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EWANGELICKA KRYTYKA SCHEMATU
SOBOROWEGO „DE ECCLESIA“
Na odbytej we wrześniu w Rzymie konferencji prasowej prof.
Schlink, obserwator protestancki na Soborze Watykańskim II,
ustosunkował się do pewnych sformułowań jednego z najważ
niejszych schematów soborowych, jakim jest schemat „De Ecclesia” (o Kościele). Oto streszczenie wypowiedzi, sformułowane
przez Dr Schlinka:
Dyskusja nad tym schematem ma dlatego niezwykłe znacze
nie, gdyż we wszystkich członach chrześcijaństwa dogmat ten
jest wciąż jeszcze nierozwinięty a przez to stwarza większe
możliwości dla międzykonfesyjnych rozmów, większe niż na
temat innych nauk chrześcijańskich. W epoce ekumenicznego
rozwoju naszych czasów teologia wszystkich Kościołów zrobiła
znaczny użytek z tych możliwości, przy czym wyszły na jaw
zupełnie nowe aspekty dla zrozumienia zagadnienia Kościoła
i wielu odnosi wrażenie, że istniejące możliwości głębszego zro
zumienia tego dogmatu bynajmniej jeszcze nie są wyczerpane.
Dialog ekumeniczny wciąż jeszcze trwa, szczególnie na soborze.
Jeżeli w tej sytuacji istota Kościoła przyjmie charakter dogma
tu, to zależnie od treści dogmatycznych wypowiedzi, zbliżenie
Kościołów będzie bliższe lub dalsze.
Jak ustosunkowuje się schemat o Kościele do innych Kościo
łów? Decydującą jest tu uroczysta wypowiedź, ustalająca, że
jedynym świętym katolickim Kościołem apostolskim jest Koś
ciół rzymski pod kierownictwem papieża, a więc identyfikuje
się Kościół Boży z Kościołem rzymskim. O Kościołach poza
rzymskim nie ma w schemacie mowy. Mówi się jedynie o nie
katolickich chrześcijanach, a więc o poszczególnych niekatolic
kich osobach, nigdy zaś o niekatolickich Kościołach. Jeżeli się
poszczególnym niekatolickim chrześcijanom przyznaje, że są
z Kościołem związani, to oznacza to, że są związani z Kościołem
rzymskim. Nie jako członkowie Kościoła, do którego należą,
lecz przez swoją łączność z rzymskim Kościołem mogą być zba
wieni. Uzasadnia się tę łączność Chrztem św„ który choć udzie
lony poza Kościołem rzymskim, jest identyczny z chrztem,
udzielanym przez Kościół rzymski. Tę łączność poza tym uza
sadnia się pragnieniem jednego Kościoła (votum Ecclesiae), przy
czym tęsknotę pozarzymskiego chrześcijaństwa do jedności tłu
maczy się jako tęsknotę za rzymskim Kościołem, pozostającym
pod kierownictwem papieża.
Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że przez takie sformu 
łowanie chrześcijaństwo pozarzymskie musi się poczuć zapozna
ne. Składa się ono bowiem nie tylko z pojedynczych chrześci
jan, lecz z Kościołów. Nierzymscy chrześcijanie mają pewność
zbawienia jako członkowie swoich Kościołów. Nie dzięki Koś 
ciołowi rzymskiemu otrzymali Chrzest św., lecz dzięki swoim
własnym i dzięki Ewangelii doszli do wiary. Dlatego nie należy
błędnie tłumaczyć ich votum Ecclesiae. Oni nie tęsknią za rzym 
skim Kościołem, lecz jako członkowie Kościołów wyczekują
społeczności swojego Kościoła z innymi, a w tym także spo
łeczności z rzymskim Kościołem. Tak więc schemat w swoim
aktualnym ujęciu wydaje się zarówno ewangelikom jak i pra
wosławnym bardziej rzymski niż katolicki (powszechny). Gdyby
schemat w obecnej postaci został zafiksowany jako constitutio
i ogłoszony, będzie to dla reszty chrześcijaństwa wielkim roz
czarowaniem.
Tak ujęty schemat, gdyby został uchwalony i przez papieża
ogłoszony, byłby podstawą dla dalszych poczynań Kościoła
rzymskiego w stosunku do innych Kościołów. Praktycznie by
łoby to wielkim utrudnieniem ekumenicznego zbliżenia.
Rzymskokatolicki ekumenizm mógłby wówczas być jedynie
usiłowaniem do absorpcji reszty chrześcijaństwa. Przekonanie,
że w ten sposób można osiągnąć jedność Kościołów, jest bezwątpienia utopią.
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Dnia 3 listopada br. odbyło się
IV Węgrowie Podlaskim poświęce
nie Ewangelickiego Domu Opieki
„Sarepta”, pozostającego pod zarzą
dem ewangelicko-augsburskiej die
cezji warszawskiej. Poświęcenia do
konał Ks. bp dr Andrzej W ant ula.
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Hiszpański dziennik „ Y a ” donosi,
przy fakultecie
teologicznym

Papieskiego Uniwersytetu w Sala
mance ma być erygowana katedra
dla teologii protestanckiej.

*
Kardynał Wyszyński ma się udać
do Stanów Zjednoczonych na zapro
szenie arcybiskupa Bostonu, kardy
nała Cushinga. Daty jeszcze nie
ustalono.
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— We wrześniu, w obecności 2000
ludzi, oddano do użytku centrum
kościelne dla Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku,
zbudowane przez Kościół Metodystyczny.
Na
poświęceniu gmachu,
który kosztował 3 miliony dolarów,
przemawiał m. in. sekretarz gene
ralny O N Z U Thant i sekretarz sta
nu Rusk.

*
Przeciwko każdego rodzaju dys
kryminacji zaprotestował Światowy
Związek Metodystów na posiedze
niu egzekutywy w Stuttgarcie. Za
apelowano do metodystów na ca
—

łym świecie, aby pokutowali za błę
dy przeszłości w tym iczględzia i
l odjęli akcję pojednania.
*

Kościół Frezbyteriański Australii
zaapelował do rządu francuskiego o
nieprzeprowadzanie doświadczeń atomowych na Południowym Pacy
fiku, które są akcją, zwróconą prze
ciwko woli całej ludzkości.
—

*

Kościół Prezbyteriański w USA
zaproponował stworzenie specjalne
go funduszu
dla ofiar rasizmu.
Przewiduje się, że kolekta zebrana
na ten cel jednej niedzieli da o k u 
ło 500 000 dolarów.
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Fatryjarcha ekumeniczny w Kon

stantynopolu zamianował biskupa
greckiego Polyefetosa metropolitą
dla Niejniec. Jurysdykcja jego roz
ciągać się będzie nad 130 000 wier
nych.
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ADWENTU PRZYSZEDŁ CZAS...
Otwarte niebios bramy,
Zstępuje do nas Bóg;
Więc z serca też wołamy:
Przyjdź do Swych wiernych dugi
Owładnij serca ich,
Królestwo zbuduj Swoje
I uświęć imię Twoje,
Zamieszkaj, Panie, w nich!
Bez Ciebie, Panie, życie,
To bojaźń, znój i trud;
Bez Ciebie serce skrycie
Plugawi grzechu brud;
Do ziemi dusza lgnie
I traci niebios tchnienie,
Udziałem jej zwątpienie,
Żałosne są jej dnie.

A dary Twoje wielkie:

A my dziedzice nieba

Ty grzechu znosisz dług
Rozpraszasz troski wszelkie,
Przez śmierci wiedziesz próg,

Przez święty z Ducha chrzest,
Nam nieba też potrzeba,
Bo tam nasz Ojciec jest.
Na ziemi choć nam żyć
Rozkazem Bożym dane,
Lecz łaski na nas zlane:
Łask godnym trzeba być.

Do niebios Swoich bram,
Byśmy Twe lice święte
I wszystko niepojęte,
U jrzeli jasno tam.
0 Panie Jezu Chryste!
Uświęcaj Adwent w nas

Prostujmy nasze drogi,

1 wiary ognie czyste

Adwentu przyszedł czas;

Ach, zapal w duszy wraz!
0 Ty, co serca znasz
1 szukasz, co zgubione,

Bóg daj? pokój błogi,
Bóg Chrystus wzywa nas
I mówi: Idę już.
Przyjdź, Panie, przyjdź, wołamy,

Zgromadzasz rozproszone,
Zm iłuj się, Panie nasz!

Otwarte już serc bramy,
W nich dary Swoje złóż!

Ks. Dr L E O P O LD O TTO (+ 183?)
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Ks. RYSZARD TRENKLER
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PRZE D ŚW IĄTE C ZN E

nastaniem pierwszej niedzieli adwentowej w yraź
nie odczuwamy, że zbliża się jedno z najpopu
larniejszych i najbardziej ulubionych świąt, które
chcąc nie chcąc, niezależnie od stopnia religijnego
zaangażowania, wciąga masy łudzicie w orbitę świą
tecznego nastroju.
W domach pielęgnujących tradycje pojawiają się
oznaki zbliżających się Świąt w postaci chociażby ad
wentowych wianków z umocowanymi na nich św ie
cami, symbolizującymi cztery niedziele adwentowe lub
cztery tysiące lat oczekiwania na przyobiecanego Zba
wiciela. W krajach protestanckich zwyczaj zawieszania
wianków adwentowych jest niemal powszechny. W y 
gląd miast zaczyna przybierać godową szatę. W witry
nach sklepów pojawiają się choinki, ozdoby choinko
we, prezenty gwiazdkowe.
Rytm życia wzmaga się
z każdym dniem, aby w ostatnich dniach przedświą
tecznych osiągnąć swój punkt kulminacyjny.

Z

Możnaby się radować z tego, że „tradycje chrześci
jańskie są tak żywe, że Boże Narodzenie potrafi na
dać swoiste piętno życiu całego społeczeństwa. Można
by się cieszyć z tego, gdyby nie pewne „ale”. To) „ale”
nasuwa się każdemu, dla kogo święta chrześcijańskie,
w tym wypadku Boże Narodzenie, nie są li tylko tra
dycją, choćby najpiękniejszą, ale religijnym przeży
ciem ^ upusiteim swoistej duchowej radości z powodu
ziszczenia się proroctw o przyjściu na świat Mesjasza.
Trudno się dziwić, że ludzie czynią przygotowania
świąteczne, bo to jest konieczne, ale to co się dzieje
przed świętami Bożego Narodzenia jest wszystkim
innym, tylko nie przygotowaniem w sensie religijnym.
To jest raczej anty przy gotowanie. Wystarczy się przyj
rzeć gospodyniom, jak się krzątają przy przedświą
tecznych porządkach, jak gonią za zakupami, jak się
męczą wystawaniem w kolejkach sklepowych, jak peł
nią do samej wigilii nieustanną straż przy płytach
kuchennych, aby tylko było tych siedem czy jedenaście
potraw, aby tylko święta wypadły „pięknie, uroczy
ście, nastrojowo“. Nie ma czasu na żadną inną smyśl.
I wreszcie nadchodzi ten przemiły wieczór w igi
lijny. N o i cóż? Nie sposób się skupić, nie sposób się
radować. Ogólne przemęczenie. Właściwie nic już nie
cieszy. Za wiele było ipracy, za wiele kłopotów, za
wiele wydatków. Czy tak być musi? Trzebaby stanow
czo przygotowania do świąt odmerkantylizować, odmaterializować. To co się dzieje w dziedzinie przygo
towań świątecznych, szczególnie w zakresie kulinar
nym, graniczy bez mata z pewnego rodzaju material
nym barbarzyństwem, mającym tyle wspólnego z ob
chodem świąt Bożego Narodzenia, jak polowanie na
ludzi ma wspólnego z kulturą. Zastanawiając się
głębiej nad tym wszystkim dochodzi się do wniosku,
że brak tu rzeczywiście świątecznej kultury, która
w powiązaniu z momentem religijnym mogłaby tchnąć
w obecne obchody świąt Bożego Narodzenia nowego
odrodzeńczego ducha:
ducha pokoju, ducha radości,
ducha miłości, ducha wewnętrznego zadowolenia.
Prezenty. Piękny zwyczaj, świadczący o głęboko za
korzenionym uczuciu miłości, które przynajmniej raz
do roku odnosi triumf nad powszechnie panującym
w stosunkach ludzkich egoizmem. Jednak i tu coś się
popsuło. Tak już jest, że człowiek z najpiękniejszej
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rzeczy potrafi zrobić karykaturę. Co prawda w do
mach bogaczy nie bywałem i trudnoby mi było po
wiedz -eć, jak tam pod tym względem bywało. Jednak
że w przeciętnie dostatnim domu nie wysilano się
ongiś na wymyślne i kosztowne prezenty. Dla dzieci
ładnie wypracowany piernik z cukrzaną glazurą, cu
kierki, orzechy; dla starszych skromny, pożyteczny pre
zent. Bo prezent gwiazdkowy to raczej symbol pamięci,
miłości czy wdzięczności. A dziś? Dzieci są zmanie
rowane. Sami swym postępowaniem do tego doprowa
dziliśmy. Orzechy, cukierki? Cóż to za prezent? Kolej
ka elektryczna za tysiąc lub więcej złotych. A w na
stępnym roku jeszcze coś bardziej kosztownego. Z do
rosłymi wcale nie jest lepiej. Ten, który obdarowuje,
nierzadko martwi się, czy wydawszy pieniądze na pre
zenty, nie zabraknie na zwyczajne życie do końca mie
siąca i w duchu złorzeczy, że takie zwyczaje w ogóle
istnieją. A dla obdarowanego wizja co najmniej rów
noważnego rewanżiu, choćby w przyszłym roku, też nie
pomnaża uczuć radości.
Doprawdy. Opamiętajmy się! Nie licytujmy się
w kosztownych prezentach! Więcej skromności! Nie
o wartość prezentu przecież chodzi, tylko o dowód
pamięci, która bynajmniej nie jest wprost proporcjo
nalna do sumy wydanych pieniędzy.
Jest stanowczo za głośno w czasie adwentowym,
który po to nam jest dany, abyśmy się wewnętrznie
szykowali do radości świątecznej. Więcej spokoju, op a
nowania, skromności!
Ta nieustanna krzątanina, to
przesadne kłopotanie się o rzeczy, bez których święta
Bożego Narodzenia mogłyby być piękniejsze i bogatsze
w dobra duchowe, nie jest właściwą atmosferą dla
doskonalenia się duszy ludzkiej. Warto sobie przy
pomnieć napomnienie apostolskie: „Albowiem Króle
stwo Boże nie jest to pokarm i napój, ale sprawiedli
wość i pokój i radość w Duchu Świętym“ (Rzym.

14, 17).

KS. DR E M IL JE LIN E K

K. BARTH O SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Z

wołanie soboru powszechnego było zawsze w d z ie 
jach Kościoła Rzymskokatolickiego wydarzeniem
wyjątkowym już choćby z tej prostej przyczyny, że na
przestrzeni dwudziestu wieków było ich zaledwie
dwadzieścia. W świecie ewangelickim
ani
jeden
z ofbu soborów
poreformacyjmych,
ani
Trydent
w X V I w., ani I Watykan iw X IX w., nie spotkał się
z takim zainteresowaniem, jak dwudziesty pierwszy

mu wywrzeć na nich wrażenie. Dla Bartha powstaje
pytanie, czy wobec tego jest słuszne, że „odłączeni”
zbyt intensywnie, a nawet wyłącznie koncentrują
swoje zainteresowania na kontaktach i rozmowach
ekumenicznych. Czy Rzym naprawdę pragnie w ie
dzieć o nas to. czy tamto? Kościół Rzymski nauczył
się wielu rzeczy od protestantów i zamierza w yko
rzystać je dla własnego dobra, ale o sta te czn y m celem

sobór powszechny Kościoła Rzymskokatolickiego zwo
łany przez papieża Jana X X III. Od chwili zapowiedzi
II soboru Watykańskiego zapanował w świecie ew an
gelickim nieledwie entuzjazm, płynący z nieuzasad
nionego przekonania, iż nadeszła wreszcie pora zjed
noczenia rozerwanego i rozszczepionego chrześcijań
stwa, albo comajminielj głębszego zainteresowania się
Rzymu ,,braćmi odłączonymi”. W prasie ewangelic
kiej całego świata posypały się jak z rogu obfitości
liczne sprawozdania, komentarze i uwagi na temat
„nowego klimatu” i możliwości bratniego, ekume
nicznego dialogu Rzymu z światem niekatolickim.
Z obu stron, katolickiej i niekatolickiej, podkreślało
się fakt zaproszenia na sobór obserwatorów protes
tanckich i prawosławnych, udostępnienie im wszel
kich materiałów dostępnych zasadniczo tylko dla
„ojców soborowych”, jako też szereg przyjęć obser
watorów przez papieża. Korzystała z tego prasa ka
tolicka skrzętnie notując wszystkie wydarzenia eku
meniczne i podsuwając niejako czytelnikowi obraz na
oścież otwartych drzwi Kościoła dla zbłąkanych „bra
ci odłączonych”.

S o b o ru nie je s t z b liż e n ie , le c z odnow a w ła sn e g o dom u.

W zgoła inny ton uderzył znany teolog reformo
wany Karol Barth w rozmowie z generalnym se
kretarzem Światowej Rady Kościołów D r Vissert’
Hooftem. Na ekumenicznej konferencji zwołanej przez
organizację „Wiara i ustrój” w sierpniu r.b. w M on
trealu rozdany był obecnym na konferencji dzienni
karzom artykuł Karola Bartha opublikowany w lip
cowym numerze „The Ecuimenica! Review” na temat
II soboru Watykańskiego. Warto przyjrzeć się mu
bliżej.
Na wstępie autor stwierdza, że zainteresowanie
centralnej siedziby nierzymskiego ekumenizmu w G e 
newie skoncentrowało się dotychczas głównie na kw e
stii w jakiej mierze i w jakiej fermie Sobór może
wpłynąć na Rzym do wzbudzenia w nim większej
uwagi reszcie chrześcijaństwa oraz możliwości na
wiązania nowych kontaktów
pomiędzy
Rzymem
a „odłączonymi”. Barth wysuwa tu dwa zastrzeżenia.
Jego zdaniem celem Soboru jest w pierwszym rzę

Realność tego faktu powinna mieć dla nas pozytywna
wartość symptomu i przykładu.
Oto pierwsze zastrzeżenie Bartha. Przyznać trzeba,
że zastrzeżenie wnikliwe i godne największej uwagi.
Zafascynowani kwestią obecnych i przyszłych kon
taktów i wymiany myśli z Rzymem, zapominamy o za
chowaniu skromnego realizmu w obliczu „■ekumenicz
nego” celu przyświecającego Rzymowi w sensie, jaki
mu on sam nadaje.
Drugie zastrzeżenie Bartha sięga jeszcze dalej
i głębiej, a któremu nie poświęcamy
dostatecznej
uwagi. W Kościele Rzymskim wyraźnie nurtuje pe
wien prąd duchowy, którego niepodobna 'było prze
widzieć jeszcze przed pięćdziesięciu laty. Zamiast
troszczyć się o przyszłe kontakty winniśmy zdaniem
Bartha zwrócić w naszych dyskusjach więcej uwagi
temu prądowi, w którym inajwyraźniej przejawia isię
dynamiczna energia zmierzająca do reorganizacji za
rysowującej się dokoła Ewangelii. W środowiskach
duchownych katolickich Biblia była
najwidoczniej
czytana dużo wcześniej, z większą gorliwością i b a r
dziej owocnie, niż myśmy to zauważyli. Stwiendzić to
było można podczas dyskusji soborowej :na temat
schematu „O Piśmie św. i Tradycji”. Jezus Chrystus
odnalazł znowu swoje miejsce w centralnym punkcie
nabożncści chrześcijan rzymskich i w myśli teolo
gów katolickich, z którego wypierał go coraz bardziej
rozwój dogmatów maryjnych. Nie można również
pominąć faktu, że kazania w parafiach rzymsko-ka
tolickich są daleko poważniejsze, niż to wyobrażaliś
my sobie dawniej. Wyraźnie zarysował się ponadto
ruch w kierunku aktywniejszego udziału parafian
w nabożeństwie. Oczywiście wszystko to jest jeszcze
w szczegółach bardzo niedoskonałe i niejasne.
Wobec

ruchu

wewnętrznej

odnowy

Kościoła

Rzymskiego nie chodzi o to. czy moglibyśmy czy
chcielibyśmy, lub czy życzylibyśmy sobie stać się
„katoliccy”, lecz o to, czy coś dzieje się również
w naszych Kościołach, czy stać nas na przystąpie

Sobór nie został zwołany, by rokować z „odłączony

nie do owocnego eksperymentu, jakim jest wstrząś
nięcie fundamentami właisnego gmachu. Czy napraw
dę jesteśmy tymi
ecclesiae
sejnper reform and as
(Kościołami ulegającymi ustawicznej reformie)? Jak
że wcześnie Ewangelicki Kościół Niemiec po krótko
trwałym przebudzeniu w okresie walk kościelnych
z „postępowego” stał się dziś mniejszością walczącą,

mi”. lecz by lepiej ich poznać i wytłumaczyć im tov

przypartą do muru a tkniętą paraliżem duchowym.

w

Dlaczego

dzie odnowa wewnętrznego życia w
lickim. i z tej

Kościele kato

racji Sobór jest sprawą obchodzącą

przede wszystkim Kościół Rzymski. Obowiązkiem So
boru jest pracować nad odnową wewnętrzną samego
Kościoła wobec dzisiejszego świata, który ,go otacza.

czym tkwi istota Kościoła Rzymskiego' i dzięki te

amerykańskie

chrześcijaństwo nie potrafi
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rozwiązać zagadnienia rasowej dyskryminacji? Dla
czego głos Koś:ioła Reformowanego w
Holandii
w .sprawie rozbrojenia nuklearnego pozostał tylko
głosem wołającego na puszczy? A co myśleć o po
żałowania godnym sposobie, w jaki Komitet K ie
rowniczy Federacji Kościołów Szwajcarii przeszedł
do porządku dziennego nad problemem kapelana w o j
skowego, usuniętego właśnie z powodu jego poglą
dów na zbrojenia atomowe?
Barth wie doskonale o protestanckich dorocznych
zjazdach
kościelnych
(Kirchemtagi),
akademiach
ewangelickich, lekkich starciach wokół demityzacji
i hermeneutyki, zna również wielu protestanckich
Ottawianieh, ale nie mniej trapi go myśl, coby się
stało z nami, gdyby Rzym nie przestając być Rzymem
wyprzedził nas i zepchnął w cień w dziedzinie odno
wy Kościoła opartej na duchu Ewangelii. Po takich
śmiałych książkach jak praca katolickiego
teol-cga
Hansa Klinga na temat usprawiedliwienia jest bardzo
możliwe, że będziemy mieli więcej do nauczenia się
od Rzymu, niż Rzym od nas. Wiele rzeczy słusznych
i ważnych o prawach człowieka, problemie rasowym,
mniejszościach, uchodźcach, kolonializmie, obowiąz
kach Narodów Zjednoezonych
oraz o rozbrojeniu
atomowym i ogólnym
zosta>o już wypowiedziane
w Amsterdamie, Evanstonie : New Delhi. Dlaczego
jednak głos Rzymu w tej sprawie w jedynej wielka
nocnej encyklice Jana X X III „Pacem in terris” odbił
się większym echem po świecie, niż głos Genewy?
Encyklika nie ograniczała się do wygłaszania dyser
tacji na te tematy, ale proklamowała swoje poglądy
i wezwała chrześcijański świat do pełnienia obowiąz
ku.

Encyklika

nie była

ekumeniczną

proklcmacją,

ale orędziem. Naszemu obozowi brak tego elementu.
Grozi nam zmiana pozycji i ról. W obliczu tego nie
bezpieczeństwa nasza uzasadniona krytyka mariolo

gii i nieomylności papieskiej w sposób nieunikniony
traci swą wagę. II sobór Watykański powinien być dla
nas okazją nie tylko do wytarcia kurzu przed drzwia
mi naszego własnego Kościoła, ale energicznym ude
rzeniem miotły!
,
Nasza modlitwa o jedność Kościoła Chrystusowe
go, jedność stale coraz wyraźniejsza, niezależnie od
tego, co o nas myśli druga strona, musi pozbyć się
myśli, że nasi odłączeni Bracia (katolicy) mieliby być
bardziej ,,ewangeliczni”, a miałaby
płynąć
raczej
z gorącego pragnienia własnej odnowy duchowej
i nowego słuchania Słowa Bożego. Jaką wartość może
mieć dla nas prośba o nowe zesłanie Ducha św., je
śli będziemy się modlić, zerkając na innych, miast
utkwić mocno, wzrok w ramach naszych konstytucji
kościelnych, w naszym nauczaniu, w naszym sposobie
studiowania teologii, wygłaszania kazań, oraz w głę
boką nędzę naszej egzystencji? Jakim upokorzeniem
byłby dla nas dialog ekumeniczny, jeśli miałoby się
ckazać, że nasi partnerzy z drugiej strony są bardziej
zaangażowani w tę sprawę i że Duch św. jest pośród
nich bardziej obecny i w sposób daleko bardziej bez
pośredni, oraz że modlą się oni nie z powodu naszej
nędzy, lecz w obliczu własnych problemów? Droga do
jedności Kościoła nie może być niczym innym jak
drogą odnowy. Odnowa zaś oznacza skruchę, skru
cha — nawrócenie, nie nawrócenie innych, lecz nasze
nawrócenie. Problem, który przed Radą Ekume
niczną Kościołów stawia Sobór rzymski, jest pro
blem skruchy i odnowy wszystkich zjednoczonych
w $RK. W tych warunkach prowadzenie rozmów
z innymi staje się problemem drugorzędnym.
Tyle Barth o Soborze. A co my na to? Czy nie
jest zastanawiający już chociażby fakt, że w Polsce
obszerne fragment/ artykułu Bartha przyniosły ka
tolickie „Kierunki” (N r 40 z 6.X. r.b.) daleko wcześ
niej niż pisma ewangelickie?

WANDA PIASTOWSKA
PRAGA

CSSR

C Z E R W O N Y K R Z Y Ż (1 8 6 3 — 1963)
W SE T N Ą R O C Z N IC Ę PO W STAN IA
W lutym bieżącego roku minęło
sto lat od powstania międzynarodo
wej organizacji pod nazwą Czerwo
ny Krzyż. Idei, która doprowadziła
do utworzenia tej organizacji szu
kać można już znacznie wcześniej.
W średniowieczu zakonnicy opieko
wali się ubogą ludnością i chory
mi, dostarczając im żywności i od
powiednich leków; w wieku X V III
znane są wypadki zawierania po
między dwoma wodzami nieprzyja
cielskich armii umów, dotyczących
obopólnego poszanowania jeńców,
rannych żołnierzy i neutralności
szpitali. Wiek dziewiętnasty wraz
z postępem technicznym i gospo
darczym przyniósł znacznie częstsze

e

i okrutniejsze wojny, niż to miało
miejsce w wiekach poprzednich.
Reakcją na taki stan rzeczy było
powstawanie
coraz
liczniejszych
organizacji i towarzystw, skupiają
cych ludzi, których zadaniem by
ło nieść pomoc w czasie wojny
rannym i poszkodowanym. Często
organizacje takie zrzeszające osoby
cywilne, współpracowały z leka
rzami i sanitariuszami wojskowy
mi.
W roku 1854, podczas krw aw ej
wojny krymskiej, młoda Angielka
miss Florence Nightingale w towa
rzystwie młodych kobiet i dziew
cząt wyruszyła statkiem na Krym,
wioząc koce, bieliznę, łóżka i le

karstwa dla rannych. W roku 1859,
podczas wojny francusko-austriackiej, Henryk Dunant (Szwajcar)
podjął akcję ratowniczą na polu bi
twy pod Sclferino. Zaagitowana
przez niego ludność Genewy, a po
tem Mediolanu i Turynu zorganizo
wała zbiórkę na pomoc dla wszyst
kich poszkodowanych w wojnie.
Miejskie Stowarzyszenie Dobroczyn
ne w Genewie kierowane przez hr.
Gosparin oraz Stowarzyszenie S wangelickie zorganizowały pierwsze
drużyny
sanitariuszy-ochotników.
Henryk Dunant poddał myśl, by
Stowarzyszenie to przekształcić w
organizację międzynarodową, z któ
rej miał się właśnie z czasem w y 
łonić Czerwony Krzyż.
Bezpośrednim

bodźcem,

który

przyczynił się do utworzenia tzw.
Komitetu Pięciu, stała siię opubliko
wana w r. 1862 książka Dunanta —
„Wspomnienia

z Solferino”, która

zdobyła rozgłos i znalazła żywy od
dźwięk wśród społeczeństwa. Był to
ten sam rok, w 'którym Lincoln
zniósł niewolnictwo Murzynów, a
Wiktor Hugo opublikował „Nędz
ników”...
Dnia 9 lutego 1863 r. jedno z hu
manitarnych towarzystw genewskich
pod nazwą Towarzystwa Użyteczno
ści Publicznej, na wezwanie swego
prezesa Gustawa Moynier, zebrało
się dla rozpatrzenia propozycji D unanta. Zebranie wyłoniło pięciooso
bową komisję, w składzie: H. Dunant, G. Moynier, gen. Dupour, L.
Appia i T. Mounoir — tzw. Komi
tet Pięciu. Komisja ta roztoczyć
miała opiekę nad rannymi, chory
mi, dbać o humanitarne obchodze
nie isię z jeńcami wojennymi oraz
czuwać nad przestrzeganiem zasa
dy neutralności dla tych osób, któ

re bezinteresownie poświęcają się
pracy przy chorych i rannych żoł
nierzach.
W dniu 26 października 1863 r., na
wniosek Henryka Dunanta zwołano
do Genewy międzynarodowy kon
gres, w którym uczestniczyło 36
delegatów
—
przedstawicieli
16
państw europejskich. Konferencja
Genewska zadecydowała o powsta
niu Czerwonego Krzyża. Nieco póź
niej rząd szwajcarski zwołał konfe
rencję dyplomatyczną, której kilku
dniowe obrady (8— 22.VI1I) uwień
czone zostały podpisaniem przez 12
państw umowy dotyczącej opieki
nad
rannymi i jeńcami
podczas
wojny, znanej pod nazwą Konwen
cji Genewskiej.
Konwencja ta wraz z dopełnie
niami z r. 1906, 1929 i 1949 (w r.
1919 wszystkie umowy poprzednie

zastąpione zostały przez 4 Konwen
cje Genewskie, dotyczące polepsze
nia losu rannych w wojnie lądowej
i morskiej, humanitarnego trakto
wania jeńców wojennych i ochrony
ludności cywilnej podczas działań)
została ratyfikowana przez wszyst
kie państwa.
Od roku 1913 działa Liga Tow a
rzystw Czerwonego Krzyża, która
koordynuje pracę organizacji w po
szczególnych krajach. Łączy Czer
wony Krzyż, Czerwony Półksiężyc
(państwa muzułmańskie), Czerwo
ny Lew i Czerwone Słońce (Iran).
Wszystkie

t?

organizacje

działają

na zasadach Konwencji Genewskiej,
zrzeszając ludzi dobrej woli, prag
nących nieść pomoc i opiekę wszy
stkim chorym i potrzeibującym na
świeci e.

Ks. Z D Z IS Ł A W T R A N D A

O W IĘKSZE POCZUCIE ODPOW IEDZIALNOŚCI
ywająróżne uroczystości kcścielne. Bywają uroczy
stości bardziej lub mn\ej, jak to się mawia, „pod
niosłe”; bywają uroczystości piękne, bywa ą radosne.
Bywają uroczystości, które są tylko zewnętrznymi
manifestacjami religijnym i, bywają też takie, które
ze względu na swoją bogatą treść wnoszą w życie
ludu kościelnego przeróżne nowe elementy. Każą
mianowicie zastanawiać się, myśleć, pobudzają do
gorliwszego życia religijnego, iroralnego, wzmagają
świado ność wyznaniową, wyzwalają w człowieku
najpiękniejsze,
najszlachetniejsze i najwznioślejsze
nastroje, ale nie tylko nastroje., bo także coś nierów
nie ważniejszego i cenniejszego, uczucia i porywy.
Czerwcowe. uroczystości cieszyńskie, poświęcone
lOO-leeiu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, były
niewątpliwie poważną manifestacją ludu kościelnego.
Manifestacyjną stronę podkreślał udział w nich licz
nych gości z zagranicy, wielu księży ewangelickoaugsburskich, działaczy kościelnych z kraju oraz
przyjazd wycieczek wiernych nie tylko ze Śląska
Cieszyńskiego, lecz także z innych ośrodków ewan
gelickich Polski. Wśród gości zagranicznych byli
przedstawiciele Kościołów augsburskich ze Szwecji,
Czechosłowacji, z Cieszyna zaolziańskiego, z Austrii,
NRD, przedstawiciel Światowej Federacji Luterańskiej, w osobie Duńczyka, Ks. Hanrena. Ale pozo
stawmy manifestacyjną stronę uroczystości na uboczu,
albowiem cenniejszą wartością była je j treść, było to,
do czego pobudzała i co uświadamiała je j uczestni
kom.
Udział gości zagranicznych oraz licznych przyjezd
nych z wielu stron Polski, podkreślał nie tylko mani
festacyjny charakter uroczystości, lecz mówił bardzo

Cieszyn. Księża w pochodzie do kościoła Jezusowego.
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wyraźnie o solidarności kościelnej. Wyrazem tego by
ły nie tylko słowa, które padały w przemówieniach
na nabożeństwach i zebraniach Bratniej Pomocy czy
duchoumych diecezji cieszyńskiej, lecz róionież prze
kazanie pewnych sum pieniędzy przez
Kościoły
w Szwecji i Austrii na rzecz Bratniej Pomocy, na
cele, którym poświęca swoją działalność to stowarzy
szenie w Polsce. A cele te — to w tej chwili przede
wszystkim: udzielanie pomocy z funduszów społecz
nych, a więc ze składek ludu kościelnego, w odbudo
wie,, remontach, czy też ewtl. w budowie obiektów;
kościelnych. W latach powojennych niejedna parafia
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce ,za
wdzięcza możliwość zbierania się na nabożeństwach
ic swoim, — odbudowanym, czy wyremontowanym
kościele, lub kaplicy, działalności Bratniej Pomocy
im. Gustawa Adolfa. Solidarność Kościoła, solidar
ność ludu kościelnego — to jeden z ważnych czyn
ników w życiu kościelnym, na który zwracała uwagę
uroczystość w Cieszynie i pobliskich parafiach.
Najistotniejszy jednak sens uroczystości i jej głów
ne zadanie ukazał w swoim kazaniu na głównym na
bożeństwie w dniu 13 czerwca, w Kościele Jezuso
wym w Cieszynie, biskup Kościoła Ewang.-Augsbur
skiego, ks. dr Andrzej Wantuia. Zw rócił On miano
wicie uwagę na poczucie odpowiedzialności poszcze
gólnych zborów za inne zbory w ogólności, a w szcze
gólności za te, które, nie są i nie mogą być samowy
starczalne. Ks. Biskup mówił m.in. „Chcemy dzięko
wać Bogu za to, że kiedy przed 130 laty współwyznatocy nasi obchodzili pamiątkę śmierci króla Gu
stawa Adolfa, Bóg natchnął ludzi myślą błogosławio
ną. Bywają myśli, złe, jadowite, ale bywają myśli bło
gosławione. Taką błogosławioną myślą było: powo
łać do życia Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa
Ewangelię można fałszować w ten sposób, że zamyka
się ją w kościele i ogranicza się do murów, a nie
naprowadza się je j w życie. Nie wystarczy Chrystusa
wielbić usty swymi, psalmami, ale trzeba Go wnosić
w ten świat, w którym żyjemy. Pracą Kościoła są nie
tylko sprawy wiary i nadziei chrześcijańskiej, ale
także sprawa mdłości, która przejawia się w uczynku
miłosiernym... Historia Bratniej Pomocy im. Gu-

Goście z zagranicy.
stawa Adolfa świadczy, że zrozumienie Ewangelii na
Cieszyńskim było żywe. To była próba realizowania
tego hasła, jakie wypisano na sztandarze Bratniej P o 
mocy,
urzeczywistnianie
właściwego
zrozumienia
Ewangelii... Bratnia Pomoc postanowiła zaintereso
wać się tym co słabe, zbierała po opłotkach tych,
którym i się nikt już nie interesował... Strumień bło
gosławieństw płynął przez te IGO lat w nasze zbory
i w życie poszczególnych osób, które zostały przyjęte
do zakładów opieki — sierot, starców, kalek. Dzię
kować za to, że Bóg natchnął tych, dzięki którym
powstało Stowarzyszenie Bratniej Pomocy, myślą, aby
wiązać Ewangelię z życiem... Nie wystarczy wspo
minać, co było w przeszłości i co spłynęło z dzieła
tego Stowarzyszenia w przeszłości. Nie daj Boże,
abyśmy m ieli do tego tylko się ograniczyć. M y ma
my czynić to, co oni czynili. I my musimy wiązać
Ewangelię z życiem. Następnie Ks. Biskup postawił
zebranym mocne i twarde pytania: „Czy my dziś
właściwie i trafnie rozumiemy Ewangelię Chrystu
sową? Jakimi my dziś
jesteśmy
chrześcijanami
i ewangelikami? Słabość Kościoła, upadek, utraza
wpływów pochodziła stąd, że wierni zapominali
o tym, że największym nieszczęściem Kościoła jest
grzech. Gdy wierni stają się nieposłuszni swemu Pa
nu, Kościół zaczyna słabnąć i staje wobec niebez
pieczeństw. Kościoła nie niszczą ci, którzy chcieliby

Grupa księży, uczestni
ków uroczystości cie
szyńskich.

s

go z zewnątrz zniszczyć, ale Kościół niszczeje od
wewnątrz. Pytam: czy interesujecie się tym i do
mownikami wiary, którzy żyją w rozproszeniu? czy
gotowi jesteście umożliwiać im to, co macie i co
uważacie za samo przez się zrozumiałe? czy pamięta
cie o tym, że oni chcą się modlić na nabożeństwie,
chociaż często jest ich garstka? Czy niepokoi was los
icaszych domowników wiary? Co czynicie? C Z Y C Z U 
JECIE SIĘ Z A N IC H O D P O W IE D Z IA L N I? Wam za
graża niebezpieczeństwo, że będziecie myśleli tylko
o sobie samych, o własnym zbawieniu i nie starczy
wam pamięci i rryśli o tych, którzy żyją gdzie indziej.
Hasło Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa przypom i
na nam obowiązki.. Ewangelii nie da się zamknąć
w książkach, w katechizmach i kościołach. Cna jest
po to, abyśmy podług niej żyli... Czy chcecie się czuć
odpowiedzialni za wszystkich, za domowników wiary?
Czy rozumiecie dziś Ewangelię Chrystusową? Czy
jesteście zdecydowani wiązać Ewangelię z codzien
nym życiem? Od odpowiedzi na te pytania zależy
przyszłość Jednoty ewangelicko-luterskiej, w na
szym kraju. W dniu dzisiejszego jubileuszu tak
chciejcie to rozumieć. Stańcie tu wobec Pana: ten
Pan rzuca wam to słowo, które jest sformułowane
w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym! Dziś! Dziś!
„dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom
wiary” — zakończył swe kazanie Ks. Biskup A. Wantuła.
To właśnie Słowo z listu do Galacjan 6,10 jest ha
słem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Z tego
Słowa ks. Biskup wydobył cenną myśl o odpowie
dzialności za domowników wiary, których nie można
pozostawić samym sobie, bez troski o nich, zwłaszcza
tam, gdzie tej troski najbardziej potrzebują. „Najbar
dziej zagrożone są małe grupy, które nie mają na
bożeństw. Wiara potrzebuje społeczności, potrzebuje
toidzialnych przejawów braterstwa. Potrzebuje koś
ciołów i Domów Modlitwy, jako miejsc naszego bra
terstwa i społeczności... Braterstwo musi się ujawnić
w czynnej miłości. Głównym powodem jest to: Ponie
waż Bóg umiłował nas w Jezusie Chrytsusie i my
mamy się wzajemnie miłować... Tylko gdy będziemy
służyć sobie wzajemnie w miłości wiara i miłość nie
zniszczeją” — mówił w drugim kazaniu biskup Koś
cioła Augsb. w Austrii, k'ę. G. May.
>
Z tego, co słyszeliśmy na nabożeństwie w Cieszy
nie, winniśmy sobie dobrze zdawać sprawę wszyscy.
Nikt, kto jest członkiem Kościoła, nie może zasklepić
się w swojej parafii i poza nią „świata nie widzieć”.
A niestety często tak jest. Często przez ten „parafial
ny egoizm”, mają prawo oczekiwać moralnego i ma
terialnego oparcia w większych i dostatniej szych
swoich „sióstrzycach”, i które wreszcie nie chcą czuć
się opuszczone i osamotnione. O tym warto pamiętać,
gdy mówimy o poczuciu odpowiedzialności poszcze^
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Górale z Koniakowa w ludowych strojach.
gólnych członków Kościoła i całych zborów za Koś
ciół. Trzeba nam na pewno wzrostu tego poczucia
odpowiedzialności. A tej sprawie uroczystość cieszyń
ska dobrze chyba się przysłużyła.
Na marginesie, tej uroczystości chciałbym dodać,
chociaż to jest już odrębne zagadnienie, zagadnienie
ofiarności na cele kościelne, że ofiary, czy kolekty,
jakie są w takich wypadkach zbierane na określone
cele i zadania kościelne winny być przez uczestników
nabożeństwa a tym samym ofiarodawców szczególnie
docenione w postaci odpowiednio wysokiej ofiary.
Toteż, szczególnie w cieszyńskim przypadku, kiedy
ta ofiara była przeznaczona na potrzeby zborów, wcho
dzi w zakres poczucia odpowiedzialności za Kościół i
istnienie innych zborów.
Na zakończenie chciałbym dodać, że w ramach uroczystości odbyły się w ciągu kilku dni, poprzedzają
cych główną uroczystość w Cieszynie, nabożeństwa w
Skoczowie, Drogomyślu, Golasowicach oraz w Wodzi
sławiu. Goście zwiedzali również różne zbory i ośrod
ki pracy kościelnej diecezji cieszyńskiej, wśród nich:
Dzięgielów i Wapieńnicę.
"Tu
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WSZYSTKIM DROGIM CZYTELNIKOM, .
WSPÓŁPRACOWNIKOM I SYMPATYKOM „JEDNOTY"
NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE SKŁADAJĄ
REDAKTORZY
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T R E N K LE R

NAUKA O G R Z E C H U PIERW ORODNYM

D

ogmatyka wszystkich głównych wyznań chrześci
jańskich mówi o grzechu pierworodnym (de peccato original:), jednak nie wszystkie pojmują tę naukę
jednakowo. Źródłem nauki o grzechu pierwoiodnym
są pierwsze karty Pisma św., na których znajdujemy
relacją o upadku pierwszych rodziców. Bóg stworzył
człowieka na swoje podobieństwo. Wprawdzie nie by'
cn istotą całkowicie doskonalą, lecz miał możnoś.
niegrzeszenia i mógł w takim stanie dojść do dosko
nałości. Stan człowieka w tym okresie określa do
gmatyka jako możność niegrzeszenia (posse non peccare) z możliwością osiągnięcia stanu niemożności
grzeszenia (non posse peccare). Człowiek przed swo
im upadkiem mógł nie umrzeć (posse non m ori) a na
wet dojść do stanu, w którym śmierć byłaby niemo
żliwa (non posse mori).
Wobec nieposłuszeństwa względem Boga czyli p o 
pełnienia grzechu, człowiek utracił swą pierwotną
możliwość osiągnięcia doskonałości, natura jego zo
stała skażona i stan jego zmienił się diametralnie.
Odtąd nie może nie grzeszyć (non posse non peccare)
i nie może nie umrzeć (non posse non mori). Odtąd
zapanował na świecie powszechnie grzech i śmierć.
Osobliwością tego faktu jest to, że skutki grzechu
ponoszą nie tylko ci, którzy go popzłnili. Grzech t»n
drogą dziedziczenia przechodzi z pokolenia na poko
lenie i nawet dziecko, przychodzące na świat, jest już
obarczone grzechem, zwanym pierworodnym.
Chrześcijaństwo pierwszych wieków nie przywią
zywało większej wagi do tej nauki, rozwinął ją do
piero szerzej św. Augustyn. Cala ludzkość, uczy A ugu
styn, stała się przez grzech pierwszych rodziców po
tępioną masą (massa perditionis) a cała natura czło
wieka ulegT
a zepsuciu (status corruptus). Wszyscy lu
dzie mają grzeszną naturę, wszyszy zasługują na po
tępienie, a że mimo to część ludzi będzie zbawiona.
to stanie się to na podstawie prede,stynacji — że Bóg
pewrą liczbę ludzi po prostu przeznaczył na zbawie
nie. Już za życia Augustyna przeciwko tej nauce wy
stąpił Pelagiusz ucząc, że przez grzech pierworodny
natura ludzka bynajmniej nie, została skażona a ty n
samym dzieci rodzą się bez grzechu. Za cudze bo
wiem grzechy nikt odpowiadać nie może.
Naukę Kościoła katolickiego o grzechu pierwo
rodnym ostatecznie ustalił Tomasz z Akwinu, który
jest w ogóle normatywnym teologiem katolickim. Katolicyz n bardzo silnie podkreśla tę naukę i twierdzi,
że grzech pierworodny jest

przyczyną

wszystkich

naszych grzechów i że objawia się jako zła pożądli
wość (concupiscentia). Dalej naucza, że pierwotny
stan doskonałości (iustitia originalis) nie był wcale
stanem naturalnym człowieka, lecz nadprzyrodzonym
darem Boga (donum super additum).

Przez Chrzest

św. grzech pierworodny jako taki bywa zmyty, zo
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staje jednak coś w rodzaju osadu — owa grzeszna
pożądliwość, która powoduje następnie nowy grzech.
Kościoły Reform acji, a przede wszystkim Luter,
poszły za św. Augustynem, uvmża'ąc, że cała natura
człowieka jest z gruntu zła. Oparto się tu głównie na
wypowiedzi Pawła: „Gdyż wiem, że nie mieszka we
mnie (to jest w ciele m oim ) dobre; albowiem chęć le
ży we mnie, ale wykonania tego co dobre, nie znaj
duję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, któ
rego nie chcę, to czynię” (Rzym. 7,18—19). Wszyscy
ludzie zasługują na potępienie. Grzech pierworodny
ciąży na każdym człowieku. Luter uczy, że Chrzest
św. obmywa człowieka z grzechu pierworodnego, dla
tego kładzie on też wielki nacisk na potrzebę chrztu
dzieci, aby w ten sposób uchronić je od wiecznego
potępienia.
Konfesja Augsburska (2 r.) podkreśla, że
po
upadku Adama wszyscy ludzie są w grzechu poczęci
i zrodzeni tzn., że od urodzenia są pełni złych pożądli
wości, nie znają bo jaźni Bożej i nie mają prawdziwej
loiary z natury. Tenże grzech pierworodny, mówi
Augustana, nie jest jakimś quasi grzechem, lecz praw
dziwym grzechem, który sprawia potępienie wszyst
kich, jeżeli przez Chrzest św. i Ducha św. nie naro
dzą się na nowo. Augustana wyraźnie potępia po
glądy Pelagiusza, jakoby grzech pierworodny nie byl
rzeczywistym grzechem. Apologia Konfesji Augsbur
skiej nazywa grzech pierworodny brakiem sprawie
dliwości (carentia iustitiae
originalis).
Dogmatycy
staroluterscy określają grzech pierworodny raczej ja
ko brak pierwotnej sprawiedliwości

oraz

zdrożną

skłonność, która całą naturę ludzką skaziła.
Kościół

ewangelicki

wyznaje,

że

wszyscy

ludzie

poczęci są w grzechu pierworodnym za wyjątkiem
Chrystusa Tana — Boga i człowieka w jednej oso
bie. Kościół katolicki twierdzi, że obok Jezusa —
Maria jest bez grzechu pierworodnego poczęta {dogmat
„immaculata conceptio'’ 1854 r.).
Racjonalizm

uważa dogmat o grzechu

pierwo

rodnym jako wielką pomyłkę twierdząc, że o winie
można mówić tylko tam, gdzie jest grzeszny czyn. P o 
dobnie Immanuel Kant uznaje tylko własną winę a nie
dziedziczną. Do tego stanowiska dołączył się również
Ritschl. Wielu uczonych twierdzi, że pierwszemu grze
chowi zawdzięczamy dopiero narodziny człowieka w
znacz niu dzisiejszym..
,
W całej nauce o grzechu

pierworodnym

tkwi

jedna wielka myśl przewodnia, a mianowicie, że czło
wiek w życiu indywidualnym ponosi skutki ogólno
ludzkiej przewrotności, że, jest współodpowiedzialnym
i współwinnym. Cały ród ludzki obowiązuje solidar
ność.

CUD MIŁOŚCI
W 50-tq ROCZNICĘ LAMBARENE
iosną 1913 r. przystanął na sta
cji misyjnej w Lambarene, w b.
francuskiej Afryce równikowej, ma
ły rzeczny statek. Wraz z dr A lb e r
tem Schweitzerem i iego żoną, przy
było również 70 skrzyń z urządze
niami dla maTego szpitaliku. Prak
tyka lekarska rozpoczęta została pod
gołym niebem; w porze deszczów
odbywała >się p-cd strzechą niewiel
kiej werandy. Ogromny napływ cho
rych z najbliższych zakątków kraju
zmusił do stopniowego powiększa
nia i udoskonalania tego ośrodka
z drowi a.
W ciągu 50 lat Schweitzer budo
w ał szpital: w 1913 r. przy jego za
łożeniu, w 1921 r. po pierwszej w o j
nie światowej, kiedy to po sześcio
letniej bezczynności chaty rozpadły
się i runęły, i w 1927 r. po przy
musowej przeprowadzce na dogod
niejsze tereny uzyskane drogą kar
czowania dżungli. Ten ,,dirugi cu J
dżungli”, jak wielu dziś nazywa
Lambarene,
budował
Schweitzer
przy udziale krajowców, aczkolwiek
sam był w jednej osobie architek
tem, budowniczym
i malarzem.
Dziś w 50 chatach jest miejsce na
450 łóżek, w kwarantannie dla trę
dowatych zaś na 150. Obsługę szpi
tala tworzy 30 afrykańskich i 20
białych współpracowników, w tym
5— 6 lekarzy, 18 dyplomowanych
.pielęgniarek, pomocnic, kucharek
itd. W rdku 1960 zostało przeprowa
dzonych 450 większych operacji, w
roku 1961 już 720 a w <róku ubieg
łym ponad 1000. W odpowiednim
stosunku wzrosła również liczba
porodów, rentgen owych badań i la
boratoryjnych zabiegów.
Suche te liczby kryją w sobie
wiele cierpliwej i wytrwałej pracy,
wielkiej mocy ducha i pokory, oraz
niezachwianej wiary, że Pan, któ
rego głosu Schweitzer usłuchał przed
50 laty, uzna to dzieło za swoje.
Schweitzer
buduje
swą osadę
przezornie i planowo, dostosowując
ją do życiowych i kulturalnych po
trzeb krajowców. Chorzy nie czuli
by się dobrze w europejskich b u 
dynkach. Z chorymi przybywają
również ich rodziny z osiedli od
ległych o kilkaiset kilometrów. Bez
ich pomocy chory nie mógł w y 
brać się w tak daleką podróż dżun
glą. Oczywiście pozostają w Lam 
barene aż do chwili wyzdrowienia
chorego i jego powrotu do domu.
Dziś już chorzy zgłaszają się o
pomoc lekarską jeszcze w porę, ale
nie zawsze tak bywało. To widocz
ny w pływ oświaty szerzącej się
wśród tubylców, którzy w 1960 r.
doczekali się wreszcie niepodległo
ści swego kraju — Galbunu. Przy
tej okazji nowy rząd młodego pań
stwa wyraził swą wdzięczność A l
bertowi Schweitzerowi przez umie

szczenie jego portretu na pierw
szym znaczku pocztowym państwa
Gabunu.
Lambarene posiada charakter po
nadnarodowy i ekumeniczny.Doskonale ilustruje to skład lekarzy i naj
bliższych współpracowników, któ
rzy rekrutują się ze wszystkich
części świata, od Afryki go Skan
dynawię i od Ameryki po Japonię.
Wśród lekarzy poczesne miejsce zaj
muje Japończyk Dr J. Takahashir,
kierownik kwarantanny dla trędo
watych, Dr R. M üller ze Szwajcarii
i D r R. Friedmann, który przybył
do Lambarene z Czechosłcwacji po
przejściu wszystkich cierpień w fa 
szystowskim obozie koncentracyj
nym. W Lambarene znalazł nowy
dom i odszkodowanie za straconą
rodzinę.
Lambarene jest prywatną akcją
Schweitzera,
finansowo
zupełnie
niezależną od rządu i jakiejkolwiek
misji, jakkolwiek dziś w wielu kra
jach powstają związki, które sta
w iają sobie za cel zgromadzenie
środków dla Lambarene. Pragnie
niem doktora dżungli zawsze było,
aby do jego dzieła przyłożyli ręce
ludzie różnych wyznań, narodów i
ras. Tak się też stało, a dziś łączy
ich wszystkich więź solidarności i
wzajemnej
pomocy, która
może
przetworzyć cały świat.
Twórca Lambarene, który dziś li
czy już sobie 88 lat, jest uosobie
niem zdrowia i zapału do pracy,
którym zrywa innych. Z rozbudową
szpitala łączy się budowa dróg
i
mostów. Dawniej chorzy i wszelki
materiał docierał do Lambarene
tylko rzeką Ogove. Dziś dżunglę
przecina sieć wcale niezłych dróg,
docierających do odległych osad
murzyńskich. Kiedy pewien Euro
pejczyk zapytał Dr
Schweitzera,
dlaczego jeszcze w podeszłym wie
ku tak ciężko pracuje, lekarz dżun
gli odparł z uśmiechem: .,Żebym
już tego nie musiał robić za dzie
sięć lat”.

Albert Schweitzer
W Lambarene zaprzątał się też
Schweitzer myślą o „wojnie i poko
ju ”. Tu właśnie napisał swoje pło
mienne odezwy w sprawne rozbro
jenia i zaniechania niebezpiecznych
doświadczeń z bronią nuklearną. Tu
też stworzył filozofię, „szacunku dla
życia”, która znajduje coraz więcej
zwolenników. „Zrodziła się ona we
mnie — pisał Schweitzer w lutym
1962 r. — tu w Afryce, kiedym pra
cował nad książką „Kultura i ety
ka” i kiedym zaprzątał się zagad
nieniem, co właściwie jest podsta
wą wszelkiego dobra i prawdziwej
ludzkości... Jest nią miłość, która
ustala nie tylko nasz stosunek do
ludzi, ale i do wszelkiego stworze
nia. Podczas podróży po Europie w
jesieni ubiegłego roku (1959) prze
konałem się również jaką sympa
tią cieszy się ta filozofia. Wielu
upatruje w niej moc, która może
dopomóc do powstania nowego du
cha naszych czasów, ducha, który
przezwycięży wszystkie niepokojące
trudności i zabezpieczy prawdziwy
pokój, za którym tęsknimy”.
„Cesky bratr”, czerwiec 1963.
Tłum. E. J.

I „Czuję

I

się zobowiązany do zatroszczenia się o zagubione
j(owce, którym nie jest dane dojść przez Boga do miłości, lecz<>
i odwrotnie: przez miłość do Boga. Ja sam byłem taką owiccz- \
j|ką, zmuszoną kroczyć tą drogą. To, sądzę, jest moją misją.
^Marcinowi Lutrowi, który mnie naprowadził na pytanie ’Co >
^znaczy ewangelicki’ zawdzięczam to, z e szukałem i znalazłem.
<>Po świętym Pawle jest on dla mnie największym i najulu-|>
^Ibieńszym Ojcem Kościoła”.
J!
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Poselstwo IV Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej
1. Ze wszystkich stron świata zebraliśmy się w Hel
sinkach pod hasłem ,,Chrystus dzisiaj”. Doświad
czyliśmy ponownie,, jak Chrystus łączy nas z sobą
jako braci i siostry ponad wszelkimi ludzkimi li
niami. podziału, ponieważ Cn kładzie kres podzia
łowi między ludźmi a Bogiem. W naszych codzien
nych nabożeństwach, zgromadzeniach i rozmowami
objawiła się nam na nowo tajemnica Zbawiciela,
który nas stawia przed żywym Bogiem, bierze ntr.
siebie przed Bogiem naszą winę, obdarza nas no
wym życiem i stawia przez to na
wlaściujyn*
miejscu nasze ludzkie istnienie docześnie i wiecz
nie.

i dziś świadkami ob.cności Bożej w Jezusie Chrys
tusie. Nie oznacza to, iż chcemy porzucić odpo
wiedź ojców na pytanie o łaskawego Boga — nikt
na tym wielkim zgiomadzeniu luterańskich Koś
ciołów nie myślał o tym — lecz znaczy to, że mu
simy na nowo udzielić tej odpowiedzi na to py
tanie w naszym pokoleniu, aby ona pozostała ta
samą odpowiedzią. Dlatego jesteśmy wezwani do
odważnego i uczciwego stawienia czoła współczes
nej myśli. Kto potrafi wolny, radosny i bez lęku
stanąć przed Bogiem, ten potrafi też wolny, ra
dosny i bez lęku stanąć przed światem. Musimy
mieć zrozumienie

dla nowych form

społecznych

2. NależymAj do pokolenia, które je.st ożywione -na
dziejami a zarazem dręczone lękiem. W epoce si
ły atomowej, odrzutowców i lotóio kosmicznych
xoydaje się, że nadchodzi ostateczne zwycięstwo
nad nędzą i głodem, chorobą i wojną. Pomimo to
żyją ludzie bardziej niż kiedykolwiek w atmosferze
nieufności,
uprzedzeń i nienawiści,
a przede

i zbadać krytycznie w świetle tego nowego rozwo

roszystkim w strachu przed wszystko niszczącą
atomową wojną. Głębokie jest rozdarcie między
starym a nowym pokoleniem; co młodzi radośnie
witają jako zapowiedź nowych czasów, przyjmo
wane jest przez starych z nieufnością i troską, to
zaś, co dla nich było istotnego i wartościowego,

5 . Tak więc bierzemy poważnie wezwanie idące od

stało się w oczach młodych
starzałe.

nieważne i przesta-

przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystu
sa. Jezus to „Bóg z nami“. Bóg, który jest z nami
w tym świecie.
4. Dlatego też wierzymy, że nas Bóg dziś powołuje
na świadków Jego miłości wśród tego świata za
grożonego przerażającymi

możliwościami.

Jezus
—

to

znaczy, że nie jesteśmy zarządcami jakiegoś mu
zeum starożytności kościelnych, lecz że jesteśmy
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sza postawa wobec różnorodnych potrzeb człowie
ka musi być nacechowana nowym, głębszym du
chem służby, to znaczy duchem Jezusa Chrystusa,
który się stał bratem i sługą człowieka.

świata, w którym dziś żyjemy. Od sądu Bożego
nie może nas nic uratować, ani najlepsze, osiągnię
cia, ani najpiękniejsze ideologie i programy. Nasz
ratunek jest jedynie w Chrystusie, który za nas
krew swoją przelał i nadaje naszemu życiu sens,
aby dobra łaskawa wola Boża działa

się

jako

w niebie, tak i na ziemi.

3. Dzisiejszy człowiek nie pyta już: W jaki sposób
mogę pozyskać łaskawego Boga? Pyta on bardziej
radykalnie, zasadniczo, pyta w ogóle
o Boga:
Gdzie jesteś, Boże? Nie cierpi on już z powodu
gniewu Bożego lecz z powodu wrażenia nieobec
ności Boga; nie cierpi
już z powodu swojego
grzechu lecz z powodu bezsensoumości swojego
życia; nie, pyta już o łaskawego Boga lecz o to, czy
Bóg rzeczywiście istnieje. Lecz jest nieustannie
czyrrna szukająca ludzi miłość Boga, która w Jezu
sie Chrystusie przezwyciężyła ludzkie poczucie opu
szczenia,
lęku
i
bezsensowności.
Teologiczne
poglądy, liturgiczne i kościelne formy powstały
w określonych historycznych warunkach i podle
gają prawu rozwoju i upadku na równi z historią;
lecz żywy Bóg stoi jako Pan historii ponad nimi.
On działa i dziś. aby przyciągnąć ludzi do spo
łeczności z Sobą. I dziś zachowuje ważność Jego
„tak*, i „ nie ” , jakie wypowiedział do tego świata

Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

ju nasze dotychczasowe formy organizacyjne. Na

W Y J A Ś N IE N IE REDAK CJI W S P R A W IE A R T Y K U Ł U
O P A W L E H U L C E -L A S K O W S K IM
N a prośbę p. Czesława Lechickiego w nr 9 „Jednoty“

z br. na str 9— 11 został umieszczony życiorys Pawła
Hulki-Laskowskiego, nadesłany przez niego wraz z w y 
jaśnieniem, dlaczego życiorys, pierwotnie przeznaczo
ny dla Polskiego Słownika Biograficznego, skierował
do „Jednoty“. Treść wyjaśnienia została wydrukowana
w formie post scriptum redakcji. Zainteresowany opu
blikowaniem życiorysu i post scriptum p. Rafał Lesz
czyński przedstawił redakcji „Jednoty“ swoją kores
pondencję z Polskim Słownikiem Biograficznym. Za
poznawszy się z nią redakcja „Jednoty“ uważa za swój
obowiązek stwierdzić, że w brew zapewnieniu p. Lechickiego, tekst życiorysu nadesłany nam przez niego nie
jest tekstem pierwotnym, napisanym na zamówienie
PSB, ale powstał w wyniku recenzji d . Leszczyńskiego.
U w ag recenzenta p. Lechicki nie chciał uwzględnić,
ponieważ ten wymagał wycofania podpisu p. Lechickiego spod skorygowanego biogramu. W tej sytuacji
redakcja PSB opublikowała biogram pióra p. Lesz
czyńskiego. Uzupełnienia i sprostowania recenzenta w y 
korzystał natomiast p. Lechicki w artykule nadesłanym
do ..Jednoty“, niemniej nie wymienił ich wśród swych
źródeł. Redakcja ubolewa, że przez opublikowanie pro
cy p. Lechicki ego w formie nadesłanej do „Jednoty“
przyczyniła s:ę mimowolnie do częściowego naruszenia
praw autorskich p. Leszczyńskiego. Za post scriptum
sformułowane w ten sposób, że sugerowało odwrotną
sytuację, redakcja przeprasza p. Leszczyńskiego i w y 
jaśnia, że drukując je działała w dobrej wierze, zau
fawszy informacji p. Lechickiego.

H E L S I N K I

*

H E L S I N K I

•

H E L S I N K I

R E Z O L U C JE W A LN E G O
Z G R O M A D Z E N IA
(29. V I I . - 11. VIII. 1963)
Walne Zgromadzenie
Federacji Luterańsklej
w Hels nkach —

Światowej
obradujące

wita z ulgą i nadzieją podpisanie
układu o wstrzymaniu prób z bronią
jądrową w powietrzu, w przestrzeni
kosmicznej i pod wodą;
modli się o to, aby ten układ stal
się wydarzeniem torującym drogę
dla przyjazniejszych stosunków mię
dzy narodami na podstawie wzajem 
nej szczerości i wzajemnego zaufa
nia, i aby spowodował dalsze kroki
w kierunku rozbrojon a;
daje wyraz swemu przekonaniu, iż
pokój między narodami na podstawie
wolności i sprawiedliwości jest w o
lą Bożą odnośn e do ludzkości;
wzywa wszystkie Kościoły człon
kowskie, aby w swoich zborach bu
dziły taką postawę duchową, która
by się przyczyn ła do pojednania,
przyjaźni międzynarodowej i ogól
noludzkiego braterstwa, które na na
szym Zgromadzeniu znalazło tak za
chęcający wyraz.
Mając na uwadze słowo Pisma
Św., że „Pańska jest ziemia“ i że
ludzie są tylko szafarzami Bożych
darów, które Bóg przeznaczył dla
użytku i korzyści wszysik*ch ludzi,—
i w obliczu wzmagającego się ubó
stwa, na skutek czego uwydatniają
się coraz ostrzej przeciwieństwa w
rozwoju ekonomicznym i w przy
roście ludności, przez co zagrożone
zos.ają dobrobyt i pokój wszystkich
ludzi —
Walne Zgromadzenie Światowej
Federacji Lutcrańskiej obradujące
w Helsinkach —
wita fakt, iż wiele narodów, szcze
gólnie poprzez Zjednoczone Narody
i ich specjalne organy, jak również
narodowe i międzynarodowe organi
zacje, zaczęło dobrowolnie oddawać
do dyspozycji krajom rozwijającym
się materialne źródła pomocy i
świadczyć usługi socjalne, aby im
dopomóc w ich usiłowaniach osiąg
nięcia wyższego poziomu życia —
oraz
wzywa Kościoły członkowskie, aby
we właściwy snosób zachęcały rządy
swoich krajów, a również własne
zbory do tego, aby szczodrze odda

Katedra luterańska w Helsinkach.
wały do dyspozycji potrzebującym
krajom materialne źródła i siły fa
chowe, żeby ich usprawiedliwione
nadzieje mogły zostać spełnione i że
by wzajemne zrozumienie i życzli
wość zajęły miejsce niezadowolenia
i napięcia.
Dzieło pojednania Jezusa Chry
stusa zostało dokonane dla pojedna
nia wszystkich ludzi z Bogiem i
między sobą. Pomimo to zatruwają
nadal stosunki międzyludzkie obłęd
rasistowski i rasowe dyskryminacje.
Żadna część świata nie jest od nicli
wolna. Otwarta i ukrywana dyskry
minacja z powodu koloru skóry, ra
sy czy religii — do czego należy
również zaliczyć antysemityzm —
przenika dzisiejsze społeczeństwa.
Czwarte Zgromadzenie Światowej
Federacji
Luterańskicj
potępia
wszystkie tego rodzaju przejaw7y ja
ko jawne zło. Są one bowiem prze
ciwne woli miłującego Boga, który
stworzył wszystkich ludzi, aby byli
braćmi w prawdziwym tego słowa
znaczeniu.
Wiele chrześcijańskich organizacji
i liczne poszczególne Kościoły zło
żyły podobne oświadczenia. Ale to

nic wystarcza. Skoro wszyscy stoimy
pośrodku tej ludzkiej tragedii i je
steśmy za nią odpowiedzialni przez
to, czegośmy zaniedbali, wyznajemy
naszą winę. A le i to nie wystarcza.
Do naszych słów muszą się dołączyć
zdecydowane czyny. Na wzór nasze
go Pana mus my przez osobistą ofia
rę zapłacić tę cenę, jaka będzie za
żądana jako nasz wkład na rzecz
uwolnienia świata od tej formy nieludzkości.
Dlatego Czwarte Walne Zgroma
dzenie Światowej Federacji Late
rańskiej zwraca się do Kościołów
członkowskich, aby wezwały swoje
zbory do osobistego uczestnictwa we
wszelkich miejscowych i narodo
wych usiłowaniach, które by mogły
położyć kres
wszelkim formom i
skutkom dyskryminacji z powodu
koloru skóry, rasy lub religii, przy
czym powinny one zwracać uwagę
na każdorazowe położenie w swoich
własnych zborach i okazać swoją
chrześcijańską miłość przez to, iż
same uczynią pierwsze kroki w służ
bie pojednania za wzorem naszego
Pana, Jezusa Chrystusa. To mówi
nam Chrystus dziś.
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świadectwa

Z BLISKA I Z DALEKA
O STOSUNKU DO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
Na dorocznym posiedzeniu Centralnego Komitetu Światowej Rady Koś
ciołów, które się odbyło w drugiej połowie sierpnia 1963 r. w Roches
ter w U.S.A., powziął Centralny Komitet uchioałą dotyczącą stosun
ku Kościołów zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów do Kościoła
Rzymskokatolickiego .Ze wzglądu na wagą tej uchwały, wyjaśniającej
obecny stan stosunku Rady Ekumenicznej w Genewie do Kościoła
Rzymskokatolickiego, podajemy peł \y tekst owej uchwały w przekona
niu, że zainteresuje ona wiernych naszego Kościoła i rozproszy nieści
słości, jakie na ten temat tu i ówdzie sią pojawiają.
RED.
1. Centralny Komitet przyjął z
wdzięcznością fragmenty isprawo
zdania Komisji Zarządu i General
nego Sekretarza, dotyczące stosun
ku
do
przedstawicieli
Kościoła
Rzymskokatolickiego, i w zasadzie
je podziela. Wysłuchał on również
z wdzięcznością sprawozdania dr L.
Vischera, obserwatora z ramienia
Światowej Rady Kościołów, o pier
wszej sesji Soboru Watykańskiego.
Centralny Komitet dziękuje za li
czne względy okazywane dr Vischerowi ze strony odpowiedzialnych za
Sobór

czynników, oraz

skie i owocne

za ibrater-

stosunki nawiązane

z^ rzymskimi katolikami, które zo
stały umożliwione dzięki obecności
dr Vischera na zebraniach soborowych.

byli uczciwi. Istnieje jednak pod
stawa do nadziei, że nowy klimat
umożliwi
zapoczątkowanie
szcze
rych ekumenicznych rozmów mię
dzy Kościołem Rzymskokatolickim
i innymi Kościołami, w czasie któ
rych

te

zasadnicze

dogmatyczne

różnice będą mogły być rozpatrzo
ne w duchu miłości i pokory. K ła 

2. Centralny Komitet jest świa
dom

wiązanie stosunków między rzym
skimi katolikami a innymi chrześ
cijanami. Nie oznacza to, jakoby
wielkie zagadnienia sporne dotyczą
ce wiary i ustroju Kościoła, które
nas dzielą, już zostały rozwiązane
albo były na drodze do ich rozwią
zania. Przeciwnie, pozostają one
faktami, których nie wolno stracić
z oczu. Jest rzeczą ważną, aby te
stwierdzić zupełnie wyraźnie, że
byśmy w naszych pertraktacjach

tego,

Watykań

stano każdą sposobność, by te roz

skiemu chodzi w pierwszym rzędzie

mowy na każdej płaszczyźnie życia

o życie samego Kościoła Rzymsko

Kościołów prowadzić nadal i popie

katolickiego i dziękuje Bogu za to,

rać.

że dozwolił,

że Soborowi

dziemy nacisk na to, aby wykorzy

iż na pierwszej

sesji

ujawniły się wyraziście tęsknoty do
odnowienia tego Kościoła i głębo
kie duszpasterskie troski o wszyst
kich ludzi. Odnowa w jednym Koś
ciele jest źródłem otuchy i wyzwa
niem dla wszystkich innych Kościo
łów. Centralny Komitet uprasza Ko
ścioły członkowskie, aby nadal mo
dliły

się o to, by dzięki

wysiłkom

Soboru

dalszym

Watykańskiego

Kościołowi katolickiemu została da
rowana moc i łaska Ducha Święte
go do odnowienia jego życia, i aby
przez tego samego Ducha wszystkie
Kościoły zostały rozbudzone do no
wego życia.
3. Jednym z wyników pierwszej
sesji Soboru Watykańskiego były
nowe i radosne perspektywy, dzię
ki którym zostało umożliwione na
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Jezusie

ĆhrystUruó

jako jedynemu Panu i Zbawicielowi
świata. Ta rozmowa musi być pro
wadzona z uwagi na olbrzymie za
dania misyjne, wobec których staje
dzisiaj Kościół, oraz ze względu na
nasze
obowiązki
duszpasterskie
względem całej ludzkości. Jednym
z niezbędnych warunków owocne
go dialogu jest uczciwe przeanali
zowanie teorii i praktyki misyjnej
wszystkich naszych Kościołów, aby
śmy nie przeszkadzali sobie wzaje
mnie w tej pracy, lecz raczej wspie
rali siebie, aby być prawdziwymi
świadkami Jezusa Chrystusa.
6. Istnieją problemy, z którymi
musimy rozprawić się szczerze, je
śli ma być umożliwiony prawdziwy
dialog. Obejmują one teorię i prak
tykę odnośnie małżeństw miesza
nych, wolności religijnej, pozyski
wania nowych członków i powtór
nego chrztu konwertytów z innych
Kościołów. Jeśli usunie się przy
tym „przedmiot obrażenia”, w ó w 
czas będzie droga wolna do brater
skich rozmów na temat podstawo
wych zagadnień dotyczących wiary
i ustroju Kościoła.
7.
Odpowiedzialnym
zadaniem
wszystkich Kościołów jest dalsze
przygotowywanie tego dialogu, któ
ry dotyczy podstawowych zagad
nień. Rada Ekumeniczna może w
tym uczestniczyć o tyle, o ile Koś
cioły członkowskie udzielą jej peł
nomocnictw. Jednakże ze strony R a
dy Ekumenicznej możemy na życze
nie służyć pomocą w następujący
sposólo:
a. zaopatrywać Kościoły członkow

4. Dialog, o którym mówimy, za

skie w informacje i dokumenty

sadza się wyłącznie na samoobja-

dotyczące (najnowszych) tenden

wieniu się Boga w Jezusie Chrystu

cji rozwojowych w łonie Kościo

sie.

ła Rzymskokatolickiego,

Chodzi

Kościołami,

o

rozmowę

które

pomiędzy
się

b. oddać im do dyspozycji potrzeb

tego sa

ne środki do konsultacji i w y

przyznają

wspólnie do wyznawania

mego Pana, mają ten sam chrzest

miany

i wspólnie słyszą wezwanie do u-

stosunków

wielbiania
Syna

i

jedynego

Ducha

Boga,

ŚwTiętego.

Ojca,

informacji
do

odnośnie

Kościoła

ich

Rzym

skokatolickiego,

Zmierza

c. dostarczyć im środków do wspól

ona do głębszego zrozumienia, wza

nego działania w sprawach pu

jemnego ubogacenia i odnowy ży

blicznych

cia Kościołów. Pragniemy tego ro

tam, gdzie sobie tego życzą, aby

dzaju rozmów z Kościołem Rzym

wszystkie Kościoły łącznie z Ko

skokatolickim, gdyż zaczęliśmy do

ściołem Rzymskokatolickim

znawać w naszej własnej wspólno

gły

i

międzynarodowych

się wspólnie

mo

wypowiedzieć.

cie owocności tego rodzaju dialogu.

Jest rzeczą możliwą, że w ten spo

5. Dialog ten służy nie tylko na

sób Rada Ekumeniczna — jeśli ta

szemu wzajemnemu budowaniu się,

kie będzie życzenie — może służyć

lecz

również

również

lepszemu

składaniu

innym

chrześcijańskim.

międzynarodowym i międzywyzna
niowym organom.
8.
Zalecamy Komisji W iary i U stroju Kościoła aby wkrótce po za
kończeniu Soboru
Watykańskiego

dała sposobność Kościołom człon
kowskim do naradzenia się w spra
w ie rezultatów tego Soboru, odno
szących się do przyszłego dialogu
ekumenicznego.

pragnieniem będą studiowali naszą
naukę i jej logiczne pochodzenie ze
skarbca Bożego objawienia i lepiej
poznawali naszą historię i nasze, ży
cie religijne.”

GRAHAM

WYBORY ZARZĄDU POLSKIEGO ODDZIAŁU
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ PRZY P.R.E
Dnia 16 listopada br. odbyło się
lokalu Polskiej Rady Ekumenicz
nej w Warszawie pienosze posie
dzenie Polskiego Oddziału Chrześ
cijańskiej
Konferencji Pokojowej
przy Polskiej Radzie Ekumenicznej
v) obecności prezesa Rady Ekume
nicznej Ks. Sup. Jana Niewieczerzala oraz następujących delegatów
Kościołów: Ks. R. Trenkler (Koś
ciół Ewang.-Augsb.), Ks. Z. Tran
da (Kościół Ewang.-Reform.), Ks
Dr W. Benedyktowicz (Kościół M e 
tod.), Ks. Dr Bałakier (Kościół Polskokatolicki), Ks. Gromadzki (Koś
ciół Prawosławny), Ks. A. Repsz
( Kościół Zjednoczony Ewangeliczny),
Ks. Z. Pawlik (Kościół Biptyst.),
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Ks. Dr J. Niemczyk (Chrześcijańska
Akademia Teologiczna).
Po omówieniu deklaracji ideowoorganizacyjnej, stanowiącej podsta
wę działalności Polskiego Oddziału
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej, wybrano jednomyślnie ści
sły zarząd w następującym. skła
dzie: Ks. R. Trenkler — przewod
niczący, Ks. Dr W. Benedyktowicz
— wiceprzewodniczący, Ks. Z. Pa
wlik — sekretarz, Ks. Z. Tranda —
skarbnik.
W dalszym ciągu obrad zarząd
postanowił zwołać w Warszawie, w
połowie stycznia 1964 r. konferen
cję chrześcijańskich działaczy po
kojowych z terenu całego kraju.

PAPIEŻ PAW EŁ VI O „ IN N Y C H C H R Z E Ś C IJ A N A C H ”
W mowie inauguracyjnej II sesji
Soboru Watykańskiego II papież
Paweł V I wygłosił obszerną mowę,
w której ustosunkował się do jed
ności chrześcijaństwa, będącej —
jak się wyraził — jednym z głów
nych celów soboru. Wywody te sa
dla nierzymskich chrześcijan o ty
le interesujące, że odsłaniają dotąd
nie ujawnione intencje. Papież m.
in. powiedział:
„Istnieje jeszcze trzeci cel, obcho
dzący sobór..., „inni chrześcijanie”
to znaczy ci, którzy wprawdzie w
Chrystusa
wierzą,
lecz
których
niestety nie możemy jeszcze zali
czyć do zjednoczonych z nami w
doskonałości Chrystusowej,
którą
tylko Kościół rzymski może im da
rować a któraby się im z mocy
Chrztu już należała i czego właści
wie pragną. Albowiem nowsze
i
właśnie, teraz w pełnym rozwoju
się znajdujące ruchy w łonie od
nas odłączonych chrześcijańskich
społeczności dowodzą dwóch rzeczy:
że Kościół Chrystusowy może byc
tylko jeden i że ta tajemnicza i wi
dzialna jedność może być osiągnię
ta tylko w jedności wiary, korzy
staniu z tych samych sakramentów
i w organizacyjnej harmonii jednego
kościelnego kierownictwa, choć do
tego dojść może z uwzględnieniem
bogatej różnorodności języków, ob
rzędowych form, historycznych tra
dycji, lokalnych przywilejów, du
chowych prądów, prawnych insty
tucji i szczególnej działalności.
Jakie
jest
stanowisko
soboru
względem tych niezliczonych rzesz
odłączonych braci i względem lego
możliwego pluralizmu w wyrazie
jedności?... Zwołanie tego soboru jest

i pod tym względem znamienne.
Dąży do ekumenizmu , który pra
gnie być totalny i uniwersalny.
Przynajmniej w pragnieniu, przy
najmniej w odezwie, przynajmniej
w
przygotowaniu...
Oznacza to:
podczas gdy sobór tych, którzy two
rzą trzodę Chrystusową i te do niej
dobrym prawem należące owce w o
la i liczy i do trzody włącza, otwie
ra tym samym drzwi, wyrównuje
swój głos i troszcząc jsię o tę wielką
liczbę owiec Chrystusowych, które
dotąd jeszcze się nie znajdują w je 
dynej owczarni. Jest to sobór za
proszenia, oczekiwania, optymizmu
w kierunku bardziej pełnego i bar
dziej braterskiego udziału w jego
autentycznym ekumenizmie...
Wiemy, że wiele, jeszcze jest cięż
kich i zawikłanyćh rzeczowych za
gadnień do przestudiowania, do opracowania i do rozwiązania. Prag
nęlibyśmy, ażeby się to natychmiast
stało, dla miłości Chrystusowej} któ
ra na nas „wpiera”, lecz jesteśmy
przekonani, że tego rodzaju proble
my muszą mieć warunki, które dziś
jeszcze nie są nam dane. Nie boi
my się cierpliwego wyczekiwania
na doskonałe pojednanie...
Na drugim miejscu spoglądamy z
czcią na pierwotne, i wspólne dzie
dzictwo, dobrze zachowane przez
odłączonych braci i częściowo też
dobrze rozwinięte. Z upodobaniem
patrzymy na usiłowania tych, któ
rzy szczerze pragną uwypuklić i
przywrócić do czci skarby prawdy
i prawdziwie duchowego życia, bę
dącego w posiadaniu odłączonych
braci, z jeelem poprawienia na
szych stosunków z nimi. Chcemy się
spodziewać, że i oni z tym samym

GREENE

O K U B IE

Brytyjski powieściopisarz katoli
cki Graham Greene autor głośnej
książki „Our Man in Havanna”,
oświadczył na konferencji prasowej,
że nie zauważył na Kubie najmniej
szych oznak religijnego prześlado
wania, przeciwnie miał możność
przekonania się, że. panuje tam „nie
skrępowana wolność kultu religij
nego”.
Jako rzymski katolik czuję się
„boleśnie dotknięty“, że w Stanach
Zjednoczonych nawet biskupi biorą
udział w kłamliwej propagandzie
jakoby na Kubie miało miejsce
prześladowanie Kościoła. Podczas
swojego pobytu w tym kraju prze
konał się, że kubańscy pisarze i ar
tyści pracują w pozytywnym klima
cie i że ten klimat odzwierciedla się
io dziejach powieściopisarzy, mala
rzy i architektów. Podzielają oni
„wraz ze zwykłymi mężczyznami i
kobietami narodu uczucie solidarno
ści z rewolucją Fidela Castro”.

N IE M Ö L L E R U P A P I E Ż A
We wrześniu br. pastor Niemóller
przyjęty był na audiencji przez pap'efa Pawła VI. Rozmowa trwała
20 minut, w obecności monsignore
Willebrandsa. Z kół protestanckich
Rzymu donoszą, że papież z otwar
tymi ramionami wyszedł no spotka
nie gościa i mu powiedział, że czę
sto się za niego modlił. Na to Nie
móller odpowiedział, że, jego Koś
ciół również modli się na intencję
soboru.
Niemóller konferował również z
sekretarzem dla Jedności Chrześcijan
kardynałem Be a na tematy eku
meniczne. Na zapytanie, jakiemu
celowi miała służyć podróż Niemóllera do Rzymu, ten odpowiedział,
że już za życia Jana X X I I I po
wziął postanowienie przyjrzenia się
soborowi i przeprowadzenia rozmo
wy z papieżem. Niemóller był po
raz pierwszy w Rzymie.

B ŁĘ D Y K O R EK TY
W „Życiorysie Paw ła H u lk i-L askowsikicgo“ (9-ty nr „Jednoty“ z br.)
zakradły się następujące błędy dru
karskie: str. 9, lewa szpalta, wiersz
30 i 31 od dołu ma być: „przekładami
S. Czecha „Jastrząb contra HorćLLiczka“ i T. Herrmana „Ojciec Kondelik
i narzeczony W ejw ara“. — Str. 10,
prawa szpalta, wiersz 10 od góry, ma
być: „ateistycznej’4. Tamże wiersz 9
od dołu, ma być: „Kozikowski E. ‘.
Tamże, wiersz 1 od dołu, ma być:
„Spowiedź kalwina“.
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K O M U N IKA T Y LO K A LN E
PO R ZĄ D E K N A B O Ż E Ń S T W
OBCHÓD G W IA Z D K O W Y D L A DZIECI. Dnia il8 grudnia
o godz. 18 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Rodzice
są również mile widziani.

Parafia Ewangelicko-Augsb. św. Trójcy
Plac Małachowskiego

OBCHÓD G W IA Z D K O W Y D L A M ŁO D ZIE ŻY .
W sobotę,
dnia 14 grudnia o godz. 18 w lokalu młodzieżowym przy ul.
Kredytowej 4.

1.12.63. (I Niedz. Adwentu)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

^ N A B O Ż E Ń S T W A W „T A B IC IE “ — CHYLICE. Nabożeństwo
wigilijne o godz. 15. Nabożeństwo w II Święto Bożego Narodzenia o godz. 11. (Ks. Trenkler)

8.12.63. (II Niedz. Adwentu)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler
15.12.63. (III Niedz. Adwentu)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

Parafia Ewangelicko-Reformowana
Świerczewskiego 74

22.112.63. (IV Niedz. Adwentu)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

1.XII.63. (I Niedz. Adw.)
godz. 11 — naboż. z Komunią św. — Ks. Jan Niewieczerzał
8.X II.63. (II Niedz. Adw.)
vgodz. 11 — nabożeństwo -

24.12.63. (Wigilia Narodzenia Pańskiego)
godz. 16.30 — naboż. wigilijne — Ks. R. Trenkler

2&XtL63. (IV Niedz. Adw.)
gocb^.\l — nabożeństwo — Ks. Z. Tranda

26.12.63. (II Święto Narodzenia Pańskiego)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św. — Ks. M. Rueger

2 4 .x n ^ \ N a b o ż . Wigilijne)
godz. n N ^ K s . J. Niewieczerzał, Ks. Z. Tranda

29.12.63. (Niedz. po Narodź. Pańskim)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10 30 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

.63. (ŚWięto Narodź. Pańskiego)
godz. Ili — nlłbofcwz Komunią św. — Ks. J. Niewieczerzał

31,12.63 (Zakończenie Roku)
godz. 16.30 — naboż. sylwestrowe
bez Kom. św. — K;
1.1.1964. (Now y Rok)
godz. 10.15 — spowiedź
godz. 10.30 — naboż. z Kom. św.

Ks. Wł. Paschalis

XII.63 (III Niedz. Adw.)
z. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Tranda

25.12.63. (I Święto Narodzenia Pańskiego)
godz. io.30 — naboż. bez Kom. św. — Ks. R. Trenkler

26.XII.63. (II S w i^ ę H ^ ro d z . Pańskiego)
godz. 111 — n a b o ż e n ^ w o \ - Ks. Z. Tranda
29.XII.63. (Niedz. po Narodzeniu Pańskim)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Tranda
K;. R. Trenkler

N A B O Ż E Ń S T W A A D W E N T O W E . W czasie adwentuv «db\
wają się w każdą środę w kaplicy j r: :y kościele św. Troje
(wejście od strony zakrystii) o godzj ^7 liturgiczne nabożeń
stwa adwentowe.
O P Ł A T E K P A R A F IA L N Y . Dnia 15 grudnia o godz. i
będzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 obchód
adwentowy z opłatkiem. Wierni serdecznie są proszeni
o przybycie.

31.X II.68/ (Zakończeń:
roku)
pdz«47 — nabożeńst|vc
Ks. J. Niewieczerzał
l.l\fi. (Now y Rok)
gc^Q\ 11 — nabożeńsl|w ) z Kom. św. — Ks. Z. Tranda
W ie ^ ó r Wigilijny |dla dorosłych
dnia 21.XII. o godz. 18.

odbędzie

się w

sobotę,

Wieczór Gwiazdkowy dla dzieci — dnia 22.XII. (niedziela)
o godz. 17.

SYMBOL NARODZENIA PAŃSKIEGO
K rz y ś jest znakiem Chrystusa. Je s t on je d n y m z najstarszych sym boli
p ierw o tn eg o

ch rześcija ń stw a

.

Ju ż p r z y

na rodzeniu Jez u sa

stoi p r z e d

naszymi oczami. D a r Hożego Marudzenia m ożem y dopiero wtedy p rz y ją ć

, złożonym w żłobku, u j
iiwiazda , stajenka, żłobek i k r z y ż

do naszych s erc i zachować, gdy w D zieciątku
rz y m y jednocześnie Zbawiciela świata,

ra z em wzięte zwiastują nam p e łn e łaski poselstwo godowe:

DZIŚ NARODZIŁ HU, WAM ZBAWICIEL!
W Y D A W C A : Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w P R L R ED AK CJA I A D M IN IS T R A C J A : W a r
szawa, ul. Świerczewskiego 76a, tel. 31-23-83. R E D A G U JE K O L E G IU M : Redaktor Naczelny — Ks. Jan Niewiecze
rzał, Z-ca Red. Nacz. Ks. Ryszard Trenkler. P R E N U M E R A T A : rocznie 48 zł, półrocznie 24 zł, kwartalnie 12 zł,
numer pojedynczy 4 zł. Konto P K O Warszawa — 153-7-905-005. Do nabycia również \ve wszystkich placówkach
Kościoła.
\

Zakł. Graf. RSW „Prasa“, W -w a, Smolna 12. Nakł. 2000. Obj. 2 ark. druk. Zam. 1884. L-6.

