tylko nie mówi, że obraziłem albo zgoła znieważyłem katolików. Za 

nic w świecie! Znam tak wielu szlachetnych katolików, znam ich z 

konfesjonału i z codziennego życia. Brakuje im tylko łaski Pańskiej, 

ułaskawienia bez sakramentalnych uczynków, ułaskawienia 

poniesioną przez Jezusa ofiarą na Krzyżu. Wtedy jak plewy odpadłyby 

od nich błędne nauki, kult świętych, sakramenty, czyściec itd. i 

miliony dobrych dusz osiągnęłyby szczęście przy Zbawicielu, szczęście 

w Panu! 

Do tych drogich mi ludzi zaliczam wielu, wielu księży, którzy sami 

wprowadzeni w błąd muszą przysięgać, że nigdy nie będą pojmowali i 

objaśniali Pisma świętego inaczej niż to zalecają katolickie przypisy. 

Szlachetne dusze, ale wprowadzone w błąd i z konieczności 

sprowadzające niszczęścia na innych ludzi. A jeśli tu i ówdzie popełnią 

błąd moralnej natury, to, nieszczęśnicy, zostają jeszcze publicznie 

stawiani pod pręgierzem przez łatwo irytującą się matkę-Kościół. 

Rozumie Pan więc, drogi Panie Doktorze, że gdy zobaczyłem, iż 

nauka sakramentów jest nieboska, to Kościół nic już dla mnie nie 

znaczył ani w wielkich sprawach, ani w małych. Nie wzruszały mnie 

również ewentualne kary albo groźba ekskomunikowania. Ułatwiłem 

zresztą Kościołowi całą sprawę sam zgłaszając listem poleconym, z 

którym Pan się już powyżej zapoznał, swoje wystąpienie, przez co 

dobrowolnie wziąłem na siebie wszelkie możliwe wykluczenia. 

Decydujące jest dla mnie jedynie czy Pan mnie kocha, czy Mu się 

podobam według Jego Słowa, a nie czy zaskarbiłem sobie życzliwość i 

upodobanie państwowego Kościoła, którego urzędnicy wolą być 

opłacani przez państwo i rozgoryczonych płatników podatków niż 
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trudzić się „pracą własnych rąk", jak mówi Paweł, aby zarobić na chleb 

powszedni. Patrz I Kor.4:i2 i I Tes.4:n. 

Nie papiestwo ani nakaz celibatu wypędziły mnie z kręgu 

macierzystego Kościoła i z grona wszystkich moich kochanych 

krewnych i przyjaciół. Nie, wypędziła mnie niebiblijna nauka 

sakramentów, która unieważnia Biblię, a zbawcze dzieło Chrystusa na 

Golgocie zastępuje uczynkowością. 

Proszę mi łaskawie pozwolić użyć tu porównania, które w kilku 

słowach wyjaśnia wszystko dokładnie. Byłem zatrudniony w firmie 

budowlanej, z którą - po ukończeniu szczegółowej, przez nią samą 

prowadzonej nauki - związałem się na całe życie. Było to 

przedsiębiorstwo znane w całym świecie o ogromnym zasięgu i 

rozmiarach. 

Firma ta miała bardzo skromne początki, założona przed nieomal 

dwoma tysiącami lat przez jednego tylko Człowieka, „Syna cieśli". 

Zgodził On do służby tylko niewielu ludzi. Robota była wykonywana 

pierwszorzędnie, materiał był prima, całość doskonała i z gwarancją na 

wieki wieczne. Wszyscy klienci byli całkowicie zadowoleni i 

wdzięczni. Wszystko w złotej walucie, perły, diamenty itd. 

Znienacka zaczęli się jednak zjawiać „pewni ludzie" (Gal. 1:6-9) ,  

najpierw pojedynczo, później gromadnie, ludzie, którzy wyparli 

Mistrza razem z Jego nielicznymi robotnikami aż na sam strych. Praca 

i materiały nosiły nadal imię Dawnego Mistrza. Szyld firmy pozostał 

nie zmieniony, ale firma zmieniła się w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. W miejsce prawdziwych pereł pojawiły się perły 

szklane z eleganckimi etykietkami. Granit zastąpiono dobrze 

spojonymi otoczakami, żelazne belki - pomalowanym na stalowy kolor 

kartonem, a zamiast cedrowych bali dano papierową masę. Do prac 

podstawowych zaczęto wszędzie używać materiałów zastępczych, 

które podawano za produkt początkowy i tak wyceniano. 

Do tej firmy — sp. z o.o. — zostałem wprowadzony już jako 

młodzieniec. Stąd, jak mnie nauczono, uważałem materiał zastępczy 

za produkt właściwy. Nie tylko zresztą uważałem, ale byłem 

0 tym przekonany, wobec czego polecałem towar jako pierwszorzędny, 

robotę jako doskonałą, a firmę - jako jedyną na świecie. Przy tym 

Mistrz był coraz bardziej zapoznawany i ukrywany. W ten sposób 

własna budowla „pewnych ludzi" wyrosła na firmę światową, na 

wielkie drzewo, do którego „przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą 

się..." (patrz Mat. i 3 : 32 ;  Ef.2 :2  i 6: 12) .  Uczyłem więc tak innych i 

nieświadomie pomagałem firmie - sp. z o.o., zyskiwać nowych 

klientów i coraz bardziej ograniczać Mistrza w Jego ciasnej izdebce na 

poddaszu. Musiał firmować to swoim imieniem, a z każdym dniem 

miał coraz mniej do powiedzenia. Był głęboko zasmucony. A ja byłem 

tak naiwnie głupi, tak zahipnotyzowany przez swoich dyrektorów, 

tych „pewnych ludzi", którzy podawali się za zastępców Chrystusa, że 

nawet nie zauważałem jak bardzo ja sam Go zasmucam. 

I nagle stało się coś z początku dla mnie niewyobrażalnego: 

zaczęło nadchodzić wiele reklamacji. Robota jest niedobra, materiały 

gorsze, schody się walą, granit odłupuje, ludzie giną... a przecież 

gwarantowano pierwszorzędną jakość materiałów 

1  pracy i trwałość przez czas nieograniczony, z racji tak wysokich 

kosztów. Z zapałem beształem ludzi broniąc firmy wszelkimi siłami. 

Zrobiłem sobie przez to niejednego wroga. 

Potem jednak zdarzyło się coś o wiele gorszego, zupełnie 

niepojętego: w moim własnym, wystawionym przez firmę domu, 



 

zaczęło coś podejrzanie trzeszczeć w belkach i spojeniach. Ja sam, 

niech Pan sobie pomyśli, Panie Doktorze, ja sam sądziłem, że stoję na 

podstawie z granitu i nagle zjechałem razem z tym „granitem" głęboko 

w błoto, w straszliwe brudy. Teraz sam zacząłem wątpić czy aby granit 

z mojej firmy rzeczywiście jest granitem, czy moje perły są prawdziwe. 

Tysiące niezadowolonych, których dotychczas tak nieżyczliwie 

przywoływałem do porządku, przyglądało się moim krytycznym 

badaniom. Niektórzy histerycznie chichotali, inni byli szczerze 

zainteresowani. 

I proszę sobie wyobrazić, że odkryłem co się stało. Po wielu dniach 

i nocach spędzonych w smutku i strapieniu poszedłem wreszcie prosto 

do Mistrza, do Jego izdebki na poddaszu i poskarżyłem się przed Nim 

na swoją udrękę, mękę, zwątpienie, na niesolidność Jego domu i Jego 

firmy. „Mojej firmy?" — spytał gwałtownie Mistrz. W pełnym wyrzutu 

milczeniu wręczył mi plik dokumentów, które mówiły o tym jak było 

na początku, jak zmieniło się przez działanie „pewnych ludzi", którzy 

tak chętnie przybierali się w kosztowne szaty i zatrudniali następnych 

„pewnych ludzi"... Mówiły, jak wszystko stało się nierzeczywiste, 

nieprawdziwe, nietrwałe, niepewne, niegodne, w jaki sposób powstała 

dzisiejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - namiastka w 

hurcie i detalu - „firma bez odpowiedzialności"! 

I wtedy bez namysłu przyjąłem służbę u Mistrza, u Wyrugowa-

nego! Fałszywej firmie „pewnych ludzi", która nosiła i nosi tylko Jego 

imię — zdecydowanie wymówiłem. 

Czy uczyniłem niesłusznie opuszczając firmę-namiastkę, zatru-

dniającą wprowadzonych w błąd robotników? Czy postąpiłem 

niesłusznie przyjmując służbę u Mistrza, aby Mu pomóc, aby 

naprawić, jeśli to jeszcze możliwe, to co zdziałałem w swojej 

ignorancji, wprowadzając w błąd innych — sam w błąd wprowadzany 

- zachwalając glinę jako granit, papier jako belki cedrowe, szkło — 

jako perły? Czy postąpiłem niesłusznie, Panie Doktorze? Niechże Pan 

coś powie! 

Dodam tu jeszcze w formie wyjaśnienia, żeby nie mogła zaistnieć 

pomyłka: „Mistrz", to Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus; „praca", 

„służba", to zwiastowanie Jego dzieła dokonanego na Golgocie, Jego 

ofiary zadośćuczynienia, Jego zbawczego dzieła, dokonanego raz za 

wszystkich; praca ważna na wieki, która dotyczy wszystkich, którzy do 

Niego przychodzą, Jemu ufają, przyjmują Jego krew przelaną na 

krzyżu jako zadośćuczynienie za swoje grzechy. „Pracownicy", to 

apostołowie, uczniowie i wierzą cy; wszyscy, którzy zawierzyli tylko i 

wyłącznie Jego zbawczemu dziełu i zwiastują je ludziom, aby i oni 

przez tę ofiarę zostali zbawieni. „Pewni ludzie", to „fałszywi 

apostołowie", przybierający postać „sług sprawiedliwości" (II Kor. 11:13, 

11:15 ,  II Ptr.2:i), „najemnicy" (Jn 10:12). Praca tych „pewnych ludzi" i 

materiały, których używają, to sakramenty. Olejami, wodą, chlebem, 

słowami itd. zakrywają dzieło Chrystusa i zastępują je własnymi 

uczynkami. Zatrudniają wielu robotników, których Mistrz nie 

zatrudnił! Wykonują pracę, której Mistrz nie zlecił. Dążą do celu 

(zaszczyty, władza, pieniądze), do którego Mistrz nie dąży! Nie chcą 

być „zastępcami Ukrzyżowanego"! 

Jakże żałuję, że zgodziłem się na służbę do „pewnych ludzi", 

wierząc, iż są oni pracownikami Mistrza. Jakże z głębi serca żałuję, że 

przez 18 lat wiele pragnących zbawienia dusz karmiłem „odmiennym 

chlebem", uczyłem „odmiennej Ewangelii", co dziś nazywam nie 
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uczeniem, a duszeniem i dławieniem, miejmy nadzieję, że nie 

zatruwaniem. 

To wszystko pochodzi stąd, że papirusowe dokumenty Mistrza 

stopniowo zastępowano spisywanymi przez siebie 

dogmata-mi-baśniami, legendami o męczennikach (za własną 

sprawę)! Pradokumentem Mistrza jest Pismo święte. Pisma-namiastki 

„pewnych ludzi", to apokryficzne pisma żydowskich rabinów, tradycja 

jako ustny przekaz własnych interesów i nakazy kościelne 

zabraniające jedzenia mięsa, zawierania małżeństw, zalecające 

święcenie Wniebowzięcia Marii jako ważnego święta, a zarazem 

zezwalające na wywożenie na pola nawozu w święty Wielki Piątek na 

podstawie pozwolenia tych samych „pewnych ludzi udzielających 

odpustów". Do takich samych namiastek można zaliczyć nakłanianie 

łatwowiernych dusz, by zwracały się w modlitwie do Św. Antoniego 

zamiast do Pana albo by modliły się do Królowej Niebios zamiast do 

Jezusa Uwielbionego, dalej urządzanie pielgrzymek do nawiedzonej z 

Konnersreuth zamiast do Jezusa, wyłącznie do Jezusa. A także 

zmuszanie ludu do uległości przez dopuszczanie do obrzydliwych 

ekscesów w ostatnią noc karnawału, by potem na mocy 

„pełnomocnictwa" „rozgrzeszać" ze wszystkich grzechów itd.! Jakież 

sprowadzanie na manowce (często nawet nieświadomie) szlachetnych 

dusz ludzkich wartych wieczności. 

A teraz jeszcze pytam Pana, Panie Doktorze, Pana i cały świat: czy 

postąpiłem niesłusznie uciekając od tych „pewnych ludzi" i spiesząc 

do Mistrza? Czy postąpiłem niesłusznie zawierzając tylko i wyłącznie 

pradokumentowi Mistrza, Pismu świętemu, Słowu Bożemu? Czy 

postępuję niesłusznie mówiąc szukającym duszom: zróbcie to samo, 

idźcie do Jezusa, do samego Jezusa, zaufajcie Jego Słowu, nie ufajcie 

żadnym religijnym baśniom, nakazom, zakazom, groźbom i klątwom? 

Nie pozwolę, by mi zrabowano moją duszę! Ona chce służyć 

Mistrzowi, a nie śmiesznemu słudze, który sam siebie uczynił panem, 

gardzi wszystkimi, rzuca klątwy na tych, którzy przechodzą do 

Mistrza. „Ja i dom mój służyć będziemy Panu" (Joz. 24:15). Niech Pan 

to też zrobi, Panie Doktorze; nie pożałuje Pan tego nigdy, przez całą 

wieczność! 

Ale się tym razem rozpisałem, drogi Panie Doktorze! Ma Pan więc 

teraz wystarczająco wiele tematów do przemyślenia, do stawiania 

pytań i dawania odpowiedzi. Niech Pan bez obawy pójdzie do 

katolickiego księdza i położy przed nim Listy Piotra. A jeszcze lepiej: 

niech Pan poprosi, by je Panu przeczytał, i objaśnił. Jeśli z 

zażenowaniem zacznie pokasływać, to będzie Pan wiedział o co 

chodzi. A jeżeli będzie wzburzony, to niech Pan, Panie Doktorze, 

trochę pokaszle i... pójdzie sobie do domu. Nawet jeśli będzie potem z 

wysokości ambony grzmiał przeciwko mnie (to wszystko już się 

zdarzało!), to nic nie szkodzi: będzie to tylko reklama jego własnej 

niegodziwości. Kilka Nikodemowych dusz przyjdzie potem nocą 

zasięgnąć rady, po kryjomu przyjdą do Pana i Mistrza, do Słowa 

Bożego. 

Na wszystkie pozostałe pytania odpowiem innym razem, dobrze? 

A więc, do usłyszenia, 

Pański oddany L. 

Vogel, ks. 

List dziesiąty. 
 



 

 
 
 

Szanowny, kochany Księże Proboszczu! 
 
 

Dopiero teraz przypomniałem sobie, że w gruncie rzeczy nie 

podziękowałem Księdzu specjalnie za ten podwójnej objętości list, w 

którym odpowiedział mi Ksiądz na wszystkie moje pytania. 

Jeśli chodzi o objętość, to ostatni list Księdza również można by 

prawie uznać za podwójny. Jego treść jest dla mnie jeszcze niezupełnie 

przejrzysta, chociaż jawnie prawdziwa. Ten Księdza własny wiersz 

nastraja melancholijnie. Straszny jest opis choroby Księdza. Jeśli 

dobrze rozumiem, to odpowiedzi skierowane do kanonika A. i ojca 

redemptorysty S. wskazują, że stale pogłębiające się wątpliwości 

Księdza w gruncie rzeczy jeszcze się pogłębiły przez wypowiedzi tych 

panów i ich pozbawioną podstaw teologię i uczynkowość. Słusznie 

Ksiądz pisze o rwetesie podnoszonym w Alzacji z powodu św. Teresy i 

o odpustach jubileuszowych! (...) 

Objaśnienie Księdza obu Listów Piotrowych ucieszyło mnie, 

przeraziło, zasmuciło, oburzyło... nie jestem w stanie opisać co się we 

mnie działo. Rozumiem teraz, że Ksiądz nie miał zahamowań z 

powodu Prawdy, tylko ze względu na mnie. Gdyby katolicka ludność 

wiedziała to wszystko, to wyruszyłaby z kijami. Piotr napisał te święte 

teksty tak jak Paweł, więc dlaczego się je przed nami ukrywa? Wtedy 

jednak nie można już by mówić, że był on papieżem, pierwszym 

papieżem. Nie ma tam mowy o żadnych sakramentach, o świętych, o 

Królowej Niebios, o czyśćcu. No proszę, jak to jest możliwe? Nic na 

temat chrztu, ostatniego namaszczenia, spowiedzi, nic na temat 

celibatu, ordynacji księży, o odpustach, kongregacjach, klasztorach, 

świętopietrzu itd. 

Oburza mnie takie wprowadzanie w błąd w tak ważnych 

sprawach. Teraz rozumiem dlaczego nie daje się nam do ręki Biblii. 

Najpierw wplata się te rozpustne bajki w Stary Testament i to jako 

„natchnione przez Ducha Świętego", a potem zabrania się czytania 

Biblii, bo znajdują się w niej rzeczy gorszące (które Kościół 

Katolicki sam do niej włączył)... Zabrania się, bo istnieją wszelkie 

powody, aby ukryć przed oczyma katolików rozdział 2 3 Ewangelii 

Mateusza i oba Listy Piotra. Tak ogłupieni jak jesteśmy, mielibyśmy 

jednak dość rozumu, by zrozumieć Piotrowe listy i wyciągnąć z nich 

wnioski bez pomocy księdza i profesora teologii moralnej. 

Niech się dzieje co chce. Widzę przed sobą jasno moją drogę, 

wiem dokąd nie będzie już prowadziła i dokąd poprowadzi. Użyte 

przez księdza porównanie do pierwotnej firmy, która z powodu 

działalności „pewnych ludzi" stała się spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością — jest niezrównane. Mówi wszystko, pełną 

prawdę w najdoskonalszej formie! 

Teraz mamjuż tylko jedną prośbę: proszę mi coś opowiedzieć 

0 życiu zboru księdza, o życiu Kościoła takim, jakie Ksiądz sobie 

wyobraża na podstawie Biblii. O ile sobie dobrze przypominam, 

przyrzekł mi to Ksiądz w swoim pierwszym liście. Teraz interesuje 

mnie to bardzo. Jak kształtuje się życie wiary jednostki i zboru? Czy 

Ksiądz śpiewa? Ale chyba nie po łacinie? 
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Dziękuję najserdeczniej, kochany Księże Proboszczu, za życz-

liwość i poniesiony trud. Bardzo proszę o wybaczenie, jeżeli z braku 

doświadczenia i wiedzy o Prawdzie biblijnej oraz w stanie 

rozdrażnienia (niekiedy spowodowanego przez osoby trzecie), często 

zwracałem się do Księdza gwałtownie i prawie obraźliwie. Bardzo 

proszę wybaczyć mi. Nigdy nie odmówił mi Ksiądz odpowiedzi. 

Prawda została zbadana! Oby Bóg, oby (jak Ksiądz z pewnością by 

powiedział) Pan Jezus błogosławił Księdza służbę 

1  dał mu zdrowie. To jest coś wspaniałego móc tak podróżować 

ewangelizując i zwiastując Słowo Boże wszystkim spragnionym, a w 

dodatku mieć jeszcze w domu, w mieście Zwingliego, swoją własną, 

kochaną parafię. Jakaż piękna praca! Jaka pociecha dla Księdza. Jakie 

błogosławieństwo Boże. Raz jeszcze serdeczne dzięki za wszystko! 

Oby nasz Ojciec w niebie błogosławił Księdza i prowadził go dalej 

na chwałę Jezusa i dla zbawienia dusz. 

Wdzięczny i oddany dr 

M. 

.i dziesiąta odpowiedź 
 
 
 
 

Drogi Panie Doktorze M. 
 
 

Dziękuję bardzo za miły list. Chętnie udzielę Panu informacji na 

temat życia wierzących w zborze itd. Jak wygląda prawdziwa parafia 

wierzących, a więc prawdziwych chrześcijan, znajdzie Pan opisane w 

Dziejach Apostolskich. Nie ma tam księdza czy kaznodziei 

wyposażonego w „urzędowe pełnomocnictwo" wydane przez 

kogokolwiek innego poza Chrystusem, nie ma sakramentów ani 

„kościoła nauczającego" i „kościoła słuchającego" itd. Tam jest tak: 

Ja, człowiek, poznaję stopniowo, że jestem grzesznikiem 

obarczonym grzechem pierworodnym i osobistymi grzechami, 

poznaję, że religijna społeczność nie może mi pomóc, nie może 

odpuścić mi moich grzechów... 

Dzięki studiowaniu Pisma świętego widzę natomiast, że Bóg 

pomyślał o moim zbawieniu, dotykając karą Jezusa „za winę nas 

wszystkich" (Iz. 5  3 :6) .  I wtedy błagam Jezusa, Ukrzyżowanego, 

wyznaję Mu wszystkie moje grzechy, proszę Go usilnie o wybaczenie, 

proszę by mnie obmył swoją krwią, którą przelał na Krzyżu również za 

mnie... 

W ten sposób przez Jezusa jestem pojednany z Ojcem w niebie; 

jestem dzieckiem Bożym; mam nowe serce i nowego ducha. Odkąd 

zostałem oczyszczony krwią Jezusa, mieszka we mnie Duch Święty. 

Odtąd On jest autorytetem kontrolującym moje sumienie... 

Teraz jako dziecko Boże zaczynam wzrastać, staję się lepszy, 

umieram grzechowi i grzesznym przyzwyczajeniom. On również 

ukazuje mi gdzie mogę służyć prowadząc innych do Jezusa, do ofiary 

na Krzyżu... 

Tam „gdzie są dwaj lub trzej" zgromadzeni jako dzieci Boże, tam 

już jest zbór, już jest uosobione Ciało Jezusowe. Tam więc 

zgromadzone dzieci Boże jako Ciało Pana mogą święcić Wieczerzę 



 

Pańską, to znaczy wspólnie dziękować Panu za Jego śmierć krzyżową, 

za zbawienie, razem prosić Pana o błogosławieństwo w pozyskiwaniu 

nowych dusz, nie dla naszego zboru, ale dla Niego. I jest wszystko 

jedno czy te dusze zostaną później u nas, czy też będą gdzie indziej (w 

taki sam jednak sposób zjednoczone z takimi samymi dziećmi 

Bożymi)... 

Do szkoły niedzielnej rodzice uczęszczający na nabożeństwa 

oddają swoje dzieci, aby w tym czasie wierzące dziewczęta lub młodzi 

ludzie objaśniali im stopniowo Biblię, a zwłaszcza by poznały i 

nauczyły się rozumieć sprawiane przez Pana cuda i wcześnie się dzięki 

temu nawróciły i przyszły do osobistej wiary... 

Nabożeństwo niedzielne rozpoczyna starszy modlitwą, a zbór 

radośnie śpiewa. Jest to modlitwa o Duchu. Cudowne pieśni! Na 

przykład „Jezu, Zbawco mojej duszy, do swej piersi przytul mnie..." 

Śpiew zboru jest czymś cudownym, bez czego nie mógłbym się obyć... 

Potem następuje kazanie. Są trzy rodzaje kazań: w niedzielę rano 

dla wierzących, którzy znają już Pismo trochę albo dobrze; w niedzielę 

wieczorem jest to raczej ewangelizacja dla ludzi tego świata, aby mogli 

stać się dziećmi Bożymi (a więc sięgamy do początków nauczania), a 

w czwartkowe wieczory mamy godziny biblijne dla wszystkich, 

podczas których objaśnia się tekst jednej Księgi po drugiej według ich 

kolejności w Starym i Nowym Testamencie... 

Tak robimy u nas, w naszym zborze „Patmos" w Zurychu; 

tworzyło się to stopniowo, moimi skromnymi siłami i służbą. 

Oczywiście można organizować wszystko inaczej, tak jak to będzie 

najkorzystniej dla mieszkańców miasta czy wsi, w porze zimowej czy 

letniej... 

Mamy też jeszcze godziny przyjęć w lokalu Zgromadzenia, dokąd 

w określone popołudnia między godziną 14 a 17 może przyjść każdy 

bez uprzedzenia, nie podając nazwiska ani adresu i spytać o radę. 

Bywało tam już wielu katolików, protestantów, a nawet Żydów. A do 

mnie do domu, po prywatną poradę, zgłaszał się już niejeden 

ksiądz-przyjaciel, potajemnie - jak Nikodem. Drodzy przyjaciele... 

Jeżeli młodzi ludzie (wierzący) chcą się pobrać, to jak wszyscy 

zawierają najpierw ślub cywilny przed władzami. A potem 

.i dziesiąta odpowiedź 
 
 
 
 

Drogi Panie Doktorze M. 
 
 

Dziękuję bardzo za miły list. Chętnie udzielę Panu informacji na 

temat życia wierzących w zborze itd. Jak wygląda prawdziwa parafia 

wierzących, a więc prawdziwych chrześcijan, znajdzie Pan opisane w 

Dziejach Apostolskich. Nie ma tam księdza czy kaznodziei 

wyposażonego w „urzędowe pełnomocnictwo" wydane przez 

kogokolwiek innego poza Chrystusem, nie ma sakramentów ani 

„kościoła nauczającego" i „kościoła słuchającego" itd. Tam jest tak: 

Ja, człowiek, poznaję stopniowo, że jestem grzesznikiem 

obarczonym grzechem pierworodnym i osobistymi grzechami, 
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poznaję, że religijna społeczność nie może mi pomóc, nie może 

odpuścić mi moich grzechów... 

Dzięki studiowaniu Pisma świętego widzę natomiast, że Bóg 

pomyślał o moim zbawieniu, dotykając karą Jezusa „za winę nas 

wszystkich" (Iz. 53 :6) .  I wtedy błagam Jezusa, Ukrzyżowanego, 

wyznaję Mu wszystkie moje grzechy, proszę Go usilnie o wybaczenie, 

proszę by mnie obmył swoją krwią, którą przelał na Krzyżu również za 

mnie... 

W ten sposób przez Jezusa jestem pojednany z Ojcem w niebie; 

jestem dzieckiem Bożym; mam nowe serce i nowego ducha. Odkąd 

zostałem oczyszczony krwią Jezusa, mieszka we mnie Duch Święty. 

Odtąd On jest autorytetem kontrolującym moje sumienie... 

Teraz jako dziecko Boże zaczynam wzrastać, staję się lepszy, 

umieram grzechowi i grzesznym przyzwyczajeniom. On również 

ukazuje mi gdzie mogę służyć prowadząc innych do Jezusa, do ofiary 

na Krzyżu... 

Tam „gdzie są dwaj lub trzej" zgromadzeni jako dzieci Boże, tam 

już jest zbór, już jest uosobione Ciało Jezusowe. Tam więc 

zgromadzone dzieci Boże jako Ciało Pana mogą święcić Wieczerzę 

Pańską, to znaczy wspólnie dziękować Panu za Jego śmierć krzyżową, 

za zbawienie, razem prosić Pana o błogosławieństwo w pozyskiwaniu 

nowych dusz, nie dla naszego zboru, ale dla Niego. I jest wszystko 

jedno czy te dusze zostaną później u nas, czy też będą gdzie indziej (w 

taki sam jednak sposób zjednoczone z takimi samymi dziećmi 

Bożymi)... 

Do szkoły niedzielnej rodzice uczęszczający na nabożeństwa 

oddają swoje dzieci, aby w tym czasie wierzące dziewczęta lub młodzi 

ludzie objaśniali im stopniowo Biblię, a zwłaszcza by poznały i 

nauczyły się rozumieć sprawiane przez Pana cuda i wcześnie się dzięki 

temu nawróciły i przyszły do osobistej wiary... 

Nabożeństwo niedzielne rozpoczyna starszy modlitwą, a zbor 

radośnie śpiewa. Jest to modlitwa o Duchu. Cudowne pieśni! Na 

przykład „Jezu, Zbawco mojej duszy, do swej piersi przytul mnie..." 

Śpiew zboru jest czymś cudownym, bez czego nie mógłbym się obyć... 

Potem następuje kazanie. Są trzy rodzaje kazań: w niedzielę rano 

dla wierzących, którzy znają już Pismo trochę albo dobrze; w niedzielę 

wieczorem jest to raczej ewangelizacja dla ludzi tego świata, aby mogli 

stać się dziećmi Bożymi (a więc sięgamy do początków nauczania), a 

w czwartkowe wieczory mamy godziny biblijne dla wszystkich, 

podczas których objaśnia się tekst jednej Księgi po drugiej według ich 

kolejności w Starym i Nowym Testamencie... 

Tak robimy u nas, w naszym zborze „Patmos" w Zurychu; 

tworzyło się to stopniowo, moimi skromnymi siłami i służbą. 

Oczywiście można organizować wszystko inaczej, tak jak to będzie 

najkorzystniej dla mieszkańców miasta czy wsi, w porze zimowej czy 

letniej... 

Mamy też jeszcze godziny przyjęć w lokalu Zgromadzenia, dokąd 

w określone popołudnia między godziną 14 a 17 może przyjść każdy 

bez uprzedzenia, nie podając nazwiska ani adresu i spytać o radę. 

Bywało tam już wielu katolików, protestantów, a nawet Żydów. A do 

mnie do domu, po prywatną poradę, zgłaszał się już niejeden 

ksiądz-przyjaciel, potajemnie — jak Nikodem. Drodzy przyjaciele... 

Jeżeli młodzi ludzie (wierzący) chcą się pobrać, to jak wszyscy 

zawierają najpierw ślub cywilny przed władzami. A potem następuje 



 

coś w rodzaju kościelnego ślubu: zbór modli się za młodą parę, 

błagając wspólnie o łaskę Pana dla obojga, dla ich rodziców, dla 

czekających ich zadań itd. Również przy tej okazji śpiewa się głośno i 

radośnie. Nie ma żadnego przewracania oczami, spuszczania głowy, 

klękania, świątobliwego pochrząki-wania, stuły, ołtarza, nie ma 

świadectwa ślubu ani rachunku. Wszystko przebiega normalnie, a 

panna młoda dostaje od nas nawet piękny bukiet kwiatów... 

Chorzy leżący w domu czy w szpitalu odwiedzani są regularnie 

przez starszego (kaznodzieję)... 

Jeżeli ktoś z członków zboru umiera, to podczas pogrzebu 

dziękuje się Bogu za wszystko, co czynił za życia tej zmarłej osoby. 

Wtedy również zwiastuje się Słowo Boże, aby ukazać żyjącym 

żałobnikom, jak mogą zostać dziećmi Bożymi nim umrą. Nie 

odprawianie kosztownych mszy po śmierci, ale jeszcze za życia 

wyciągnięcie ręki do Pana... 

Na pogrzebie nie ma księdza w ornacie, nie ma czerwono 

ubranych ministrantów ani chorągwi, krzyża, wody święconej itd. Są 

przyjaciele w swoich zwykłych ubraniach i starszy, również normalnie 

ubrany. Nie ma też (...) kolekty, rachunków itd. Mówimy tylko: 

„Panie, uratuj wszystkich uczestników pogrzebu, spraw, by zaczęli 

pokutować, pomóż im również, jak pomagałeś drogiemu zmarłemu w 

Tobie bratu, gdy żył. Dzięki Ci, Panie, za wszystkie dary łaski, za 

Twoją wierność, cierpliwość itd., którymi obdarzałeś go aż do godziny 

śmierci jego..." 

Jeżeli w którejś z naszych rodzin przychodzi na świat dziecko, to 

nie jest chrzczone, ale przynosi się je Panu w ofierze, tak jak 

ofiarowany był Pan Jezus. Ojciec i matka przychodzą z dzieckiem do 

zboru i (ewentualnie po nabożeństwie) modlimy się specjalnie za 

dziecko i rodziców, prosząc by wcześnie stało się własnością 

Chrystusa, a tymczasem życie jego było chronione itd... 

W naszym zborze wprowadziłem też spotkania z młodzieżą, na 

które mogą przychodzić wszyscy młodzi ludzie (również narzeczeni i 

małżeństwa) w wieku do 15 do 30 lat. Omawiamy wspólnie którąś z 

Ksiąg Pisma Świętego. Każdy może głośno i swobodnie stawiać 

pytania i wyrażać swoje zdanie na tematy biblijne. Są to dla mnie 

najradośniejsze przeżycia. Padają tam pytania w rodzaju tych, jakie 

Pan przedtem zadawał, Panie Doktorze, tylko niekiedy jeszcze 

drażliwsze i ostrzej sformułowane. Ci młodzi ludzie chcą wiedzieć co 

w ich religii (katolickiej, protestanckiej, żydowskiej) jest prawdą, a co 

fałszem itd. Wielu z nich, bardzo wielu przyszło do wiary, do Jezusa, w 

młodości, a nie dopiero wtedy gdy byli już ruiną... 

W naszym zborze mamy nawet własny śpiewnik z 365 pieśniami. 

Około osiemdziesięciu dane mi było ułożyć samemu. Niech Pan 

kiedyś przyjedzie do Zurychu, Panie Doktorze. Zaśpiewamy Panu 

kilka takich pieśni, które z pewnością sprawią Panu radość. Są to 

pieśni modlitewne. 

Jest to, drogi Panie Doktorze, zbór biblijny, biblijna parafia taka, 

jaka być powinna. Niech Pan przeczyta w związku z tym Dzieje 

Apostolskie i moją broszurę „Volle Heilserkenntnis". 

Piszę ten list podczas gdy toczy się druga wojna światowa. Jakże 

jestem wdzięczny, że z powodu odejścia z Kościoła Katolickiego 

musiałem z natury rzeczy opuścić również moją ukochaną Alzację 

(dziś mówię: wolno mi było opuścić). Jakże droga mi jest moja 

ojczyzna! Tak wiele już wycierpiała! A co ją jeszcze czeka... Czy moi 
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kochani koledzy nadal politykują? Z pewnością już nie. Ale nie 

dlatego, że poznali wolę Pana, tylko pod presją brutalnej siły z 

zewnątrz. Musieli więc zrezygnować, ale być może niczego się przez 

to nie nauczyli, ci kochani przyjaciele! Być może wojna odebrała im 

również oszczędności i pozbawiła poborów. Jakie to smutne, 

podwójnie smutne, bo muszą to znieść przymuszeni jako niewolnicy. 

Ale być może państwo znów będzie mogło niedługo dobrze opłacać 

swoje sługi? Co jest gorsze? 

A ja, chociaż nie zasłużyłem na coś lepszego, siedzę tu w spokoju, 

mam mimo wojny swój chleb powszedni, nie z kasy państwowej, ale z 

łaski Pana. Jakże dobry jest Pan! I jaki wierny! 

Czy moi dawni koledzy pomyśleli może o tym sami? Może myślą o 

mnie? Moi kochani parafianie w W. pamiętają z pewnością to, co 

często mówiłem: na naszą kochaną Alzację przyjdą jeszcze ciężkie 

czasy, muszą przyjść, aż lud i hierarchia nauczą się szanować Biblię. 

Czy żyją jeszcze moi drodzy współbracia z seminarium 

duchownego, z którymi byłem razem na uniwersytecie, razem 

składałem egzaminy i z którymi mieliśmy wspólne ideały? Czy żyją 

jeszcze ci drodzy przyjaciele i ideały? Czy też ideały stały się idolami? 

Czy żyją jeszcze wszyscy moi kochani parafianie? A ci, którzy już 

umarli - czy umierali zawierzywszy ofierze śmierci złożonej przez 

Jezusa? Tylko Pan to wie! Czy nie powinienem był lepiej wykorzystać 

czasu spędzonego w W., czy nie powinienem był jeszcze więcej mówić 

o Biblii moim drogim kolegom? Tylko Pan to wie! Oni być może nie 

braliby mnie wtedy poważnie, być może zostałbym wypędzony przez 

władze diecezjalne jako złoczyńca. Ale nie, znowu dzięki łasce Pana 

mogłem wystąpić sam, sam porzucić nieboski system za pomocą listu 

poleconego z dnia 13 maja 1929 do monsiniora R. Mogłem sam 

oddzielić grubą linią przeszłość od przyszłości: posłuszeństwo 

ludzkim dogmatom od posłuszeństwa Słowu Bożemu! 

A teraz, kochany Panie Doktorze, niech mi Pan wybaczy, że 

niekiedy obchodziłem się z Panem niezbyt delikatnie dążąc z zapałem 

do Prawdy. Dziś rozumie Pan mnie już dobrze. Lekarz również nie 

może robić długich ceremonii, gdy trzeba wyciąć głęboko 

umiejscowiony ropny wrzód, nim będzie za późno. Jeśli nawet 

pacjenta to boli, jeśli wzdryga się i sprzeciwia — chodzi o uratowanie 

mu życia. 

Serdecznie pozdrawiam Pana i wszystkich moich drogich 

znajomych, parafian, przyjaciół i krewnych; do dziś kocham ich 

bardzo i często myślę o nich w modlitwie. 

Na zakończenie chcę Panu jeszcze opowiedzieć coś podnoszącego 

na duchu. Coś do śmiechu i coś do płaczu. 

Jako przyjaciel przyrody i zwierząt miałem w swoim gospodar-

stwie na plebanii również króliki. Dawały mi wiele radości. Często gdy 

byłem smutny i nie byłem w stanie nic ludziom powiedzieć, 

przyglądałem się harcom młodych królików i ich troskliwej matce. To 

było po prostu piękne! Zapominałem na chwilę o sobie samym, swoich 

kłopotach, o swojej przyszłości, o całym świecie z jego niespokojną 

krzątaniną. 

Tak, w tych niedobrych dniach, latach smutku i udręki, króliczki 

były mi wielką pociechą. Miałem za sobą całe godziny wytężonej pracy 

umysłowej, aż do utraty tchu. Studiowałem Biblię miesiącami i latami. 

Musiałem mieć jakieś wytchnienie i dawały mi je moje kochane 



 

króliki. Ogromnie zajmowało mnie ich życie, to jak się pożywiały, 

cieszyły, jak były pięknie ubrane. 

Często z wielkiej radości dawałem im za dużo żarcia, zbyt wiele 

dobrych kąsków naraz. A jak taki kochany towarzysz zachorował, to 

musiałem go leczyć. Podczas tych wszystkich zajęć, których jako 

przewielebny ksiądz z W. absolutnie się nie wstydziłem, coraz głębiej 

przekonywałem się, że większość zwierząt pod wieloma względami 

jest lepsza od człowieka. 

Wszystkie zwierzęta mają swoje własne, piękne odzienie, piękne i 

w dodatku przyrośnięte. Nie potrzebują spódnic, płaszczy od deszczu, 

płaszczy zimowych, nie mają puderniczek ani czerwonej szminki. To 

tylko człowiek, tak zwany król stworzenia (którym był dawniej, przed 

upadkiem Adama), jest żałosnym nieborakiem i rzeczywiście musi się 

wstydzić swojej nagości. Żeby temu zapobiec kradnie lisowi futro, 

owcy - wełnę, jagniętom astrachańskim skórę (i to natychmiast gdy się 

urodzą), pawiowi pióra itd. Nic co jego własne nie jest piękne. Od 

pokoleń stroi się w cudze piórka. Jakże głęboko upadł człowiek. I w 

pysze swojej nawet nie widzi, że każdy kot i każda mysz piękniej są 

przyodziane niż on sam (zezwierzęcony) człowiek. 

Tak, moje kochane króliki... a co dopiero moje kochane akwarium 

z żywo poruszającymi się rybami z Amazonki. Pyszne smyki. A jak 

wspaniale ubarwione. Jeszcze piękniej niż ptaki. Nigdy nie widziałem 

chwały i wielkości Boga tak dobrze i ze szczegółami jak w akwarium. 

Zmęczony studiami siadałem przed akwarium i przyglądałem się życiu 

i poczynaniom ryb. Patrzyłem jak rosną wodorosty. Widziałem nowo 

narodzone rybki jak siadały na liściach roślin, aby odpocząć w 

bezpiecznym miejscu. Cudowne. Bóg jest wielki. Stworzenie cierpi 

wprawdzie z powodu grzechu człowieka, mimo że jest bez winy. A 

jednak las jest tak spokojny, zwierzęta tak piękne, łąki tak wspaniałe, 

śpiew ptaków tak czarujący. Ileż nauczyłem się patrząc na akwarium. 

Podsłuchiwałem tajemnice przyrody. Ona nie mówi na jarmarkach. 

Bóg też nie, a już zwłaszcza na religijnym jarmarku. A wie Pan, 

kochany Panie Doktorze, że w Piśmie świętym jest mowa o 

głębinowym akwarium powstałym z mocy Bożej, w którym dwa 

miliony ludzi mogło oglądać w bezpośredniej bliskości i bez szklanej 

przegrody wszelakiego rodzaju ryby morskie, delfiny i rekiny, potwory 

morskie itd.? Napisane to jest w Drugiej Księdze Mojżeszowej 

14:21—31. 

Interesująca wzmianka Boża na ten temat znajduje się też w 

Księdze Amosa 9:3. 

Urlopu nie brałem. Nie miałem pieniędzy i zresztą — dokąd 

miałbym pojechać. Niekiedy wybierałem się na 2—3 dni do Bazylei - 

do ogrodu zoologicznego. To było świetne. Zwierzęta są naprawdę 

bardziej interesujące od wielu ludzi. Oczywiście żal mi było, że są 

zamknięte. Ale dzięki temu mogłem je obejrzeć z bliska. Nawet 

drapieżniki bardzo kochają swoje małe, a samice drapieżników są 

wręcz idealnymi matkami! 

Gdy tylko było to możliwe jechałem do Ziurychu. Bardzo mnie 

tam ciągnęło. Szedłem nad jezioro i przyglądałem się mewom i 

kołyszącym się stateczkom. Cóż za rozkosz. Były tam nawet dzikie 

kaczki. Pierwszy raz widziałem też lecące łabędzie. Majestatyczne! 

Potem wracałem do domu. Pełen radości, melancholii, zniechęcony, 

nieszczęśliwy, a jednak zadowolony. 
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Stałem tak kiedyś (było to w roku 1922 czy 1923?) w Bazylei na 

Placu Katedralnym i z góry patrzyłem na Ren. Przewoźnik pływał 

promem tam i z powrotem, tam i z powrotem. Ten miał dobrze! Był 

wolnym człowiekiem. Ja widziałem jak gmach mojej wiary rozpada się 

z trzaskiem i mimo pilnego wczytywania się w Biblię nie znajdowałem 

rozwiązania. Byłem niewolnikiem ceremoniałów, które były dla mnie 

coraz bardziej pozbawione treści. Widziałem jak wycieka z nich 

wartość, i wkrótce nie posiadałem nic więcej oprócz nieszczęśliwego 

serca. Postawiłem — jak to się u nas mówi — wszystko na jedną kartę, 

stłumiłem wszystkie swoje talenty, by służyć Jezusowi, a teraz z 

każdym dniem widziałem wyraźniej, że wcale Mu nie służę, że 

sakramenty wcale nie mają mocy. Sakramenty, w które nadal 

musiałem wierzyć albo wierzyć chciałem, mimo narzucających się 

wątpliwości — że ustanowione są przez Niego. I teraz ta jedyna karta 

wysunęła mi się z ręki i wiatr uniósł ją daleko. Wszystko, co 

dotychczas miało dla mnie wartość, jak piasek przesypywało mi się 

między palcami. 

Z takimi myślami w sercu, rozgoryczony, niezrozumiany, 

otoczony ciemnością, siedziałem tam na górze, na Placu Katedralnym 

w Bazylei i cicho płakałem. Miałem nadzieję, że nikt mnie nie 

zobaczy, że nie nadejdzie żaden znajomy. Wciąż spoglądałem na tego 

przewoźnika i bardzo mu zazdrościłem. Czy miał powody, by być 

szczęęliwym, by żyć i pracować?... myślałem sobie. Prawdopodobnie 

nie wiodło mu się w tym względzie lepiej niż mnie, tyle tylko że 

zapewne nie martwił się tak nieopłacalnymi sprawami duchowej 

natury. W każdym razie wtedy, w Bazylei, zazdrościłem temu 

przewoźnikowi. Byłem głęboko wstrząśnięty i zupełnie chory z płaczu. 

Czy też on jeszcze żyje... czy znał Zbawiciela... czy znalazł Go przed 

śmiercią? 

Od tego czasu, drogi Panie Doktorze, upłynęło wiele lat. W tych 

latach znalazłem Pana Jezusa, drogę, wewnętrzną radość. Pokładam 

nadzieję w Panu Jezusie i Jego Słowie. On nigdy nie opuszcza tych, 

którzy do Niego należą. Tych nie opuszcza nigdy! 

Tymczasem wybuchła druga wojna światowa, nowe brzemię 

spadło na narody. Śmierć zbiera żniwo, kosi młodych ludzi po obu 

stronach... jak trawę. Ale oni nie są trawą, oni warci są wieczności! Czy 

tym milionom już skoszonych ukazano na czas Zbawiciela? Czy znają 

Go ci, którzy muszą umrzeć jutro, których śmierć skosi jutro o świcie 

za pomocą wszelkiego rodzaju broni? 

Biada tym, którzy krzyżową śmierć Chrystusa zastępują 

sakramentami, którzy wiarę w Jezusa Ukrzyżowanego zastępują 

uczynkowością i własnymi metodami zbawienia. Biada im! 

Błogosławieni ci wszyscy, którzy poznali Jezusa czytając Pismo 

święte, którzy zawierzyli Mu na podstawie Jego śmierci i 

zmartwychwstania! Błogosławieni ci wszyscy księża i kaznodzieje, 

którzy zwiastują Ewangelię w nieokrojonym kształcie, w pełni mocy 

jej Prawdy zdolnej zbawić, uszczęśliwić na wieczność całą. 

Błogosławieni! 

Kończąc chciałbym Panu, drogi Panie Doktorze, zdradzić rzecz 

najważniejszą w tym wszystkim, co miałem Panu w ogóle do 

powiedzenia. Najcudowniejsze w historii mojego nawrócenia jest to, 

że do biblijnej wiary doszedłem zupełnie sam dzięki studiom nad 

Pismem świętym (bez apokryfów). Nie miałem przyjaciół, którzy by 

mi pomogli, objaśnili — albo jeśli ich miałem, to nie mogliśmy się 



 

zrozumieć! Tylko studiowanie Słowa Bożego wyprowadziło mnie 

stopniowo z błędów katolickiego systemu kościelnego do poznania 

pełnej Prawdy biblijnej. Gdyby pan St. nie zwrócił mojej uwagi na 

Biblię Elberfeldzką (a więc tłumaczenie bez apokryfów), to 

najprawdopodobniej nigdy nie doszedłbym do wiary. A to byłaby dla 

mnie katastrofa na wieczne czasy. 

Ale kiedy już posiadłem tę uszczęśliwiającą wiarę, naszły mnie ponure 

myśli. Czyżbym sam jeden znalazł Prawdę, a nikt więcej na całym 

Bożym świecie nie zna jej! Niemożliwe. Tak, ta myśl na nowo wtrąciła 

mnie w zwątpienie. 

Ale wtedy zaczęło się coś cudownego: gdy już sam byłem 

wierzący, zacząłem poznawać przyjaciół (z bliska i z daleka), 

wierzących (Kościół Katolicki nazywa ich pietystami), u których 

rozpoznawałem tę samą wiarę. Nagle zobaczyłem, że jest wielu 

wierzących w Niemczech, później że jest ich wielu w Szwajcarii i że 

tysiące żyją w Anglii. Przeważnie byli to ludzie, których przodkowie 

bywali przez katolicki Kościół torturowani i paleni jako pietyści. 

Bóg Pan objawił się więc w najcudowniejszy sposób każąc mi w 

moim osamotnieniu w W. odnaleźć przez studiowanie Biblii i 

modlitwę dokładnie tę samą biblijną Prawdę, która w pierwotnym 

chrzecijaństwie (z czasów Dziejów Apostolskich) była dobrem 

powszechnym. Tę samą Prawdę, która męczennikom pierwszych 

stuleci chrzecijaństwa dawała siłę dochowania wierności biblijnej 

wierze. Tę samą Prawdę, która w czasach Reformacji ożywiała wielu 

bohaterów wiary. Tę samą Prawdę, którą poświadczali również 

reformatorzy (jeśli nawet po części nie całkowicie ją przeniknęli lub 

stawali w połowie drogi). Tę samą Prawdę, która torturowanym przez 

inkwizytorów dawała spokój i zwycięstwo nad nikczemnymi 

(religijnymi) oprawcami. Czyż Bóg-Pan nie jest wielki. Czyż nie jest 

dobry? Czy nie jest wierny? Jeszcze dziś jawi mi się ta łaskawa dłoń 

Boża tak ogromna, niepojęcie wielka i święta. 

Jakże byłem szczęśliwy widząc, że wielu ludzi od dawna już 

posiadło na własność to, co ja w samotności otrzymałem tylko dla 

siebie samego. Jakże byłem uradowany, że jestem przy zdrowych 

zmysłach, że nie oszalałem, że nie muszę wyobrażać sobie, iż tylko ja 

jeden posiadam coś, czego nie ma żaden inny człowiek. Nie, ja 

pojąłem tylko teraz to, co setki tysięcy innych ludzi już miało i ma, co 

dawało im siłę pójścia na męczeńską śmierć. Pan dał mi najpierw 

uwalniającą Prawdę, a później pokazał mi braci i siostry w wierze, 

blisko i daleko. 

Cieszy mnie również, że doszedłem do wiary nie dzięki ludzkim 

słowom, nie dzięki kaznodziejom i księżom. To byłoby normalne. Ale 

jeszcze wspanialej jest dojść do wiary zupełnie samemu, wyłącznie 

dzięki Pismu. Jeżeli na podstawie Słowa Bożego mogę poprowadzić 

innych ludzi do Jezusa — cieszę się. Ale jeżeli ktoś beze mnie, 

zupełnie sam dojdzie do Niego dzięki studiowaniu Biblii i Modlitwie, 

to znaczy że poprowadzony był jeszcze lepiej. 

Patrząc w górę ku Panu i Zbawicielowi, ku Ojcu w niebie, który 

nam w Chrystusie dał tak wspaniałe zbawienie, mogę na zakończenie 

uczynić już tylko jedno: dziękować, że jeszcze na czas przyszedłem do 

Jezusa, że moje całe niepodzielne zaufanie położyłem „w czasie łaski" 

w Jezusie Ukrzyżowanym, teraz u Ojca Uwielbionym (stało się to 

wprawdzie bardzo późno, miałem 39 lat..., ale jeszcze nie za późno); 

dziękować, że - jak sam Piotr pisze - zostałem wykupiony nie 
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„srebrem albo złotem", a więc nie przez sakramenty, nie przez uczynki 

Zakonu — chrzest, spowiedź itd., ale odkupiony drogą krwią Baranka 

z Golgoty; dziękować, że Słowo Boże dziś jeszcze ma moc dawania 

życia i prowadzenia do Jezusa. 

(...) 

A teraz, Panie Doktorze, sprawię Panu radość, bo mogę o naszym 

rzymskim Kościele powiedzieć coś bardzo pocieszającego. Na samym 

początku napisałem Panu, że nie wypowiadam walki swemu 

macierzystemu Kościołowi. I tak niech już pozostanie. Wprawdzie 

często miałem trudności z wyeliminowaniem z mechanizmu 

nauczania piasku (sakramentów, kultu świętych, kultu zmarłych, 

tradycji: Mat. 15:6; Mk 7:13, i przyczyniającej się do zbawienia 

uczynkowości). Padły ostre słowa. Ale pomijając to muszę powiedzieć: 

Nauka Kościoła Katolickiego o Chrystusie Jezusie jako Synu 

Bożym i zarazem Synu Człowieczym, jako o Ukrzyżowanym i jako o 

Uwielbionym, o Synu Człowieczym w ciele znikomym (od urodzenia 

do Krzyża) i o Synu Człowieczym w ciele uwielbionym 

(Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, przebywanie w górze po 

prawicy Ojca) jest nadzwyczaj wartościowa i biblijnie nienaruszalna. 

Tu zawdzięczam Kościołowi rzymskiemu wiele. Ten fundament 

jest z prawdziwego granitu. Na nim mogłem budować. Za to 

pozostanę wdzięczny, to chcę tu wyraźnie podkreślić, jak mówiłem 

już często o tym w kazaniach. Jakże mógłbym nauczyć się 

protestanckiego wolnomyślicielstwa! Cieszę się, drogi Panie Do- 
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ktorze, że mogę dać Panu na drogę tę zachętę, tę podstawę: Chrystus 

jest i pozostanie kamieniem węgielnym, fundamentem wiary, 

„sprawcą i dokończycielem wiary" (Hebr. i 2 : 2 ) .  

Stary przyjaciel, który sprawił Panu wiele trosk i kłopotów, 

pozdrawia Pana, drogi Panie Doktorze, mój kochany Przyjacielu, z 

całego serca. Odpowiedziałem Panu przed Bogiem na wszystkie 

pytania. Biblia jest prawdziwa, jest Prawdą pełną i całkowitą dla 

wszystkich ludów i narodów przez wszystkie minione i przyszłe 

stulecia, dla wszystkich religii najróżniejszych odcieni. 

Pan i Zbawiciel niech błogosławi Pana i rozweseli Pańskie serce... 

również w godzinie śmierci. 

Szczerze oddany L. Vogel, ks. 

Modlitwa 
 
 
 
 

Boże mój i Panie! Jakiż ze mnie „człowiek grzeszny"! Od początku 

wąż uwikłał mnie w swoją sieć i nie chce wypuścić. Jak mogę zjawić się 

przed Tobą z sercem świadomym swojej winy? 

O, Ojcze w niebie, urodziłem się w grzechu, od urodzenia mam 

grzeszną naturę, grzeszne i złe serce. Ten grzech pierworodny 

oddziela mnie od Twego świętego Oblicza, z natury jestem bez-bożny. 

Ta bezbożność stwarza przepaść między mną a Tobą. Ty święty Boże i 

Ojcze, który mieszkasz w światłości niedostępnej i nieodgadnionej dla 

mojej grzesznej natury, o wyrwij mnie z mojej bezbożności i daj mi 

szczęśliwość wieczną. 

Moje osobiste grzechy również są tak wielkie, tak przytłaczające, 

ciąży na mnie tak wielka za nie odpowiedzialność... są szkarłatne, 

czerwone jak krew. Czy nie leży w Twojej mocy wybielić mnie, bym 

stał się czysty jak śnieg? 

Ty, Ojcze w niebie, nie chcesz śmierci grzesznika. Nie chcesz 

mojej wiecznej zguby. Ty chcesz, abym się nawrócił, odwrócił od 

mojej złej natury i żył! Chcesz mi dać żywot wieczny — z łaski, bo nań 

nie zasłużyłem. 

Świat i religie rozczarowały mnie. Moje własne uczynki również 

nie mogą mi pomóc. Sakramenty wymyślone przez ludzi nie są w 

stanie dać memu sercu pokoju, życia wiecznego. Ludzie i religia 

okrutnie mnie oszukały. 

Jakże cieszę się, Ojcze w niebiesiech, że w Słowie swoim mówisz 

mi, iż nadzieja istnieje również dla mnie, że moją winą za grzechy i 

karą obarczyłeś swego Syna. Gdybyś mnie ukarał, to musiałbym tę 

karę znosić wiecznie i byłbym na wieki zgubiony! W Twojej ogromnej 

dobroci, w swoim wiecznym miłosierdziu całą moją winę i karę 

przeniosłeś na Twego Syna umiłowanego, który umarł na drzewie 

hańby... również za mnie! Jemu kazałeś zaznać gniewu, na który ja 

zasłużyłem. Niech Ci będą dzięki, uwielbiony Ojcze w niebie, Ojcze 

chwały, miłosierdzia, Ojcze pocieszenia. Gdy mnie pociągasz do 

Krzyża Jezusowego. 

Jakże jednak mam dziękować Tobie, umiłowany Zbawicielu, 

ktorze, że mogę dać Panu na drogę tę zachętę, tę podstawę: Chrystus 

jest i pozostanie kamieniem węgielnym, fundamentem wiary, 

„sprawcą i dokończycielem wiary" (Hebr. i 2 : 2 ) .  

Stary przyjaciel, który sprawił Panu wiele trosk i kłopotów, 

pozdrawia Pana, drogi Panie Doktorze, mój kochany Przyjacielu, z 

całego serca. Odpowiedziałem Panu przed Bogiem na wszystkie 



 

pytania. Biblia jest prawdziwa, jest Prawdą pełną i całkowitą dla 

wszystkich ludów i narodów przez wszystkie minione i przyszłe 

stulecia, dla wszystkich religii najróżniejszych odcieni. 

Pan i Zbawiciel niech błogosławi Pana i rozweseli Pańskie serce... 

również w godzinie śmierci. 

Szczerze oddany L. Vogel, ks. 

Panie Jezu, Mistrzu drogi? Jako Przyjaciel poszedłeś za mnie na śmierć 

wtedy, gdy jeszcze byłem Twoim wrogiem. Swoim cierpieniem i 

śmiercią zgładziłeś całą moją winę. Ojcu w niebie dałeś pełne 

zadośćuczynienie, którego ja nigdy bym dać nie mógł. W moim 

zastępstwie zwyciężyłeś złego, szatana, węża od początku, ojca 

kłamstwa, sprawcę wszelkiej złej pożądliwości i chciwości. 

Tak, zasłużyłem na wieczną śmierć, i bez Ciebie, Panie Jezu, będę 

na wieki zgubiony! 

Ale wspierając się Twoim Słowem, Biblią, wierzę, że krew Twoja 

oczyszcza mnie „od wszelkiego grzechu". O, Panie Jezu, uczyń to: 

oczyść moje serce z wszelkiego niepokoju, z wszelkiej nieczystości, z 

wszelkiego brudu, oczyść moje serce i całą moją istotę Twoją krwią 

pojednania. 

Panie Jezu, od jak nieodwracalnej śmierci uratowałeś mnie! Tobie 

nich będzie cześć i uwielbienie, dziękczynienie i chwała, Baranku 

Boży... „Ty odpuściłeś winę grzechu mego" (Ps.32:5) Ty odkupiłeś 

mnie Ojcu niebiańskiemu. 

Oczyść mnie, oczyść mnie całkowicie Twoją świętą, drogocenną 

krwią, krwią, którą przelałeś na Krzyżu. Tylko Twoja krew może z 

mojej duszy zmyć każdą plamę. Zdejmij ze mnie grzech pierworodny, 

daj mi nowe serce, zupełnie nowego pewnego ducha, wyrwij mnie ze 

stanu bez-bożności i daj mi szczęśliwość wieczną. 

Ojcze, postaw przy mnie proszę świętego anioła, aby strzegł mnie 

w dzień i w nocy, w mocy drogocennej krwi Jezusa. W imię Jezusa 

przepędź moc szatańską, która chce mnie wtrącić w grzech, w 

niewiarę i chce mnie powstrzymywać od czytania Biblii, od modlitwy, 

od składania świadectwa. 

Ojcze, teraz mnie również wolno nazywać Ciebie „Ojcem"... 

„Abba, umiłowany Ojcze!" 

Jestem teraz współdziedzicem Twoim, a Panie Jezu, wiem, że dasz 

mi ciało uwielbione, już wkrótce, Panie, gdy przyjdziesz ponownie. 

Wtedy nie będę już musiał cierpieć, nie będę więcej doświadczany, 

wtedy nie będzie już łez! 

Pomóż mi teraz, Panie Jezu, dopóki jeszcze jestem w moim starym 

ciele, pomóż mi prowadzić czyste, święte życie, „pociągnij" mnie do 

Ojca, pomóż mi, abym obumarł „staremu człowiekowi" 

we mnie, dawnym pożądliwościom, żądzom, pragnieniom i po-

trzebom. 

Dziękuję Ci serdecznie, Panie Jezu: Ty jesteś moim Zbawicielem i 

moim Panem! Ty jesteś Chrystusem Ojca! 

Pozwól, bym znajdował dla ciebie dusze pośród licznych dzieci 

tego świata, które Ciebie nie znają! Panie, jest ich tak wiele; gdyby Cię 

tylko znały, byłyby wierniejsze ode mnie. Daj, abym przyniósł wiele 

owocu, abym nie był jak nieurodzajne drzewo figowe! Wskaż mi te 

dusze... postaw je na mojej drodze, abym je spotkał. Uratuj wszystkich 

moich krewnych, którzy Ciebie jeszcze nie znają jako swego 

osobistego Zbawiciela — Boga. Spraw, abym umiał w ciszy i milczeniu 

być dla nich świadectwem, drogowskazem prowadzącym do Ciebie! 

Pozwól, aby i oni zostali wbudowani jako „kamienie żywe" w żywą 
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świątynię, prawdziwy Kościół, Święte Ciało, którego Głową jesteś Ty, 

Panie Jezu. 

Bądź blisko w godzinie śmierci mojej... właśnie wtedy chcę 

zawierzyć Tobie, wyłącznie Tobie, o Panie Jezu. Ty pojednałeś mnie z 

Ojcem w niebiesiech. Ujdę bezkarnie do wieczności. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź 

królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi... Ty 

dajesz nam nasz chleb powszedni... odpuściłeś nam w Chrystusie 

Jezusie nasze winy... i dlatego my również odpuszczamy naszym 

winowajcom... Ty nie wodzisz nas na pokuszenie, Ty zbawiasz nas ode 

złego; albowiem Twoje jest (wieczne) Królestwo i moc, i chwała na 

wieki wieków. Amen. 


