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W dniach 2—7 kwietnia br. w Furstenwalde koło Berlina obra
dował Synod Kościoła Ewangelickiego z terenu Niemieckiej — Sekretarz generalny UNESCO,
Republiki Demokratycznej. Głównym przedmiotem obrad była Rene Maheu odwiedził 7 kw ietnia
sprawa utrzymania jedności Kościoła ewangelickiego w Niem br. Światową Radę Kościołów. Pod
czech.
czas pobytu w Genewie Rene M a
Posiedzenie plenarne Synodu otworzył prezes Figur w Berlina, heu spotkał się z sekretarzem ge
który przedstawił porządek obrad oraz omówił ważniejsze prob neralnym SR K dr Eugene • Carson
lemy, jakimi Synod będzie się zajmował.
Blake oraz z współpracownikami
Następnie bp Krummacher z Greifswaldu odczytał referat pre Rady. Przedm iotem rozmów były
zesa EKD bpa Kurta Scharfa, w którym prezes Scharf omówił i> m.in. sprawy wychowania i jego
pracę Rady EKD w okresie intersynodalnym a także przedstawił znaczenie dla społeczno-gospodar
sytuację obecną EKD i zadania stojące przed Kościołem. Sze czego rozwoju, walka z analfabe
roko nakreślił problem odpowiedzialności Kościołów w Niem tyzm em , wym iana kulturalna po
czech za utrzymaniem pokoju na świecie. Wspomniał również m iędzy Wschodem i Zachodem.
o praktycznych usiłowaniach EKD, zmierzających do utrwa
lenia przyjaźni między narodami. Po tej linii szło słynne
„Memorandum”, w którym Rada EKD ustosunkowała się do — 15 księży i świeckich z Kościo
polskich ziem zachodnich.
ła rzym skokatolckiego Austrii od
Następnie bp Scharf omówił wyniki pierwszego spotkania po wiedziło Związek Radziecki. Grupa
między rzymskokatolicką konferencją biskupów w Fuldzie ta podczas pobytu w Moskwie, K i
(NRF) a konferencją biskupów EKD (1966 r.). Podczas spotka jowie i Leningradzie przeprowadzi
nia poruszono sprawę małżeństw mieszanych oraz wychowania ła szereg rozmów z przedstawicie
lami Kościoła prawosławnego Rosji.
dzieci.
W Kijow ie nastąpiło spotkanie z
Biskup podkreślił również znaczenie Europejskiej Konferencji
Kościołów i jej współpracę z EKD, a także ustosunkował się metropolitą Kijowa i egzarchą Udo zagadnienia jedności EKD, opowiadając się za jej utrzy krainy, arcybiskupem Filoret, któ 
ry swego czasu pełnił funkcję bi
maniem.
Następnie bp Krummacher z Greifswaldu przedstwił stano skupa Kościoła prawosławnego w
wisko konferencji biskupów ewangelickich NRD w sprawie Wiedniu.
jedności EKD, stwierdzając, że wszyscy biskupi z NRD opo
wiadają się za utrzymaniem dotychczasowej jedności EKD. — Arcybiskup Cantenbury, dr MiStanowisko swoje dokumentują racją historyczną — wspólną chael Ram seyt w wywiadzie udzielo
historią Kościoła niemieckiego.
nym agencji BBC potępił am ery
Synod wiele miejsca poświęcił przygotowaniom do obchodu 450 kańskie bombardowania W ietnam u
rocznicy Reformacji jak również wniósł szereg poprawek do Północnego.
statutu EKD. Na zakończenie obrad Synod wydał oświadczenie
w sprawie jedności Kościoła Ewangelickiego w Niemczech,
w sprawie kontaktów z Kościołem rzymskokatolickim oraz —- 1 kw ietnia br. dzwony wszystkich
kościołów w W iedniu nawoływały
szereg dokumentów regulujących wewnętrzne życie kościelne.
Również w tym samym czasie w Berlinie-Spandau obradowała do zaprzestania w ojny w W ietna
druga część Synodu EKD z terenu NRF. Porządek obrad był mie. Austria już po raz drugi zor
taki sam, jak w Furstenwalde. Synod dokonał wyboru nowych ganizowała międzynarodową po
władz EKD. Na stanowisko prezesa Rady Kościołów Ewange moc dla Wietnamu.
lickich w Niemczech powołano biskupa luterańskiego z Ba
warii, Dietzfelbingera.
Rada EKD składa się z 13 członków, w tym z NRD — czterech: — Konferencja 101 biskupów Koś
biskup Luterańskiego Kościoła okręgu Greifswald dr Friedrich cioła rzymskokatolickiego Kanady
Wilhelm Krummacher, biskup Luterańskiego Kościoła Saksonii przystąpiła do rew izji swego stano
dr Gottfried Noth z Drezna, diakonista Elisabeth Lundbeck wiska w sprawie urodzin dzieci
z Kościoła Luterańskiego w Mecklenburgii oraz dyrektor do nieślubnych.
spraw Studiów — Paul Watzel.
Synod Kościoła Ewangelickiego Niemiec składa się z 120 człon
ków, z których 41 jest z Niemieckiej Republiki Demokra — Parafia katedralna Kościoła poiskokatolickiego w Warszawie zorgatycznej.
\) nizowała w dniu 7 maja br. konDo Rady EKD należy 28 Kościołów, w tym 8 z terytorium T cert m u zy k i religijnej. Na program
złożyły się
utw ory
M oniuszki,
NRD.
Schum anna, Cardellego, Hertzla,
Obie sesje synodalne wydały rezolucję w sprawie Wietnamu, Bacha i in. W ykonawcam i byli so
opowiadając się po stronie ludności wietnamskiej i za zaprze- I liści Opery i Filharmonii W arszaw
staniem walk.
skiej.
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Misja-to udział w życiu
„Radujcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie”
• (Łuk. 10:20b).

Statystyki ogłaszane co roku przez towa
rzystwa misyjne, Światową Radę Kościołów,
UNESCO czy inne organizacje międzynarodo
we wykazują, że Biblia znajduje się niezmien
nie na pierwszym miejscu światowej listy best
sellerów, jako najbardziej rozpowszechniona
książka świata. Niemal równocześnie spotyka
nas jednak zaskoczenie, gdy dowiadujemy się,
ze jest jeszcze bardzo wielu ludzi, zarówno w
naszym kraju, jak i na świecie, którzy albo ni
gdy nie mieli jej w ręku, albo nie wiedzą o jej
istnieniu; z drugiej znów strony jest także bar
dzo wielu ludzi żyjących w „krajach chrześci
jańskich”, którzy chętnie interesują się wszyst
kim, z wyjątkiem Biblii. Dziwny więc los spo
tyka tą księgę, która jest „chlebem powszed
nim” wielu, a dla innych — dziełem obcym,
niedostępnym albo uznanym za przestarzałe i
bez przyszłości. Dodatkową jeszcze „konkuren
cję” stwarzają nowe i na pewno w znacznej
mierze bardziej nowoczesne środki przekazu,
jak film, prasa, radio i TV.
Korzystając więc z tej niesłychanej popu
larności m.in. prasy, przypomnijmy sobie choć
by dramatyczne doniesienia z końca ubiegłego
i początku bieżącego roku o tragicznych skut
kach katastrof żywiołowych, które nawiedziły
stary, chrześcijański i kulturalny kraj — Wło
chy, powodując zniszczenie wielu skarbów kul
tury — w Wenecji, Florencji i innych mia
stach. Przypomnijmy sobie dramatyczny apel
sekretarza generalnego UNESCO wzywający
ludzi, organizacje i rządy państw, by pośpie
szyły z pomocą w ratowaniu ginących zabyt
ków. Treść apelu w ciągu kilkunastu godzin
obiegła cały świat. sam zaś apel spotkał się z
żywiołowym przyjęciem przez wielu ludzi i or
ganizacje, które odpowiedziały nań udzielając
pomocy.

Dzisiaj, za pośrednictwem Ewangelii Łukaszowej, dociera do nas równie ważne donie
sienie, aktualne od dwóch tysięcy lat, które
jest także apelem skierowanym do poszczegól
nych ludzi i narodów: „Radujcie się z tego, że
imiona wasze zapisane są w niebie”.
Powróćmy jednak jeszcze przez chwilę do
doniesień prasy codziennej, chociażby do tych,
które ukazały się w tegoroczne święto Wniebo
wstąpienia. Wśród wielu różnych wiadomości
— dwie niepokojące i równie tragiczne. Oto w
Krakowie i Żyrardowie rozpoczęły się rozpra
w y sądowe przeciwko zbrodniarzom. Ci dwaj
z Żyrardowa zamordowali na ulicy dwóch męż
czyzn. Oni sami są jeszcze bardzo młodzi. Na
pytanie sędziego, skierowane do głównego
oskarżonego, jak trzymał nóż, zapytany odpo
wiedział nie bez zdziwienia: „nóż trzymałem...
normalnie”. On zadawał ciosy, podczas gdy
drugi sprawca zachęcał go do zbrodni i utrud
niał jednocześnie obronę napadniętym. Osob
nik zaś zeznający przed sądem w Krakowie
mordował i usiłował mordoiuać i truć dzieci i
starców — „bo to bezpieczniej”. Na pytanie są
du, dlaczego zabijał, wyjaśnił, że robił lak „z
wewnętrznej potrzeby”. Przerażają nas te rela
cje z przebiegu obydwu procesów, opublikowa
ne w dniu, w którym Kościół święci pamiątkę
Wniebowstąpienia Pana. Dlatego właśnie z te
go powodu jest tak niesłychanie ważne to do
niesienie Biblii aktualne od dwóch tysięcy lat,
będące apelem skierowanym do poszczególnych
ludzi i narodów: „Radujcie się z tego, że imio
na wasze zapisane są w niebie”.
W związku z wydarzeniami dnia staje nam
niespodziewanie przed oczami postać wielkie
go ludowego kaznodziei duńskiego — pastora
Kaja Munka, który zginął zamordowany przez
hitlerowców, i przypominają się jego słowa:
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„Gdy nieprawość krzyczy na ulicy, mój Koś
ciół nie może siedzeć cicho".
Także nam, wyznauicom Jezusa Chrystu
sa, nie wolno „siedzieć cicho", gdy kolo nas,
bliżej lub dalej, dzieje się krzywda ludziom,
gdy są zabijani i zabijający, głodni i przekar
mieni, prześladowani i ich oprawcy, samotni,
chorzy, zrozpaczeni. Jako członkowie Kościoła
Jezusa Chrystusa nie możemy „siedzeć cicho"
dlatego, że zło nie dotyka nas jeszcze bezpo
średnio; przeciwnie — powinniśmy być wszę
dzie tam, gdzie toczy sję życie i powinniśmy
współuczestniczyć we wszystkich jego wyda
rzeniach, brać udział w ludzkiej biedzie i ra
dości, być i współuczestniczyć, ale jako chrze
ścijanie — wyznawcy Chrystusa Pana. Na tym
w gruncie rzeczy polega znaczenie misji Koś
cioła w dzisiejszym świecie. T a k a j e s t m i 
s j a d z i s i a j ! Nie wolno nam więc „siedzieć
cicho" ponieważ Chrystus Pan w swoimi testa
mencie pozostawił nam Słowo i doniesienie
niesłychanej wagi, apel skierowany do po
szczególnych ludzi i narodów: „Radujcie się z
tego, że imiona wasze zapisane są w niebie*\
Lecz jak można się radować, gdy na mia
sto lub kraj spada katastrofa, gdy na ulicy
„krzyczy nieprawość", gdy dość często Kościół
milczy i „siedzi cicho" zamiast wołać gdy dzie
je się zbrodnia? Czy wobec tego, jako wyznaw
cy Chrystusa i członkowie Kościoła, mamy pra
wo i czy nam wolno zwiastować słowa, że „Bóq
lak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto Weń wierzy nie
zginął, ale miał żywot wieczny"? Czy wolne
nam zwiastować, że „imiona wasze zapisane
są w niebie"? Czy możemy qłosić ludziom: „Ra
dujcie się...?

Czyste
serce

Wolno nam i pouńnniśmy — wbrew temu,
co by się myślało! Żadna bowiem jeszcze istot*
na wypowiedź Biblii nie została odwołana, ża>
dna się nie zdezaktualizowała. Ewangelia zaś
odnosi się do każdej generacji i każdego czasu.
Spójrzmy więc na życie i na wydarzenia dnia
w świetle biblijnego poselstwa o pojednaniu
Boga z ludźmi, dokonanym przez Chrystusa
Pana i w Nim. Spójrzmy w tym świetle na
przerażające zbrodnie popełnione przez ludzi
na ludziach: w Krakowie i w Żyrardowie, na
ofiary zbrodni i na sprąwców. Jako chrześcija
nie potępiamy wszelką zbrodnię, a więc i tę.
i oczekujemy, że morderców spotka zasłużony
w yrok. Lecz jako chrześcijanie wiemy również,
że fakt ten niewiele zmieni; najbardziej suro
wa kara nie przywróci, niestety, życia zamor
dowanym. Nie wiemy, czy najsłuszniejszy na
wet wyrok wywoła zmianę w sumieniach mor
derców — w kierunku dobra. A nic i nikt z lu
dzi nie wynagrodzi strat poniesionych przez
rodziny zabitych. Nie sposób przecież dać od
szkodowanie za czyjeś życie, za Izy i gorycz.
Patrząc więc na te tragiczne wydarzenia w
świetle cytowanych słów Biblii, musimy być
świadomi, że jeśli Kościół chce zwiastować Ewangeltę, prowadzić dzieło misji w imieniu
Chrystusa Pana, musi być wszędzie tam, gdzie
toczy się życie: gdzie ludzie płaczą i cieszą się,
gdzie zbrodnia zostaje sprawiedliwie ukarana,
wszędzie — w domu, w pracy, na ulicy, na wsi
i vj mieście, wszędzie gdzie wre, pulsuje, toczy
się, rozgrywa hałaśliwie lub płynie cicho —
nie zawsze radosne, a często przerażające —
życie. Kościół musi umiłować, musi być tam.
gdzie potrzeba sercem i słowem dodać odwagi
lub pocieszyć bliźnich — ludzi. Lecz Kościół
musi także być wszędzie tam, gdzie powstają

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą” (Mat. 5:8)

posiada czyste serce? Tylko ten, kto oddał je w całości pod wyłączne
Któż
panowanie Jezusa; ten, kto nie kala serca swym własnym złem i dobrem.
Czyste serce — to proste serce dziecka, nie posiadające wiedzy o tym, co złe
lub dobre; to serce Adama przed upadkiem, to serce, którym nie rządzi sumienie,
lecz wola Jezusa. Kto zatem zaniechał zarówno własnego dobra jak i zła, kto
stracił nadzieję we własne serce i kto w taki sposób pokutuje i polega tylko
na Jezusie, tego serce staje się czyste przez Jezusowe Słowo. Czystość serca
występuje tutaj jako przeciwieństwo wszelkiej pozornej czystości, do której
zaliczyć należy również dobre usposobienie. Czyste serce jest wolne od zła
i dobra, należy w pełni i niepodzielnie do Chrystusa, tylko Jego dostrzega
i naśladuje.
Ten będzie oglądał Boga, kto w tym życiu był zapatrzony wyłącznie na
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jego serce jest wolne od plamiących wyobrażeń
i nie miota się wśród mnóstwa własnych życzeń i zamiarów. Pochłonięte jest
zupełnie ^oglądaniem Boga. Ten bowiem będzie oglądał Boga, w czyim sercu
odzwierciedla się obraz Jezusa Chrystusa.
PASTOR DIETRICH BONHOEFFER
(zamordowany przez hitlerowców
9.4.1945 r. w KZ Flossenburg).
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nowe dzieła, gdzie tworzy się nowe wartości i
gdzie się je realizuje, wszędzie tam, gdzie trwa
proces kontynuacji życia i rozwoju w oparciu
o miłość i dobro. Należy chyba także spóbować udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, dla
czego na ulicach naszych miast stała się mo
żliwa zbrodnia? Dlaczego stała się możliwa po
garda i cynizm zbrodniarzy w stosunku do
ofiar? Czy nie jest to spuścizna czasów pogar
dy? A może stało się to możliwe dlatego, że
Kościół, do którego ci ludzie należeli, jak na
leży do jakiegoś Kościoła większość obywateli
naszego kraju, zapomniał się i zbyt długo „sie
dział cicho”, gdy należało wychować ludzi, by
nie sięgali rękami do zbrodni. W każdym razie
„sumieniom” morderców z tych dwóch miast
obce były treści Ewangelii: radość wiary i pra
wdziwa radość życia. I wreszcie, czy Kościół
nie powinien uczestniczyć teraz i na przyszłość
w reedukacji przestępców? Czy to nie należy
do codzienności? Nigdzie bowiem nie powinno
braknąć Kościoła, jeśli ma on skutecznie speł
niać wolę Boga wobec ludzkiego świata grze
chu i potępienia, jeśli misja Kościoła osiągnąć
ma wyznaczony cel — powrót człowieka do
wspólnego życia z Bogiem, i wreszcie — jeśli
ma się wypełnić wśród ludzi to Słowo: „Ra
dujcie się z tego, że imiona wasze zapisane
są w niebie”. Treścią tego Słowa jest misja,
jako posłannictwo Boga do człowieka, misja
nie pozostająca w sprzeczności z cytowanym
sformułowaniem pastora Devanandana, że
„... sam Bóg jest Ewangelistą”. Człowiek stwo
rzony przez Boga, jako dzieło dobre i piękne,
przez grzech — nieposłuszeństwo, niewiarę,
bunt — utracił bezpośrednią społeczność z Bo
giem i uległ zepsuciu. Przez grzech odpadł od
Boga i §tał się niezdolny do samodzielnej ini
cjatywy powrotu. Biblia powiada o człowieku,
że przez grzech umarł. M i s j a — dzięki rów
noczesnemu działaniu Zakonu i Ewangelii,
j e s t i n i c j a t y w ą s a m e g o B o g a dla
pozyskania człowieka do wspólnego życia
z Nim, inicjatywa, która — dzięki zesłaniu na
świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, s t a ł a
się ak c j ą dokonaną.
«W Jezusie Chrystusie ugruiowany został
pokój między Bogiem i człowiekiem, tak że
człowiek ponownie zajął stanowisko przysługu
jące mu w ramach porządku stworzenia (Bo
żego), jest mianoyjicie zaufanym pomocnikiem
Boga.
W Nim (w Chrystusie) utrwalony został
pokój między ludźmi, i dzięki temu ludzkość,
zachowana od podziału i samozagłady, w pra
wdziwym braterstwie, odkrywa tajemnicę spo
łeczności.
W Nim (w Chrystusie) utrwalony został
pokój pomiędzy człowiekiem a ludzkim „ja”, tak
ze człowiek wyzwolony od wewnętrznego roz
dwojenia osiąga pełnię swej osobowości, stwo
rzonej na obraz Boga.
„Albowiem On jest pokojem naszym, któ
ry z dwu j e d n o uczynił, i rozwalił stojącą

pośrodku przegrodę — przez K rzyż” (Ej. 2:
14nn). Dlatego w każdej generacji wezwanie
do wiary jest identyczne z tym Słowem, od
którego Pan nasz zaczął swoje poselstwo na
ziemi: „Wypełnił się czas, przybliżyło się Kró
lestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewan
gelii.» (past. Devanandan, Powołani do świa
dectwa).
M i s j a oznacza więc r a t u n e k lub s ł u 
ż b ę r a t o w a n i a człowieka; proszę więc że
by bez zgorszenia przyjąć następujące stwier
dzenie: z tego ratunku nie jest wykluczony
żaden człowiek, nikt, a więc także ludzie od
powiadający za popełnione zbrodnie w Żyrar
dowie i Krakowie. Bo jeśli Kościół ma być
Kościołem i jeśli misja jest sprawą „być albo
nie być” człowieka i świata to: Gdy nieprawość
krzyczy na ulicy, mój Kościół nie może siedzieć
cicho” i mój Kościół nie może zamilknąć na
wet w obliczu największej ludzkiej nieprawo
ści, i nie może zaprzestać głosić Słowa, które
zlecił sam Bóg — największy Ewangelista: „Ra
dujcie się z tego, że imiona wasze zapisane są
w niebie”. Udział Kościoła w tej misji Boga w
świecie jest dla niego samego (Kościoła) i dla
świata wyrazem życia i uczestnictwa w życiu.
Niech więc „mój Kościół nie siedzi cicho”, gdy
jego życie pomaga spełnić Bożą wolę wobec
ludzkiego świata grzechu — wolę zbawczą.
A cóż znaczą słowa: „imiona wasze zapi
sane są w niebie”? Znaczy to, po pierwsze, iż
Bóg zna Ciebie człowieku; Ciebie — bracie i
siostro! On Ciebie stworzył, On też Ciebie zbaioił; pojednał i powołał do wspólnego życia z
sobą samym; a więc zna Ciebie i Twoje imię
zapisał w niebie. To Słowo wzbudza w nas i
wzbudzać powinno w każdym człowieku ewan
geliczną pewność wiary i szczerą wdzięczność
do Boga za dokonany cud zbawienia i pojed
nania. To się juz stało. To jest fakt. To ewan
geliczna prawda, o której wiedzieli uczniowie
i apostołowie, o której składał wyznanie Pa
weł z Tarsu: „Z Chrystusem jefstem ukrzyżo
wany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus...” (Gal. 2:20). Po drugie — znaczy
to, że Bóg jest nam bliski i m yśm y Mu się stali
bliscy i mili, a On jest z nami i to tak blisko,
jak np. cień koło ręki (por. Ps. 121). Dlatego
powinniśmy się radować z tego, że imiona na
sze zapisane są w niebie. W tych słowach pod
kreślony jest jedyny w swoim rodzaju intym 
ny element, który zawarty jest w Ewangelii,
element miłości i dobroci Boga wobec świata.
«Gdzie bowiem tylko znajduje się Zbór
wierzących, składający się z wierzących, tam
jest ciało Chrystusowe i tam nieustannie speł
nia się poselstwo Chrystusa: modlitwa przyczynna, służba i miłość trwające od jednego
wydarzenia do drugiego i rozgrywające się
w prawdziwym życiu i w odpowiednim czasie.
Kościół bowiem jest misją Boga, jak to kapi
talnie zauważył Hoekendijk. Kościół nie podjął
misji dla uprawiania jej na ziemi. 1 jeśli jakiś
Kościół wie, że bazuje na urzędzie apostolskim
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i że z tego tylko powodu zwiastuje na ziemi
Królestwo Boże, wówczas nie „uprawia misji”
- - świetnie uzupełnia Hoekendijk. Tylko taki
„Kościół staje się misją, w którym żyw y Bóg
pochwycą świat. Dlatego Kościół niemisyjny
jest nie do przyjęcia. Bo gdy tylko Kościół tra
ci charakter misyjny, w całej swojej istocie
staje się podobny do jakiejś świątyni albo do
jakiegoś towarzystwa pielęgnacji religijnego
„ja”.»Dlatego: „Radujcie się z tego, że imiona
wasze zapisane są w niebie”.
Rola Ekumenii w zadaniu m isyjnym
Kościoła polega głównie na tym, by chrześcija
nie z różnych organizacji kościelnych, to zna
czy wyznań (konfesji), o różnych tradycjach i
różnym sposobie uzewnętrzniania wiary (po
bożność), na nowo odkryli lub też wzmocnili
swoje wspólne powołanie do szerzenia Ewan
gelii, czyli Radosnej Nowiny: łaski, pokuty i
pojednania w stosunku do tych, którzy jej nie
znają, którzy zapomnieli o niej lub się jej w y 
rzekli, i żeby przez przyjęcie Ewangelii mogli
zająć miejsce wyznaczone im przez Boga w po
rządku stworzenia i zbawienia: w Kościele i w
świecie. Dlatego więc: „Radujcie się z tego, że
imiona wasze zapisane są w niebie”.
Bóg jednając się z nami, przebaczył nam
nie tylko winy przeszłości i teraźniejszości, ale
także przygotował nam w swym odwiecznym
zamiarze nową i szczęśliwą przyszłość. Byli
byśmy więc bardzo biedni, gdyby cała nasza
wiara, nadzieja i miłość zamykała się tylko w
ramach ziemskiego życia. Przecież rozważana
Ewangelia przypomina, „że imiona wasze za
pisane są w niebie”! „Bo jeśli tylko w tym ży
ciu nadzieję mamy w Chrystusie, ze wszystkich
ludzi jesteśmy najnieszczęśliwszymi” (I Kor.
15:19). Albowiem to wszystko, co jest teraz
przedmiotem naszej wiary, nadziei i miłości,
ujrzym y kiedyś na własne oczy. Lecz najwięk
szą chwałą i największą radością każdego w y
znawcy Chrystusa jest to, że kiedyś będzie
mógł Bogu spojrzeć w o c z y !
Oto dlaczego ten apel Ewangelii, który jest
skierowany do poszczególnych ludzi i narodów
— a więc i do nas — posiada takie znaczenie:
„Radujcie się z tego, że imiona wasze zapisane
są w niebie”. Oto dlaczego mamy, jako w y
znawcy Chrystusa Pana, pełnić dzieło misji, a
więc jako chrześcijanie uczestniczyć w życiu
w najpełniejszym sensie.
„Będziemy dzisiaj wezwani do pokuty —
powiada pastor Devanandan — ponieważ za
wiedliśmy w życiu społecznym jak i w codzien
nej pracy, aby przedstawić Jezusa Chrystusa.\
innym ludziom takiego, jakim On jest. Jeśli
nie będziemy podlegali stałej przemianie i od
nowie, pozostaniemy takimi, jakimi jesteśmy
i nie będziemy mogli stać się prawdziwymi „li
stami Chrystusa, napisanymi nie atramentem,
ale Duchem żywego Boga”,
6
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WIECZNOŚĆ
Jest coś zadziwiającego w tym, że w kon
sekwencji etyka chrześcijańska sięga dalej
niźli zakres doczesności. Cały chrześcijański
system etyczny podnosi wieczystość powoła
nia ludzkiego, ujmuje naturę ludzką w nie
przemijającym, choć dwuwymiarowym trw a
niu. Bo przecież ostatecznie w uczynku do
brym lub złym zwracamy się zawsze ku Bogu,
Jego chwalimy lub Jego obrażamy. Każdy
z naszych czynów jest wolnym aktem woli,
ale raz dokonany nie przemija, tak jak nie
przemijający jest Bóg, wobec którego uczy
niliśmy cokolwiek. Jesteśmy trwale zestawieni
z wieczystą świadomością, z wieczystą pa
mięcią i z niezmierzonym miłosierdziem.
I właśnie to przeraża człowieka. Człowiek chce
być naprawdę wolny, istnieć dla siebie i od
powiadać przed sobą. Chce mieć prawo do
tego. aby rozum był regulatorem jego mo
ralności i aby on sam, o własnych siłach, wy
bierał pomiędzy dobrym i złym. I w tym
sensie człowiek rozumny może nawet nie od
rzucać dorobku etycznego chrześcijaństwa,
uważając go za sobie przydatny. Może nie ne
gować części Dekalogu, opartej na prawie
naturalnym, ale jednocześnie jakże często nie
chce widzieć nad sobą sędziego — Boga.
Staje jednak przed nami pytanie, czy ra
cjonalizm — zmierzający do zbudowania etyki
niezależnej — może właśnie na gruncie mo
ralnym zyskać powodzenie. Pozornie mogłoby
się wydawać, że tak. Bo ostatecznie moralność
ludzka jest jedna i wszelkie prawa nie po
zostające w sprzeczności z naturą ludzką, nie
zależnie od tego z jakiego systemu religijnego
czy filozoficznego się wywodzą, mają nieza
przeczalną moc obowiązującą. Teoretycznie
więc rzecz biorąc, można oderwać sześć szcze
gółowych przepisów moralnych Dekalogu od
czterech pierwszych przykazań przekazu Moj
żeszowego i w oparciu tylko o obiektywne
normy szczegółowe zbudować system etyki
niezależnej.
Czy zabieg ten będzie jednak słuszny?
Już nie chodzi o to, że Dekalog był pewną
częścią, którą Mojżesz pozostawił ludowi izra
elskiemu, ale ważniejsze jest to, że był całoś
cią skierowaną teocentrycznie; wskazuje na
to sam układ słów. W przekładzie polskim
zapisu Ksiąg Powtórzonego Prawa na cztery
pierwsze przykazania, zwrócone bezpośrednio
ku Bogu, przypadają 172 słowa, podczas gdy
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„Nie będziesz zabijał”, „Nie będziesz cudzo
łożył” — przypadają łącznie 73 wyrazy. A je
szcze przykazanie — „Czcij ojca twego i m at
kę” jest związane z przypomnieniem — „jako
ci przykazał Pan, Bóg twój...”. I ostatecznie
pierwszym i najważniejszym ze wszystkich
dziesięciu jest właśnie to: „Nie będziesz miał
bogów cudzych przede Mną”, uzupełnione dal
szym — „Nie czyń sobie obrazu rytego, ani
żadnego podobieństwa rzeczy tych które
są na niebie wzgórę i które na ziemi
nisko, i które są w wodach pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał ani im służył”
(Wyjść. 20:1—7). Najsilniejszy zatem akcent
przekazu Mojżeszowego jest skierowany prze
ciw bałwochwalstwu. Mojżesz, przypominając
prawo moralne idącemu przez pustynię ludowi
izraelskiemu, ukazał mu wiarę w jedynego
Boga, wtórnie dopiero warunkującą określony
system moralny. Mojżesz mówił też w imieniu
Boga — Jahwe, które to słowo w zapisie ksiąg
hebrajskich oznacza Boga zawsze bytującego,
Boga przymierza, wprowadzającego łaskę do
stosunków przyrodzonych. Cała argumentacja
Dekalogu jest ta, że to właśnie — „Ja Pan,
Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli” ( Powt. 5:6) stawia przed
tobą takie, a nie inne nakazy moralne. Jest
to Bóg, który powołał lud izraelski do wolności
i po to, by ta wolność była osiągalna, ustami
Mojżesza przypominał odwieczne prawo mo
ralne. Stąd też w narodzie izraelskim system
moralny jest funkcją wiary tego ludu w jedy
nego Boga. Wiara i system etyczny są dwoma
siłami, jakie pozwalają ludowi izraelskiemu
zachować swą jedność i niepowtarzalny cha
rakter wśród sprzecznych prądów historii i nie
ustannego nacisku innych, wyżej stojących
kultur, jakimi emanowały potęgi polityczne
i narodowe ówczesnego Wschodu. Przemija
nie historyczne właśnie tych ościennych (wo
bec Izraela) potęg przypomina nam, że żadna
z nich nie miała tak silnie utrwalonego w
mentalności narodowej i tak rozwiniętego
prawa moralnego, jak Izrael. Żadna z nich w
dziedzinie wiary nie umiała zachować kon
sekwencji monoteizmu, a wprowadzając wielobóstwo, wprowadzała jednocześnie dualizm
płciowy bogów. I też żadna z tych kultur
w rezultacie nie umiała się oprzeć naciskowi
rozwiązłości moralnej, wynosząc często bo
ginie rozpusty na piedestały czczone kultem

świętym. Siłą natomiast ludu izraelskiego był
właśnie jego monoteizm i wyższa od innych
kultur moralność.
DALEKA DROGA

Dla naszych jednak rozważań najważ
niejsze jest to, że pierwsze prawo moralne
ludzkości, obowiązujące w jakiejś swej części
po dziś dzień we wszystkich systemach etycz
nych, miało swe ostateczne odwołanie i swój
autorytet w Bogu jednym, wieczyście istnie
jącym. A obok tego jawi się drugi zastana
wiający fakt, że na przestrzeni tych wieków,
które przeminęły od czasów Mojżesza, ludz
kość nie wytworzyła prawie żadnych nowych,
trwale obowiązujących kanonów moralnych.
Niewątpliwie Chrystus Pan pogłębił cały sze
reg nakazów Starego Zakonu i ogłosił swe
pierwsze przykazanie miłości, które jest mi
lowym krokiem na drodze ewolucji moralnej
rodu ludzkiego. Lecz przykazanie to było w
mniejszej mierze normą, a raczej nowym, ot
wierającym ogromne perspektywy ujęciem
relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem i jego
bliźnim, zapowiedzianej relacji miłości. Przy
kazanie Chrystusowe, będące podwaliną No
wego Zakonu, przypomina nam, że ludzkość,
trwająca już od czasu przyjścia Odkupiciela
tysiące lat, nie zamknęła jeszcze drogi swej
ewolucji etycznej. Zresztą sam Chrystus sło
wami swymi wielokrotnie otwiera tę dalszą
perspektywę, mówiąc — „Gdy przyjdzie
Duch Prawdy, nauczy was wszystkiej prawdy.
Bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek
usłyszy, powie i co ma nadejść, oznajmi
wam” (Jan 16:13). Jest to — „Duch prawdy,
którego świat nie może przyjąć, bo go nie
widzi, ani go nie zna” (Jan 14:17), ale od cza
sów Chrystusa ciągle króluje nad światem
zapowiedź Jego nadejścia. O ile Chrystus
swym przykazaniem miłości odwoływał się
do sił czerpiących z woli ludzkiej, tak nie
wiadomo, czy czas Ducha Prawdy nie będzie
wzywał mocy ludzkiego rozumu. Czy nie po
stawi nowego przykazania — Będziesz poj
mował Boga swego ze wszystkich sił swoich,
ze wszystkiej mocy swojej, a bliźniego swe
go, jak siebie samego.
Mówimy o tym wszystkim, aby przypom
nieć, że ostatecznie rozwój moralny ludzkoś
ci dotychczas wiązał się z pogłębieniem wia
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ry, z sięgnięciem do nowych płaszczyzn,
otwarciem szerszych perspektyw, w których
raz objawiał się ludowi wybranemu Bóg, Je
den wieczyście istniejący Stwórca wszech
rzeczy, stanowiący prawo moralne i Sędzia;
drugi raz objawiał się ludzkości całej Jeden
wieczyście istniejący Syn, Odkupiciel grze
chu rodu ludzkiego.
NADZIEJE I AUTORYTET

Czy wobec tego, jeśli mówimy, że prawo
moralne ludzi kształtuje się wraz z ich po
głębieniem świadomości religijnej, czy tym
samym przekreślamy szanse istnienia etyki
niezależnej? Niełatwo jeszcze tu odpowie
dzieć, bo przecież pamiętamy, że państwa
i nawet szpitale powstawały w kręgu oddzia
ływania inspiracji religijnej, a dziś autono
miczna świeckość instytucji państwowej, czy
organizacji służby zdrowia jest zjawiskiem
bezdyskusyjnym. Nie mniej, aby głębiej zdać
sobie sprawę z interesującego nas zagadnie
nia, powinniśmy się chyba zastanowić nad
szansą funkcjonowania etyki niezależnej.
Wysuwają się tu chyba na plan pierwszy
dwa zjawiska. Natura ludzka dla podtrzyma
nia swych sił nieustannie potrzebuje nadziei,
a równocześnie dla skierowania ich ku właś
ciwym celom konieczny jest dla niej prze
wyższający ją autorytet. Czy etyka świecka
oparta o prawo naturalne, oderwane od teocentrycznego zaplecza, jest w stanie przed
jednostką ludzką otwierać ową perspektywę
nadziei i stawiać ponad nią obowiązujący w
sumieniu autorytet? Musimy sobie od razu
powiedzieć, że ów autorytet w swych funk
cjach nie ogranicza się tylko do tego, że do
maga się od sumienia ludzkiego spełniania na
kazów moralnych, ale także istnieniem swym
uzasadnia ich sensowność, a wielkością swą
pociąga jednostki ludzkie do czynienia dobrze,
właśnie w nadziei, że za dobro otrzyma się
sprawiedliwe zadośćuczynienie. I niewątpli
wie relację istniejącą na linii Bóg — czło
wiek można przerwać postawieniem innych
autorytetów, które człowiekowi tego Boga
przesłonią. Dla wielu nawet to będzie rzeczą
naturalną, gdyż jakoś w swej konstrukcji
psychicznej nie posiadają oni skłonności do
dociekania sensu spraw ostatecznych. Tym
samym wolą obracać się na gruncie rzeczy
wistości, która nie wymyka się ich bezpośred
niemu doświadczeniu. Niemniej jednak cała
trudność polega na stworzeniu właśnie takie
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go autorytetu, który miałby cechy nieprzemijania i nieskazitelności moralnej, oddzia
ływujące na ludzkie sumienie. Funkcji tego
autorytetu nie może spełniać społeczeństwo,
gdyż jest ono wielością, a wielość nigdy nie
stanowi jednolitej wykładni moralnej.
Natura ludzka szuka pewności, wycze
kuje tego, aby ktoś naprawdę istniejący, cho
ciażby wielki wódz danego narodu, orzekł, że
należy czynić tak, a bronić się przed czym
innym. Żeby pokazał — tu jest dobro, tam
jest zło. Natura ludzka podświadomie szuka
jednego autorytetu. Nie zastąpi go społe
czeństwo niezdolne nigdy przemówić jako ca
łość, a wówczas, gdy w jego imieniu prze
mawiają wybrańcy, to słuchający człowiek
jednak wie, że to nie jest głos społeczeństwa,
ale jego przedstawicieli. Czy wobec tego moż
na sobie wyobrazić, aby funkcję autorytetu
dla wyzwolonej od Boga moralności spełniał
jeden człowiek? Mógłby to być prorok, grec
ki filozof, średniowieczny król, nowożytny
władca polityczny. Lecz i oni różnią się mię
dzy sobą w sposób najbardziej zasadniczy.
Pierwsi dwaj być może okażą się błogosła
wieństwem ziemi ludzkiej, dwaj dalsi mogą
jej przynieść zagładę. Prorok i filozof z za
sady nie łączą jeszcze siły władzy z niezależ
nością swych przekonań moralnych. Wystę
pują oni tylko w imię wolności ludzkiej
i mogą także występować w obronie człowie
ka przed zniewoleniem Boga. Są oni zatem
prorokami wolności i w tym sensie już mają
wielkie znaczenie, nawet jeśli walczą ze znie
walającą funkcją Kościoła, który jakże często
przekuwa rzeczy Boskie w rzeczy ludzkie,
czyniąc rzeczy Boskie dla człowieka czymś
nie do zniesienia. Ale gdy król łączy już
władzę polityczną z władzą moralną, wów
czas staje się prawodawcą dźwigającym na
swym sumieniu najstraszliwszą odpowiedzial
ność. Bierze w swe ręce prawo życia ludzi
sobie podległych. Przez sprawowanie władzy
politycznej, w sposób naturalny musi mieć
wrogów, a jednocześnie jako sędzia zła
i dobra ma prawo wydawania wyroków
śmierci. Czyż może się wówczas ustrzec przed
uzasadnieniem swych wyroków śmierci nie
prawem politycznym, ale prawem moralnym,
obowiązującym wszystkich w sumieniu. I w
końcu człowiek taki stanie się twórcą nowej
moralności, która odbiegnie od wieczystych
zasad prawa naturalnego. Na tym tle przypo
minają się słowa Chrystusa — ,,Królestwo
moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świa
ta było królestwo moje, słudzy moi walczyliby

niechybnie...” (Jan 18:26). Ale patrząc z innej
powinna być związana z żadną doktryną reli
gijną czy filozoficzną.
Być może jednak nasze rozważania po
szły za daleko. Może starczy przyjąć hipo
tezę, że prawodawcą moralnym człowieka jest
on sam, że każdy z nas ma sumienie i rozum
i potrafi rozróżniać zło i dobro. Pozostawia
my wówczas naturalnie człowieka zarówno
bez nadziei, jak i bez autorytetu. I jeżeli
przyjmie on przekonanie, że popełnienie sa
mobójstwa nie jest przestępstwem, bo nie
przynosi szkody społeczeństwu i nie zabija
nikogo i jeżeli właśnie ze swej woli i we
własnym rozrachunku sumienia odbierze so
bie życie, to jak będziemy go sądzić? W po
rządku religijnym sądziłby go Bóg, w po
rządku świeckim nie ma wobec niego sędzie
go. Hipoteza etyki subiektywnej, według któ
rej każdy byłby sędzią siebie samego, oka
zuje się nie do przyjęcia, zarówno w po
rządku religijnym jak i laicko-społecznym,
gdyż właściwie wówczas nie moglibyśmy w
ogóle mówić o jakimś jednolitym systemie
etycznym.
SĄDZIĆ MOŻNA TYLKO W POCZUCIU SŁUŻBY

Przykład z owym samobójcą może się jed
nak wydawać również błędny, bowiem czło
wiek taki może zawsze podpadać pod jakąś
obiektywnie obowiązującą normę moralną.
Można wydać prawo, że ludzi namawiających
do samobójstwa lub też ludzi odratowanych
od śmierci świadomie sobie zadawanej — bę
dzie się karać. Ostatecznie na powszechnie
uznanych normach opiera się w większości
prawodawstwo wielu państw, które niemal
wszędzie ma charakter laicki. Czyli niezależ
nie od autorytetu Boga, człowieka, społeczeń
stwa jest możliwe ustalenie pewnych norm
prawnych, opartych jedynie o obiegowe po
czucie moralne. Ale i tu konieczne jest roz
różnienie. Wyrok wydany w imieniu świec
kiego sądu może, lecz nie musi obowiązywać
w sumieniu. Sędzia mógł się pomylić, mógł
nie wiedzieć wszystkiego. Nie jest on też
autorytetem moralnym, jest tylko człowie
kiem spełniającym określoną służbę wobec
społeczeństwa, która polega na tym, że zesta
wił on winę podsądnego z obowiązującym
przepisem prawnym. Działając przez prawo,
nie musi sięgać do sumienia, prawo pomaga
mu tylko w dokonaniu relatywnie obiektyw
nego sądu, który niekoniecznie musi sięgać do

wnętrza duchowego człowieka, a zatem wcho
dzić na płaszczyznę moralną. I właściwie
wszelkie nasze oceny postępowania innych
ludzi są tylko relatywnie obiektywne, a mają
znaczenie jedynie o tyle, o ile są podejmo
wane z pozycji służby dla jakiegoś większego
dobra.
I tu dochodzimy do ostatecznego wniosku.
Moralność jest zawsze skierowana ku wyższe
mu dobru. Duchowny rozgrzeszający dokonuje
tego nie we własnym ,ale w Boga imieniu.
Tak samo w poczuciu służby mieściło się po
słannictwo Chrystusa, o czym świadczyć może
przypomnienie chociażby takich
tekstów
ewangelicznych: ,,Słowa, które do was mó
wię, nie od siebie samego mówię, ale Ojciec,
który przebywa we mnie, On działa” (Jan
14:10). Lub też inny werset: ,,A o cokolwiek
będziecie prosić Ojca w imię moje, to spełnię,
aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (Jan
14:13). Autorytet moralny Chrystusa wyni
kał z czegoś jeszcze większego niż On sam,
wynikał z Jego łączności z Ojcem w Trójcy
Świętej. W podobnej łączności Chrystus
wskazuje na przyjście Pocieszyciela, Ducha
Świętego — „On mnie uwielbi, bo z mojego
weźmie „a wam oznajmi” (Jan 16:13). „I gdy
przyjdzie, przekona świat o grzechu, o spra
wiedliwości i o sądzie” (Jan 16:8).
Zadziwiająca jest traść lekcji ewange
licznej. Przypomina nam ona, że nawet
Chrystus-Bóg nie nauczał i nie sądził ludzi
we własnym imieniu, ale w oparciu o auto
rytet łączności z Bogiem-Ojcem. I cokolwiek
czynił, było dla uwielbienia Ojca, podobnie
jak cokolwiek uczyni Duch Pocieszyciel, bę
dzie dla uwielbienia Ojca i Syna. Wszystkie
trzy osoby Trójcy Świętej pozostają w re
lacji służby wobec siebie, ale ponieważ jed
nocześnie są w sobie, więc tworzą autorytet,
którym jest jeden Bóg. Służebność wobec sie
bie owych trzech Osób Boskich poucza nas
nieomylnie, że moralność można zachować
jedynie w poczuciu służebności wobec wyż
szego dobra. Jeśli moralność pojmujemy jako
ład, to nie możemy jej odrywać od pojęcia
hierarchii. To znaczy, że jeżeli w sumieniu
wyrzekamy się zła, to czynimy to, aby służyć
i sięgać po różne skale wszelkiego dobra, któ
rych jednak ostatecznym
ukoronowaniem
i najwyższym gwarantem jest jeden Bóg.
STANISŁAW JAN ROSTWOROWSKI
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(Dokończenie)
Kaplica w fundacji Sigtuna składa się jakby
z dwu części. Z tyłu jest dość szeroko, stoją
rzędy krzeseł, organy, z przodu wąska nawa,
a wzdłuż ścian biegną stalle. W głębi ołtarz,
a nad nim duży, drewniany krucyfiks. Ściany
przecięte wąskimi łukami gotyckich okien,
a wysoko nad głowami krzyżują się subtelne
żebra sklepień. Jest godzina 9 wieczór, pora
wieczornej modlitwy księdza Dahne. W kapli
cy pusto, oprócz miejscowego duchownego
jedynie gość z Polski, który mimo uprzednich
wyjaśnień nie bardzo radzi sobie ze śledze
niem przebiegu i treści modlitw, chociaż trzy
ma w ręku modlitewnik, gdzie ściśle przewi
dziano modlitwy na każdy dzień. Bariera
językowa jest zbyt twarda, nie na tyle jednak
by uniemożliwić współudział w modlitwie, dla
której różnice językowe nie mają istotnego
znaczenia.
Trochę dziwnie wygląda takie samotne na
bożeństwo, ale sprawa o tyle się wyjaśnia, że
jest to — tradycją sięgającą dawnych wie
ków — modlitwa za mieszkańców tego domu.
Nieco wcześniej, zaraz po kolacji, kaplica wy
pełnia się mieszkańcami domu i wtedy mury
rozbrzmiewają potężnym echem pieśni; zebra
ni słuchają tekstu Pisma Świętego i uczestni
czą w wieczornej modlitwie. Aby po zakoń
czeniu nabożeństwa wyjść z kaplicy, trzeba
chwilę poczekać, bo przy drzwiach tworzy się
"'ator.
Przed snem można jeszcze w salonie po
czytać prasę, porozmawiać z mieszkańcami,
nlbo — jeśli danego wieczoru taki program
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jest przewidziany — uczestniczyć w odczycie
ilustrowanym barwnymi przezroczami. Tym
razem tematem jest Grecja, gdzie ks. Dahne
brał udział w roboczym obozie. Przed oczyma
przesuwają się bajecznie kolorowe, skąpane
w słońcu obrazy z południa. Obowiązkowo
Ateny ze starożytnymi ruinami, ale także
0 wiele bardziej interesujące sceny z życia
greckich rodzin, greckiego Kościoła prawo
sławnego, uroczystość weselna na wsi, sceny
uliczne z małych miasteczek.
Po odczycie do Polaka przysiada się skrom
nie ubrany Szwed w średnim wieku. Nawią
zuje się rozmowa, grzecznościowa wymiana
zdań, aż wreszcie pada to, o co chodzi. Roz
mówca pyta o antysemityzm w Polsce. Zna
bowiem dość szeroko na Zachodzie rozpo
wszechnioną książkę (nie wymienił jej autora),
która w bardzo złym świetle przedstawia Po
laków, jako współwinnych masowej ekstermi
nacji narodu żydowskiego. Tak się akurat skła
da, że gość, chociaż sprawą specjalnie się nie
zajmował, zna trochę szczegółów i może opo
wiedzieć o zorganizowanej pomocy dla Żydów
na terenie Warszawy, o transportach żywności
1 leków dla getta, o organizowaniu ucieczek,
przygotowywaniu fałszywych kart rozpoznaw
czych, kierowaniu dorosłych, a zwłaszcza dzie
ci, do bezpiecznych schronisk, o klasztorach
i poszczególnych rodzinach, które z naraże
niem życia pomagały uciekinierom i całymi
latami ich przechowywały. Słuchacz, jakkol
wiek zainteresowany, nie wydaje się być prze
konany; twarz wyraża skryte powątpiewanie.
Jego zainteresowanie dla tej właśnie sprawy

wyjaśnia się po chwili, gdy do stolika przy
siada się jego żona, o delikatnych, wyraźnie
semickich rysach i milcząco przysłuchuje się
dyskusji. W takich warunkach sprawa nie ma
chłodnego aspektu teoretycznego, nabiera cech
sprawy osobistej, dotyka głęboko ukrytych
ran. Nietrudno o jednostronny sąd, gdy brak
konfrontacji, gdy nie mogą zostać przytoczone
niezbite argumenty faktów, zebrane w jednej
pracy, w języku dostępnym dla szerokich od
biorców na całym świecie. Czy nie ma takich
opracowań?
Wieczór już późny, „Martin Luther rummet” czeka na swego „kalwina”, aby go obda
rzyć wygodnym odpoczynkiem po pełnym w ra
żeń dniu. Na drzwiach pokoju napis, informu
jący o konieczności zapoznania się z drogami
wyjścia na wypadek pożaru. Rzeczywiście,
dom jest dość stary, dwa górne piętra drew
niane. Z okna zwiesza się i biegnie wzdłuż
ściany pokoju podwójna, wiązana w supły
lina. To jest ta dodatkowa droga wyjścia.
Rzut oka przez okno — w górze, na granato
wym niebie migocą gwiazdy, na dole w mroź
nej studni podwórka kładą się na śniegu świet
liste prostokąty okien. Dość wysoko, wyjście
raczej niewygodne, miejmy nadzieję, że nie
będzie trzeba z niego korzystać.
Następny dzień zapowiada się bardzo inte
resująco, przewidziana jest wizyta w semi
narium teologicznym należącym do Svenska
Missionsförbundet, Szwedzkiego Kościoła Micyjnego. Powstał on w XIX wieku w wyniku
reakcji na zeświecczenie Kościoła państwowe
go. Jego twórca, Valdenström, duchowny luterański o wybitnej osobowości, popadł w spór
z władzami Kościoła z powodu pojęcia odku
pienia. Prof. Sven Hemrin twierdzi, że dziś
to sporne zagadnienie nie odgrywa tak ważnej
roli, jak w owym czasie. Wszelako w wyniku
sporu powstało prężne środowisko, które od
grywa poważną rolę w życiu kościelnym
Szwecji. Jest to największy wolny Kościół w
tym kraju i liczy ok. 90 000 wiernych, sku
pionych w zborach, rozsianych na terytorium
całej Szwecji.
Lidingö to przedmieście Sztokholmu poło
żone na łagodnych zboczach wzgórz, zabudo
wane w większości willami wśród ogródków.
Drogowskaz z napisem „Teologiska Seminariet”
wskazuje drogę w bok od ulicy, po chwili
ukazuje się wśród sosen czteropiętrowy, oka
zały budynek seminarium. Przed głównym
wejściem popiersie założyciela tego Kościoła
i twórcy seminarium, Valdenströma. Jego por
trety i popiersia można zresztą spotkać w tym
domu na każdym kroku. Panuje tu wyraźny
kult jego osoby, kult człowieka, który piętno
swej indywidualności głęboko odcisnął na dzie
le przez siebie stworzonym. Musiał być indy... UK AZU JE SIĘ WSROD SOSEN CZTEROPIĘTROWY,
OKAZAŁY BUD YNEK SEM INARIUM . KSZTAŁCI SIĘ TU
OKOŁO 90 STUDENTÓW , KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI ZO
ST A N Ą PASTORAM I I M ISJONARZAM I

widualnością nieprzeciętną, skoro potrafił na
dać swemu dziełu taki kierunek, że Kościół
misyjny rozwija zadziwiająco ożywioną dzia
łalność, jak na stosunkowo niewielką liczbę
członków.
W seminarium kształci się około 90 studen
tów, którzy w przyszłości zostaną pastorami
i misjonarzami. Oprócz tego odbywają się tu
kilkuletnie kursy dla diakonis oraz okresowe
kursy dla rozmaitych pracowników świeckich.
Kościół wysyła wielu misjonarzy za granicę,
drukuje liczne wydawnictwa, prowadzi sku
teczną pracę wśród młodzieży. Na pytanie,
jak to jest możliwe, żeby przy stosunkowo
niewielkiej liczbie członków nie tylko utrzy
mywać duże seminarium teologiczne, ale pro
wadzić tak ożywioną działalność, z ust prof.
Hemrina padła całkiem prosta odpowiedź: jako
członkowie liczą się tylko ci, którzy wyznają
swoją osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa, jako
Pana i Zbawiciela. Nie ma w tym niby nicze
go nadzwyczajnego, przecież każdy nasz konfirmand składa identyczne wyznanie wiary.
Na dobrą sprawę każdy, uważający się za wie
rzącego członek któregokolwiek Kościoła
chrześcijańskiego, może powiedzieć, że wierzy
w to samo. A jednak i do tej sytuacji można
zastosować powiedzenie, że kiedy dwu ludzi
czyni to samo, to nie jest to samo. Prawdę
słów weryfikują fakty. Nie na darmo powie
dziano w Kazaniu na Górze: „Po ich owocach
poznacie ich... Nie każdy, który do mnie mówi:
Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios,
tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który
jest w niebiesiech”.

NOWOCZESNY KOSCIOŁ, PROW ADZONY WEDŁUG Z A 
SAD BAPTYSTYCZNYCH, JEST OTWARTY DLA CZŁON
KÓW W SZYSTKICH W YZNAŃ

Na innym przedmieściu Sztokholmu, Farsta,
znajduje się również niezwykle interesujący
obiekt. W pobliżu stacji metra wybudowano
nowoczesny kościół, który należy do tam tej
szego zboru baptystów. Jak we wszystkich
nowoczesnych kościołach, prosta linia, dużo
światła, ławki, kazalnica, Stół Pański, wszyst
ko wykonane z jasnego drzewa, w tym samym
tonie niewielkie, obok Stołu Pańskiego stojące,
organy. We frontowej ścianie, pod dużym,
barwnym witrażem, obszerna nisza, w której
znajduje się baptysterium. Kościół spełnia
również rolę ośrodka życia społecznego poza
godzinami nabożeństw. Poza główną salą, gdzie
odbywają się nabożeństwa, zaprojektowano
szereg pomieszczeń; większość z nich mieści
się w podziemiach. Jest sala do zebrań, po
koje dla Szkoły Niedzielnej, salka z kuchenką
dla kobiet, cały labirynt pokoi i pokoików
zajętych przez różne grupy młodzieży. Więk
szość tej młodzieży nie jest związana z miej
scowym zborem. Przychodzą oni z najbliż
szego otoczenia i tworzą kółka zainteresowań,
drużynę harcerską, a terenem skupiającym
ich jest budynek kościelny. W Szwecji panuje
zwyczaj, że pracę z młodzieżą prowadzą Koś
cioły, a wszystkie placówki, które dla niej
udostępniają swe urządzenia, otrzymują na ten
cel specjalne dotacje od władz miejskich.
To, co wyżej wspomniano o zborze bapty
stów w Farsta, nie stanowi jednak szczegól
nego curiosum. Specjalne zainteresowanie
wzbudza fakt, że zbór ten, należący do Koś
cioła baptystów, jest zborem ekumenicznym.
... RODZICE UW A Ż A JĄ WIDAĆ SW OJĄ OBECNOŚĆ W
KOŚCIELE ZA W AŻNĄ, A MAŁE DZIECI NIE SĄ WY
STARCZAJĄCYM
USPRAW IEDLIW IENIEM DLA POZO
S T A N IA W DOMU...
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Znaczy to, że prowadzony według zasad baptystycznych, jest otwarty dla członków wszyst
kich wyznań, zamieszkałych na terenie jego
działalności. Wszyscy członkowie, niezależnie
od wyznania, mają jednakowe prawa, łącznie
z udziałem w zarządzie zboru. Miejscowy pa
stor, młody i energiczny, twierdzi, że praca
układa się harmonijnie, cieszy się poparciem
społeczeństwa i życzliwością innych Kościo
łów.
Uppsala, miasto o starych, uniwersyteckich
tradycjach. Stąd pochodził Dag Hammarskjold,
tragicznie zmarły Generalny Sekretarz ONZ.
Ojciec jego pełnił obowiązki przedstawiciela
królewskiego w okręgu Uppsali. Na miejsco
wym cmentarzu znajduje się skromny grobo
wiec rodzinny. Płyta grobowa, na niej rzeźbio
ny w metalu wieniec, a nieco wyżej ponad
dwumetrowej wysokości głaz, na którym obok
innych nazwisk widnieje to: Dag Hammarsk
jóld.
W osiedlu studenckim kaplica Kościoła
szwedzkiego niczym szczególnym się nie wy
różnia, poza tym, że jest nowa, prosta w linii,
0 wnętrzu utrzymanym w jasnym tonie. Jest
niedziela, za chwilę rozpocznie się poranne
nabożeństwo. Koło wejścia tłok, przybywa
jący tłumnie studenci zostawiają na wiesza
kach w przedsionku swoje płaszcze. Wszyscy
wchodzący otrzymują cienkie, długie świece.
Wnętrze kaplicy powoli się wypełnia. Wszędzie
wkoło młode twarze. Rzecz charakterstyczna
1 bardzo miła — młode małżeństwa z dziećmi
na rękach. Jest w tym fakcie coś niezwykle
ujmującego. Te dzieci na rękach ojca i te przy
spódnicy matki nikomu nie przeszkadzają. Ich
rodzice uważają widać swoją obecność w koś
ciele za ważną, a małe dzieci nie są wystar
czającym usprawiedliwieniem dla pozostania
w domu. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa
chwila nauki jakiejś nowej melodii. Ale oto
się zaczyna. Z zakrystii wychodzą duchowni
w długich, białych, płóciennych szatach. Na
przodzie jeden z księży niesie w rękach krzyż.

Obchodzą procesjonalnie kaplicę dookoła i za
trzymują się przed ołtarzem, podczas gdy cały
zbór śpiewa. Za chwilę dwaj duchowni z gru
bymi świecami w rękach, posuwając się wzdłuż
głównego przejścia, zapalają świeczkę każdej
pierwszej osobie w ławce, ta z kolei następnej
i tak dalej, aż cała kaplica jarzy się żywym
światłem. Gość z zagranicy znowu odnosi je
dynie wrażenia wzrokowe. Obserwując sku
pione twarze wnosi o zaangażowaniu młodych
ludzi w to, co się dzieje. W czasie kazania,
gdy oczy zebranych spoczywają na ustach
kaznodziei, wnosi, że to, co tu jest zwiasto
wane, przybiera interesującą formę.
Niedziela, ostatni dzień pobytu w Szwecji,
upływa jeszcze na kilku spotkaniach, m. in. w
kaplicy baptystów. Tutaj można czynnie ucze
stniczyć w nabożeństwie, bo na balkonie za
instalowano słuchawki, przy pomocy których
słucha się angielskiego przekładu. Obok w

ławce siedzą jacyś Amerykanie» z drugiej stro
ny — kilku Murzynów. Zainteresowanie Po
laka budzi pewien szczegół, do którego tu się
już dawno przyzwyczajono. Nabożeństwo pro
wadzą kobiety. Starsza z nich — część litur
giczną, młodsza wygłasza kazanie. Dyskusja
nad dopuszczeniem kobiety do pracy pastor
skiej ciągle trwa, choć coraz częściej zapadają
pozytywne decyzje w tej sprawie. Państwo
wy Kościół szwedzki (luterański) dopuścił
wprawdzie kobiety do urzędu pastorskiego,
ale istnieje w łonie tego Kościoła bardzo silna
opozycja, grożąca nawet rozłamem. To, co
można było zaobserwować na nabożeństwie
w kaplicy baptystów w Uppsali — spokój, po
waga, jednocześnie duża swoboda, a co naj
ważniejsze, silnie przemawiające do słucha
czy zwiastowanie Słowa, są bardzo mocnym
argumentem za pełnym udziałem kobiety w
pracy Kościoła.

....
CAŁA
K APLICA
JARZY SIĘ ŻYWYM
ŚW IATŁEM...

Mówi Hulka-Laskowski...
O

PRZESZŁOŚCI

# Dzieje ludzkości są takimi,
jakim jest człowiek. Jeśli
mają być lepszymi i pięk
niejszymi, to zmienić się
musi człowiek. (ND I, 323).
# Duch tworzy dzieje, duch
wznosi zapory nieprzebyte
i jedynie duch podbija
trwale... Miecz zdobywa,
mądrość zachowuje. (Pw.
10).

# Przyszłości najlepiej uczyć
się można na przeszłości.
Błędy przeszłości powinny
być mądrością dzisiejszości
i przyszłości najdalszej.
(Pw. 12).

# Polacy byli zawsze pełny
mi tolerancyjności i są ta
kimi do dziś, o ile nie pod
legają wpływom, nic wspól
nego z polskością nie ma
jącym. (ND I, 644).
# Wieki średnie istnieją dotąd
dzięki średniowiecznym lu
dziom dzisiejszym. Kiedy
skończy się to średniowie
cze? (PR. 294).
# Cywilizacja ubogich i pra
cujących jest cywilizacją
pokoju, a niepokój wnoszą
do życia bogaci, ambitni,
nienasyceni, chciwi, żar
łoczni. (KC. 18).

# W świecie chrześcijańskim
panuje jakiś konserwatyzm,
dzięki któremu wszystkie
rzeczy dawniejsze uważane
bywają za ideał w stosunku
do współczesności. (ND III,
341).
# Człowiek dzisiejszy jest wy
chowany na wiedzy ścisłej,
która mówi — To wiem
z całą pewnością, tego się
domyślam... to jest prawdo
podobne, a tego nie wiem
i może nigdy wiedzieć nie
będę. (ND III, 338).
# Każde nowe czasy wyma
gają od nas nowych myśli
i nowych czynów. (ND I,
149).
# Jest ciągle smutno na świe
cie i nie widać chwili, w
której powszechnym stania
się człowiek szlachetny, go
towy do poświęceń. (ND III,
380).
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# Grzechem jest trwonienie
czasu w ogóle, ale trwonie
nie czasu za pomocą nud
nych posiedzeń jest grze
chem osobliwie ciężkim w
czasach naszych, gdy czas
jest naprawdę pieniądzem.
(ND I, 699).
# Największe narody bywały
wielkimi tylko tak długo,
dopóki przyświecał im cel
i dopóki musiały się wy

silać, aby ten cel osiągnąć.
(ND III, 254).
# Człowiek stwarza przyczy
ny wojen i tylko człowiek
może je usunąć ze świata.
(ND III, 246).
# Historia nie zdoła nigdy po
cieszyć duszy skrzywdzo
nej. (NR. 335). Od historii
uczy się każdy, ale niczego
nie nauczy się klerykał.
(ND I, 267).

Myśli wybrano z następujących
źródęł:
Polska wierząca, Warszawa 1920
(Pw)
Porucznik Regier, Warszawa 1927
(PR)
Księżyc na Cieszynem, Katowice
1946 (KC)
Nowe Drogi, Łódź 1922 (ND I), Łódź
1923 (ND III)

Wyboru dokonał — job

AP A R T H E I D A K O Ś C I Ó Ł
Poniżej zamieszczony artykuł „Appartheid a Kościół" jest fragmentem
raportu UNESCO w sprawie stosunków rasowych i segregacji w Afryce
Południowej. Fragment ten zamieszczony został w marcowym numerze
Kuriera UNESCO, w całości poświęconego problemowi apartheidu.
A oto kilka wyjaśnień. Problemy rasowe w Afryce Połudoniowej należą do
najtrudniejszych w świecie współczesnym. W sprawę walki z dyskrymi
nacją, prześladowaniem i poniżaniem ludności kolorowej włączyła się
większość postępowych organizacji światowych, m. in. Organizacja Naro
dów Zjednoczonych, UNESCO i Światowa Rada Kościołów. Specjalnym
aktem ONZ proklamowała dzień 21 marca Międzynarodowym Dniem
Walki z apartheidem. Data 21 marca ma przypominać, że tego właśnie
dnia w 1960 roku dokonano krwawej masakry na ludności kolorowej
w Sharpeville, w Afryce Południowej.
Interwencja Światowej Rady Kościołów w stosunki rasowe w Afryce
Południowej nastąpiła z kilku przyczyn. Zasadniczym momentem, któ
ry zmobilizował Radę do ostrego wystąpienia był fakt, iż w dyskry
minacyjnej polityce rządu południowo-afrykańskiego aktywnie współ
działa tamtejszy Holenderski Kościół Reformowany, który był człon
kiem SRK. Delegaci Rady udali się do Afryki w celu naocznego poznania
i zbadania stosunków tam panujących oraz roli, jaką w tej sprawie odgry
wa Kościół reformowany, który w dodatku dla polityki apartheidu usiłuje
znaleźć wytłumaczenie i „rozgrzeszenie" na kartach Biblii, szermując
Słowem Boga i doktryną chrześcijaństwa. Próby dyskusji podjęte na
konferencji w Cottesloe zakończyły się fiaskiem. Po ogłoszeniu deklaracji,
znanej pod nazwą Sprawozdania z narady w Cottesloe, w której — pod
naciskiem delegatów SRK — Kościoły Afryki Południowej odrzuciły wszel
ką niesprawiedliwą dyskryminację i uznały, że przed nikim z ludzi, którzy
wierzą w Jezusa Chrystusa nie wolno zamknąć drzwi żadnego kościoła,
kilka Holenderskich Kościołów Reformowanych z poszczególnych prowincji
Afryki Południowej (np. Transwalu i Cape) wystąpiło ze Światowej Rady
Kościołów i ogłosiło komunikaty wyjaśniające, iż Sprawozdanie z narady
w Cottesloe mierzy w interes Kościoła. Rzeczą charakterystyczną jest, że
te Kościoły chrześcijańskie Afryki Południowej, które posługują się języ
kiem angielskim, występują z ostrym sprzeciwem i protestem wobec metod
i samej idei apartheidu. Są to m. in. Kościół anglikański i metodystów. Te
Kościoły, które w użyciu mają język holenderski, a więc i Kościół refor
mowany, popierają politykę rasistowską rządu południowo-afryktńskiego.
Kościoły te dają wyraźny przykład do jakich nieobliczalnych w skutkach
następstw prowadzi tendencyjne, ciasne i stronnicze komentowanie Słowa
Biblii, do czego prowadzić może wypaczenie idei chrystianizmu.
Drukując poniższy artykuł, czynimy to celowo — nie chcemy bowiem i nie
możemy pokrywać milczeniem winy naszych współwyznawców w Afryce
Południowej, nie chcemy przez milczenie przykładać ręki do dzieła,
z którym nie licuje słowo „chrześcijański".
REDAKCJA
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Siedemdziesiąt dwa procent
całej ludności, a 94% /ludności
białej w Afryce Południowej
— to chrześcijanie.
Doktrynalna postawa Holen
derskiego Kościoła Reformo
wanego w Południowej Afryce
wobec zagadnień rasowych po
legała na tym, że Holenderski
Kościół Reformowany „nie
mógł bez zastrzeżeń współdzia
łać z powszechnym dzisiaj wo
łaniem o równość i zjednocze
nie w świecie... Najczęściej jest
to namiastka zjednoczenia i
braterstwa, które ludzie prag
ną osiągnąć na zepsutym przez
grzech świecie, bez pomocy
Chrystusa...”. Jedność człowie
ka już istnieje w Chrystusie
i jest nadprzyrodzoną, orga
niczną jednością. Kontrasty i
napięcia rasowe tak w Afryce
Południowej, jak i na całym
świecie są jedną z przyczyn,
która powoduje, że jedność
istniejąca w Chrystusie reali
zuje się w sposób niedoskonały.
W kwietniu 1950 r. odbyła
się w Bloemfontein konferencja
Holenderskiego Kościoła Re
formowanego, której celem by
ło ustalenie stosunku do Afry
kanów. Określono apartheid
jako najprostszą i najszybszą
drogę, która doprowadzi każdą
z tych grup ludności — pod
łaskawą opiekę Bożą — do
właściwego jej celu. Jedynym
sposobem uniknięcia stałego
podporządkowania jednej gru
py ludności drugiej — jest cał
kowity ich rozdział; naturalne
rezerwaty powinny być zamie
nione na prawdziwą „ojczyznę

Bantu”, z pełną możliwością
rozwoju i samorządu oraz przy
zastąpieniu afrykańskiego euro
pejskim systemem przemysło
wym.
Po zamieszkach, które miały
miejsce w marcu 1960 r. w
Sharpeville i Langa, dziewię
ciu czołowych duchownych
N eder dui tse
Ger ef ormeer de
Kerk ogłosiło deklarację, w
której — protestując prze
ciwko „stałemu szkalowaniu
naszej ojczyzny, narodu i
Kościoła przez tendencyjną
i nieprawdziwą informację” —
stwierdzają,
że
potępianie
Południowej Afryki nie zaw
sze wynika z chrześcijańskiej
odpowiedzialności, lecz zdra
dza przejawy histerycznych
wysiłków Zachodu w licy
towaniu się ze Wschodem
na rzecz niebiałych miesz
kańców Afryki, w imię ideo
logicznych sloganów o samo
stanowieniu”. I dalej: „Nederdduitse Gereformeerde Kerk wy
raźnie dał do zrozumienia, ...
iż może akceptować niezależny,
odrębny rozwój, pod warun
kiem jednak, że będzie on prze
prowadzony we właściwy i
godny sposób, bez pomniejsza
nia lub obrażania godności
ludzkiej. Kościół uznał rów
nież, że ta polityka — zwła
szcza w jej początkowej fazie
— niewątpliwie może spowo
dować przypadki rozdziału i
osobistych trudności, np. w
związku z likwidacją slumsów.
Tak należy patrzeć na te spra
wy”.
Dziewięciu duchownych, wy
dając tę deklarację, potwier
dziło zasady polityki aparthei
du, ale równocześnie zażądało
ulepszenia systemu wynagro
dzeń, tak by ludność kolorowa
była traktowana przez białych
w bardziej ludzki sposób, by
nie zbierać owoców nienawiści
i żeby „odpowiedzialność i pra
worządność kolorowych nie
OGŁOSZENIE PRZED K ATEDRĄ, M»
W IĄCE O TYM, ZE K AŻDY CZŁOWIE
MA PRAW O W KAŻDYM
CZAS]
UCZESTNICZYĆ W KAŻDYM NAB<
ZENSTW IE
ODBYW AJĄCYM SIĘ
TYM KOŚCIELE, BRZMI DLA N fi
JA K GROTESKA, ALE KRYJE SIĘ
NIM GŁĘBOKI DRAMAT.

została oszukana fałszywymi
obietnicami agitatorów, którzy
nie są zainteresowani dobrem
ludności kolorowej”.
W grudniu 1960 r. — jako
skutek inicjatywy
podjętej
przez anglikańskiego arcybi
skupa w Cape-Town, który
publicznie wystąpił przeciwko
segregacji — Światowa Rada
Kościołów wysłała (do Afryki
Połudn. przyp. tł.) 6-osobową
delegację, w celu przedysku
towania tego problemu z przed
stawicielami 8 Kościołów człon
kowskich Rady. Narada ta mia
ła miejsce w Cottesloe, siedzi
bie Uniwersytetu W itwatersrand. Pięć z tych Kościołów
wysłało delegacje mieszane ra 
sowo.
Sprawozdanie komisji, znane
jako Sprawozdanie z Narady
w Cottesloe, głosiło, że uczest
nicy — będąc zgodni w kwestii
odrzucenia wszelkiej niespra
wiedliwej dyskryminacji —
wyrazili jednak dalece rozbież
ne poglądy w zasadniczych
kwestiach apartheidu. Tym
niemniej stało się możliwe u-

zgodnienie stanowisk w zakre
sie ludzkich potrzeb i spra
wiedliwości rasowej w Afryce
Południowej: Nikt, kto wierzy
w Jezusa Chrystusa nie może
być wyłączony z żadnego Koś
cioła — ze względu na kolor
swej skóry czy rasę; ludność
kolorowa powinna otrzymać
odpowiednie urządzenia do
swych nabożeństw na terenach
wielkomiejskich, a także w se
gregowanych parafiach, po
winno się odbywać więcej sku
tecznych konsultacji pomiędzy
rządem a przywódcami ludności
kolorowej; nie istnieją podsta
wy biblijne, które by zabra
niały małżeństw mieszanych,
chociaż pewne czynniki praw
ne, społeczne i kulturalne mo
głyby sprawić, że takie związ
ki byłyby niewskazane.
Wskazano również na fakt,
że praca migracyjna wprowa
dziła rozkład życia rodzinnego
Afrykańczyków, że ogromna
większość ludności kolorowej
otrzymywała płacę o wiele po
niżej przyjętego minimum, wy
starczającego na dostateczne
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utrzymanie; że system ogra
niczeń pracy powinien ustąpić
na rzecz bardziej sprawiedli
wych metod zatrudnienia; że
przywilejem wszystkich doro
słych ludzi powinno być pra
wo do posiadania ziemi, na
której ktoś osiadł na stałe, jak
również prawo do uczestnicze
nia w zarządzaniu krajem.
Równocześnie
N eder duitse
Gereformeerde Kerk w pro
wincjach Trans wal i Cape ogłosił inne oświadczenie, w
którym stwierdził, że polityka
rozróżniania mogłaby być obroniona z chrześcijańskiego
punktu widzenia i dostarczył
jedynego realistycznego roz
wiązania problemów rasowych.
Następnego dnia Nederduitse
Hervormde Kerk Afryki opub
likował komunikat prasowy, w
którym odżegnał się od tej re
zolucji i jeszcze raz podkreślił
swoją wiarę w segregację ra
sową w przekonaniu, że ideom
chrystianizmu można najlepiej
służyć właśnie na tej drodze.
Opozycja wobec sprawozda
nia w Cottesloe ciągle wzrasta
ła. W marcu 1961 r. odbył się
Synod Kościoła Nederduitse
Hervormde Kerk, na którym
— 487 głosami przeciw 13 —
zdecydowano wycofanie się te
go Kościoła ze Światowej Ra
dy Kościołów.
Synod Kościoła Nederduitse
Gereformeerde Kerk Transwalu, który miał miejsce w kwiet
niu 1961 r., również postano
wił wymówić swój udział w
ŚRK, z uwagi na to, że rezo
lucja powzięta w Cottesloe by
ła niezgodna z polityką Koś
cioła, jak również stanowiła
poważny kłopot dla rządu. W
październiku tegoż roku Synod
Kościoła Nederduitse Gerefor
meerde Kerk prowincji Cape
postanowił większością głosów
odrzucić rezolucję konferencji
w Cottesloe, jako ,»podważa
jącą zasady polityki rozwoju
w seperacji” ; na tym samym
Synodzie postanowiono opuś
cić Światową Radę Kościołów.
Poszczególni członkowie Ho
lenderskiego Kościoła Reformo
wanego badali postawy w kwe
stiach rasowych w Południo
wej Afryce. W listopadzie
1960 r. 11 czołowych teologów
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z Nederduitse Gereformeerde
Kerk, Nederduitse Hervormde
Kerk i Gereformeerde Kerk
wydało książkę „Vertraagde
Aksie”, wzywającą do nowych
poglądów na sytuację rasową
w Połudn. Afryce.
Sprawa zakończyła się pro
cesem o herezję przed syno
dalną komisją Hervormde Kerk
w grudniu 1961 r., przeciwko
prof. Geyserowi, jednemu z
autorów książki; uznano go
winnym jednego z trzech ro
dzajów herezji. Prof. Geyser
postanowił przedstawić wyni
ki procesu sądowi, lecz w mię
dzyczasie osiągnięto porozu
mienie bez sądu i prof. Geyse
rowi przywrócono stanowisko
pastora w Kościele.
W sierpniu 1963 r. został za
łożony Południowo-Afrykański
Instytut Chrześcijański; miał
on charakter międzyrasowy i
międzywyznaniowy. Dyrekto
rem Instytutu został pastor
C. F. Beyers Nadi, którego
wybrano prezesem Synodu Po
łudniowego Transwalu Kościo
ła Nederduitse Kerk; wystę
pował on w obronie rezolucji
powziętych w Cottesloe oraz
był redaktorem międzykościel
nego miesięcznika „Pro Veritate”.
Instytut Chrześcijański zo
stał zaatakowany przez nie
których holenderskich refor
mowanych. Na przykład, prof.
Verhoef ze Stellenbosch uwa
żał, że członkowie Chrześci
jańskiego Instytutu popełnili
błąd w ocenie, iż Instytut ten
sprawił wrażenie lepszego zro
zumienia problemów i dążeń
Afrykańczyków aniżeli „Boorekerk”.
Wiele wyznań w Południo
wej Afryce nie uznawało moż
liwości pogodzenia apartheidu
z chrystianizmem. Konferencja
Metodystów jasno stwierdziła
w 1947 i 1948 roku, że każdej
ludzkiej istocie należą się pod
stawowe prawa ludzkie. W
1952 r. Konferencja odrzuciła
politykę apartheidu, jako nie
wykonalną — sprzeczną z in
teresami wszystkich grup spo
łeczeństwa Połudn. Afryki oraz niezgodną z najwyższej wa
gi zasadami chrześcijańskimi.
Oświadczenie to zostało po

twierdzone w latach 1957, 1958,
1959 i 1960.
W 1960 r. Konferencja na
kreśliła program nauczania o
stosunkach między rasami, któ
ry obejmował międzyrasowe
grupy studiów, wymianę kaz
nodziei i wzajemne wizyty
między poszczególnymi organi
zacjami. Ponadto należało zba
dać możliwości przygotowania
wstępnego projektu okręgo
wego miejskiego kościoła ra
sowo zintegrowanego.
W 1961 r. Konferencja uchwaliła kontynuowanie prac
nad usunięciem ograniczeń ra
sowych ze swoich urzędowych
akt i przepisów prawnych.
Konferencja wybrała w 1963 r.
prezydentem Afrykańczyka pa
stora Seth’a Makitini’ego.
W 1950 r. Synod Kościoła
w prowincji Południowej Afry
ki — samodzielny Kościół w
obrębie światowej wspólnoty
anglikańskiej, posiadający naj
wyższą instancję ustawodaw
czą — wydał następujące oświadczenie dotyczące stosun
ków rasowych:
„Konferencja jest przekona
na, że dyskryminacja między
ludźmi, która wypływa jedynie
z różnic rasowych, jest nie
zgodna z zasadami religii Chry
stusowej ... Wierzymy, że w
rezultacie większości ostatnio
sformułowanych
przepisów
prawnych może nastąpić trw a
ły podział ludności na klasy
społeczne z nierównymi pra
wami, przywilejami i możli
wościami oraz trwałe zepchnię
cie ludności nie-europejskiej
na niższe szczeble społeczne —
z tego też względu Konferencja
potępia prawodawstwo takie
jako niezgodne z poszanowa
niem osobowości ludzkiej, któ
re to poszanowanie powinno
cechować społeczeństwo chrze
ścijańskie...’".
Kilku duchownych angli
kańskich wypowiedziało się
indywidualnie przeciwko poli
tyce rządu południowo-afrykańskiego. Trevor Huddleston
potępił szczególnie zburzenie
miasta — Sophia Town; ks.
Ambrose
Reeves
otwarcie
sprzeciwił się polityce rządu,
za co został deportowany we
wrześniu 1960 r.; ks. Michael

Scott został uwięziony za wzię
cie udziału w pokojowej kam
panii przeciwko segregacji;
wyjechał z Płd. Afryki, aby
wnieść na forum Narodów
Zjednoczonych sprawę Połud
niowo-zachodniej Afryki; nie
otrzymał później zezwolenia
na powrót do Afryki Południo
wej.
Oprócz tego, w 1963 r., kilku
biskupów anglikańskich w Płd.
Afryce wydało oświadczenie
potępiające politykę aparthei
du, prowadzoną przez rząd.
W 1963 r. doniesiono, że mi
nister spraw zagranicznych
wyraził się na zebraniu Partii
Nacjonalistów, że nadszedł już
czas, by powiedzieć biskupom,
że wtrącanie się w sprawy po
lityczne Płd. Afryki nie jest
sprawą ich Kościoła. Synod
biskupów, który się odbył w
listopadzie 1963 r., ogłosił takie
oświadczenie:
„W tych okolicznościach bi
skupom Kościoła w prowincji
Połudn. Afryki, zebranym na
Synodze w Bloemfontein, wy
daje się rzeczą konieczną po
twierdzić swą jednomyślność
w głoszeniu przekonania, że
Kościół musi potępiać otwar
cie i śmiało wszystko to, co w
jego przekonaniu jest złem i
fałszem w społecznym, poli
tycznym lub ekonomicznym
życiu jakiegokolwiek narodu;
ilekroć występuje konflikt mię
dzy posłuszeństwem wobec
Państwa a wobec Boga, nasze
posłuszeństwo
należy
się
Bogu”.
W latach 1952, 1957, 1960
i 1962 katoliccy biskupi Po
łudn. Afryki ogłosili wspólny
list pasterski w sprawie sy
tuacji panującej w Połudn.
Afryce.
List pasterski z 1957 r., za
tytułowany: „Oświadczenie w
sprawie apartheidu”, potępia
apartheid i stwierdza, że: „mu
si nastąpić stopniowa zmiana...,
ale zmiana musi przyjść, w
przeciwnym bowiem razie na
sza ojczyzna stanie w obliczu
katastrofalnej
przyszłości...
Wymaga to opracowania roz
sądnej i sprawiedliwej polity
ki, która by każdemu człowie
kowi — bez względu na rasę

— dawała możliwości korzy
stania z pełnych praw obywa
telskich...”
List pasterski z 1962 r., za
tytułowany: ,,Nie śmiemy mil
czeć”, stwierdza między inny
mi: „Jako chrześcijanie nie
śmiemy milczeć i być bierni
w obliczu niesprawiedliwości

wywieranej wobec ludności na
leżącej do upośledzonych grup
rasowych...”. W lipcu 1966 r.
biskupi ci ponownie potępili
apartheid i wszystkie formy
dyskrymiancji, które on wy
wołuje.
Wg The UNESCO Courier
tłum . I. S.

Leslie Cooke
pionier wzajemnej pomocy i służby
Dnia 22 lutego 1967 r. zmarł w szpitalu nowojorskim pastor
Leslie Cooke, zastępca sekretarza generalnego Światowej Rady
Kościołów i dyrektor Departamentu Pomocy Międzykościelnej.
Leslie Cooke urodził się w Brighton w 1908 roku i ponad
dwadzieścia pięć lat był pastorem i administratorem Kościołów
Kongregacjonalistycznych w Anglii. Miejscem jego pracy było
również miasto Coventry, głośne z powodu zniszczeń zadanych
mu przez ataki bombowe niemieckiej Luftwaffe.
Miarę swych talentów organizacyjnych okazał w pełni
w Radzie Ekumenicznej, zarówno w okresie jej organizacji,
w której odegrał wybitną rolę, jak i począwszy od 1955 roku,
kiedy tio; stanął na czele Departamentu Pomocy Międzykoś
cielnej.
Pod jego wpływem Departament stał się organizacją świa
tową, która niosła pomoc kościelną około sześciuset instytucjom
pomocy i opieki społecznej.
Dewizą Leslie Cooke’a były słowa: „pomagać potrzebu
jącym”, co prowadziło go do przekroczenia ram zwykłej pomo
cy międzykościelnej i dało świadectwo miłości Chrystusowej,
okazywanej wszystkim ludziom — wierzącym i niewierzącym.
Dr Visser’t Hooft złożył zmarłemu hołd podczas żałobnego
nabożeństwa, odprawionego w Genewie 1 marca 1967 r.
Fragmenty tego kazania drukujemy na str. 18.
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Leslie Cooke był prawdzi
wym kaznodzieją, człowiekiem,
który wiedział, że sensem jego
życia jest pełnienie słowem i
czynem nakazu Chrystusowe
go, jaki w swym powołaniu
otrzymał.
Już jako młody człowiek do
szedł do wniosku, że to jest
jego powołanie i jemu też po
został wierny.
Gdy zdarzy się, że zabraknie
nam człowieka, którego pra
wdziwym powołaniem było
przekazanie nam zlecenia, win
niśmy raz jeszcze nad nim się
zastanowić.
Wydaje mi się, że zlecenie
to zawarte jest w sposób szcze
gólny i jedyny w komentarzu
Leslie Cooke’a listu do Fili
pian: „Ponad wszelkie imię’,,
jak również w „Refleksjach
kaznodziei nad listem do Fi
lipian”.
W książce tej odnajdujemy
całego Leslie Cooke’a — su
miennego badacza Biblii, który
czytał Nowy Testament po
grecku, ale dla którego Biblia
była zawsze żywą księgą, miej
scem spotkania Boga z czło
wiekiem, pokarmem ducho
wym ekumenisty szukającego
zbliżenia wszystkich członków
rodziny Bożej.
Posłuchajmy, jak wyjaśnia
on tekst listu do Filipian rozdz.
3:20—21.
„Nasza zaś ojczyzna jest w
niebiesiech, skąd też Zbawi
ciela oczekujemy, Pana Jezusa
Chrystusa, który przemieni
znikome ciało nasze w postać,
podobną do uwielbionego ciała
swego, tą mocą, która wszyst
ko poddać sobie może”.
Wspólnota chrześcijańska —
pisał — oczekuje ze „świętą
niecierpliwością”
przyjścia
Chrystusa w pełni Jego potęgi
i chwały.
Fakt odnalezienia elementu
eschatologicznego
Ewangelii
chrześcijańskiej jest jednym
z największych odkryć współ
czesnej wizji Ewangelii. Jest
to jedna z największych wizji,
jakie Bóg wskrzesza pośród
nas w latach kryzysu, kiedy
na nowo powołuje nas do życia.
To prawda, że tekst ten in
terpretowano niekiedy w spo
sób pesymistyczny względem
historii, ale mylono się zara
zem co do jego znaczenia, po
nieważ pesymizm ten jest afir18

macją optymistycznej prawdy
0 wcieleniu.
Prawdziwe jego znaczenie
objawia się w stwierdzeniu
faktu, że chrześcijanin nie czy
ta historii w aspekcie prze
szłości, ale w aspekcie przy
szłości. Pojmuje on konkret
nie znaczenie teraźniejszości,
ponieważ ma ją na względzie
1 interpretuje ją w świetle te
go, co nadchodzi.
Chrystus, który nam towa
rzyszy dzisiaj, jest Chrystu
sem, który w końcu wyjdzie
nam na spotkanie. W tym jest
nadzieja chrześcijańska, która
nigdy nie myli i nigdy nie pro
wadzi do zamętu.
Zbawicielem, który przycho
dzi, jest nasz Pan, Jezus Chry
stus. Skąd o tym wiemy? O
fakcie tym świadczy dana nam
moc Chrystusa, którą apostoł
Paweł, jako jedyny spośród
pisarzy Nowego Testamentu,
określił słowem „energia”.
W tych kilku zdaniach, jas
nych i prostych, odkrywamy
treść życia Leslie Cooke’a.
Ta właśnie „energia” czy
niła go zdolnym do podjęcia
ciężkiego zadania, które stale
wzrastało; wyraźne przekona
nie, że trzeba i można wierzyć
słowom Ewangelii.
Jako kaznodzieja, Leslie Co
oke stanął na czele rozległej
organizacji. Pod jego kierow
nictwem dzieło, ześrodkowane
dotąd właściwie tylko w Euro
pie, a więc Pomoc Międzykoś
cielna taka, jaką była jeszcze
w latach pięćdziesiątych, stała
się organem światowym, sta
rającym się odpowiedzieć z ogromną troską na wszystkie
formy cierpienia i nędzy ludz
kiej, z godnym uwagi syste
mem szybkiej akcji w krytycz
nych momentach.
Jemu także zawdzięczamy,
że w Światowej Radzie Koś
ciołów zwrócono większą uwa
gę na problemy społeczne, któ
rych rozwiązanie wymaga dłuż
szego czasu, jak również na
wiązano współpracę z między
narodowymi państwowymi organizacj ami pomocy.
Leslie Cooke stał się wyra
zicielem energii i aktywności
społecznej Światowej Rady
Kościołów.
Niektórzy spośród tych, któ
rzy widzieli go przy pracy, gdy
organizował nowe formy chrze

ścijańskiej służby i pomocy,
mogli myśleć, że ten pastor
zmienił całkowicie powołanie
i stał się administratorem. W
rzeczywistości Leslie Cooke
pozostał wierny swemu powo
łaniu. Pozostał do końca du
chownym, pastorem nawołu
jącym w swych kazaniach do
praktycznej realizacji nakazów
ewangelicznych.
Choć zawdzięczamy mu wie
le jako organizatorowi pomo
cy międzykościelnej, to nie
możemy również zapomnieć,
że on właśnie, dzięki swej po
stawie człowieka wiary, nie
traktował tej wielkiej służby
biednym jako bezduszną fi
lantropię, lecz jako służbę wy
znawcy Chrystusowego.
Posłuchajmy jeszcze, w jaki
sposób tłumaczy on pogląd św.
Pawła na wzajemną pomoc
chrześcijańską: „Paweł — mó
wił on — troszczył się raczej
o «owoc» aniżeli o sam dar.
Wypływało to ze zrozumienia,
że również rzeczy bardzo prak
tyczne, jak np. pomoc wyznaw
com z Filippi, winny być sta
wiane w „świetle wieczności”.
To, co apostoł mówi nam
na temat „dawania” i „przyj
mowania”, może wydawać się
naiwne i pozbawione realizmu,
jednakże każdy dar dla sprawy
Bożej jest akceptowany przez
samego Boga i poparty Jego
błogosławieństwem.
Odnosi się to również do
wszelkiej pomocy, świadczo
nej we wspólnocie chrześci
jańskiej, utwierdzającej wza
jemną więź, zarówno pomiędzy
ludźmi jak i ludzi z Bogiem”.
Na ostatek uświadommy so
bie to, co Leslie Cooke prag
nąłby abyśmy zapamiętali się
w naszej pracy.
Zachowując Zmarłego we
wdzięcznej pamięci, zachowaj
my zarazem w sercach i zlece
nie, które nam pragnie prze
kazać. Jest to nakaz wzajem
nej służby, któremu był wier
ny całe życie.
Wiemy, że będzie nam ogromnie
brakowało
Leslie
Cooke*a. Lecz pocieszać się
będziemy słowami, które sta
nowią klucz listu do Filipian:
„Radujcie się”.
Tłum. wg Illustre Protestant
I. N.

MŁODA JEDNOTA

przestąpić wolę Boga, to zbyt
mało. Jakże bowiem często na
sze przekonanie jest złudne,
_. 7
_
a _
, jakże często maszyneria naFrezentujemy następny odcinek rozwazan dyskusyjnych grupy młodszego umysłu nas zawodzi
dych ludzi, występujących pod wspólnym pseudonimem „13”. Pro-gprawa wybrania „między —
simy wszystkich naszych Czytelników o dalsze nadsyłanie uwag ^między” ^est na pewno wewypowiedzi, o czynne włączanie się do dyskusji młodzieży, której w n ę tr z n ą sprawą Bóg-człowiek.
przekazujemy wszystkie listy nadchodzące do redakcji. Najciekaw- jjja umożliwienia tego wyboru
sze wypowiedzi będziemy się starali — jak to czyniliśmy dotąd —otrzymał człowiek przewodnik
zamieszczać na naszych łamach
w postaci historii życia i nauk
„
. ,
, .
,
swego Pana. Tam musi znaleźć
CZY MOŻEMY WYBIERAĆ
jest to jednocześnie odpo- dla siebie odpowiedź na każdo
wiedź
na pytanie trzecie: co są razową sytuację, w jakiej się
MIĘDZY MNIEJSZYM
dzimy
o tezie „cel uświęca znalazł. Jedyną radą, jaką po
I WIĘKSZYM ZŁEM?
środki”? Czy można zabić czło przyjacielsku możemy dać so
Postawione w tytule pytanie wieka w imię ratowania życia bie nawzajem jest: człowieku,
jest drugim ze sformułowanej tnnych ludzi? W imię ratowa nie bądź taki pyszny ze swego
przez nas serii pytań (Jednota nia? — Na pewno nie. Samo rozumu! Więcej skromności!
nr 4/67) dotyczących korelacji przekonanie, że widzimy jakiś
„13”
człowiek — jego Pan — wolny odległy cel, dla którego mamy
wybór. Przypominamy, że już
poprzednio (Jednota nr 5/67)
ustaliliśmy sobie, co następuje:
1. Z chrześcijańskiego pun
ktu widzenia złem jest wszyst
ZEBRANIE KOMISJI
ko to, co przeciwstawia się wo POSIEDZENIE PREZYDIUM PRE
WYCHOWANIA
li Boga;
Dnia 12 kwietnia br., w siedzi
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
2. W stosunku do Boga ist
nieją tylko dwa możliwe stany bie Polskiej Rady Ekumenicznej
2
maja br., pod przewodnictwem
—posłuszeństwo lub nieposłu w Warszawie, odbyło się posie
dzenie
Prezydium
PRE,
pod
prze
ks.
B.
Trandy, odbyło się pierwsze
szeństwo. Natomiast skutki na
szej złej decyzji w stosunku wodnictwem ks. superintendenta po wyborach zebranie Komisji Wy
do nas samych, w stosunku do Jana Niewieczerzała — Prezesa chowania Chrześcijańskiego. Aktu
naszej psychiki i w stosunku Rady.
alnie Komisja działa w czterech
Prezydium powołało następujące
do naszych bliźnich mogą być
referatach: Szkoły Niedzielnej, Mło
oczywiście różne. Z tych przy komisje: Teologiczną, której prze dzieżowym, Ewangelizacji i do
jętych poprzednio definicu. na wodniczącym został ks. prof. dr Spraw Kobiet. W wyniku zebra
szym zdaniem, daje się wycią Woldemar Gaspary — rektor nia ustalono program pracy po
gnąć tylko jeden wniosek lo Chrześcijańskiej Akademii Teolo
giczny: nigdy nie stoimy przed gicznej, Wychowania Chrześcijań szczególnych referatów oraz usta
wyborem, w którym wszystkie skiego — przewodniczący ks. Bog lono ich skład personalny. Jedno
możliwe decyzje są złe, a różnią dan Tranda (Kościół Ewang.-Re- cześnie dokonano wyboru wice
się jedynie stopniem zła. Prze formowany), Pomocy Międzykoś- przewodniczącego Komisji (ks. prez.
cież jedno z istniejących roz ścielnej — przewodniczący ks. bp A. Kircun, Kość. baptystów) i se
wiązań musi być zgodne z wo Andrzej Wantuła, Ekumeniczną — kretarza (ks. Lenczewski z Koś
lą Boga, a więc dobre. Naszą przewodniczący ks. doc. Witold Be- cioła prawosławnego).
rolą jest ś w i a d o m e wybra nedyktowicz (Kościół Metodystów),
nie właśnie tejr zgodnej z wolą Prasowo-Wydawniczą — przewod DŁUGOFALOWY PLAN POMOCY
Bożą możliwości. Świadome, niczący ks. Zdzisław Pawlik (Ko
DLA WIETNAMU
gdyż i tak właśnie ta wola na ściół Baptystów), Studiów i Do
mi kieruje; chodzi tylko o to, kumentacji — przewodniczący ks.
Krajowa Rada Kościołów USA
czy staramy się iść zgodnie z sup. Jan Niewieczerzał, Organiza podjęła uchwałę o długofalowej
jej nakazami, czy też jesteśmy cyjną — przewodniczący ks. bp Ta pomocy dla Wietnamu. Prezes Ra
wleczeni wbrew naszym rozpa deusz Majewski (Kościół Polskoczliwym protestom. A że nam katolicki) oraz Komisję Rewizyjną dy Kościołów USA, dr Arthur S.
się często wszystkie alternaty — której przewodniczącym został Feming, przewiduje, iż w roku 1967
wy wydają złe? Cóż, nie dy ks. Stefan Andres (Kościół Bapty zostanie wydatkowane na ten cel
50% posiadanych funduszy, co sta
sponujemy możliwością nieo stów).
Na przewodniczącego Polskiego nowi sumę około 300 tysięcy do
graniczonego
przewidywania
skutków naszych decyzji, nie Oddziału Chrześcijańskiej Konfe larów. Pozwoli to na opłacenie
jesteśmy jasnowidzami. Wza- rencji Pokojowej powołano ponow przez najbliższe 6 miesięcy 64 pra
mian za to otrzymaliśmy moż nie ks. sen. Ryszarda Trenklera cowników, 82 lekarzy i pielęgnia
ność wierzenia, możność zaufa (Kościół Ew.-Augsburski), a na sta rek oraz pracowników społecznych.
nia, że tym, którzy Weń wie nowisko Dyrektora Biura Polskiej Pomoc kościelna przewiduje rów
rzą, wszystko dopomaga ku do Rady Ekumenicznej — ks Zdzisła nież przyszłą odbudowę zniszczo
bremu.
nego Wietnamu.
wa Pawlika.
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DR EUGENE CARSON BLAKE
Z WIZYTĄ
W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM
W ZSRR

Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, dr Eugene Carson
Blake przebywał z trzytygodniową
wizytą oficjalną w Związku Ra
dzieckim, podczas której przepro
wadził szereg rozmów z przedsta
wicielami Kościoła prawosławnego.
Patriarcha Moskwy, Aleksy, wyra
ził zaniepokojenie obecną sytuacją
międzynarodową i stwierdził, iż
aktywne działanie chrześcijan musi

skupić się wokół wytworzenia i
krzewienia idei braterstwa na świę
cie, wykazując ludzkości, iż w ten
sposób należy urzeczywistniać po
kój i sprawiedliwość. Zdaniem pa
triarchy wiele Kościołów myśl tę
realizuje w Światowej Radzie Po
koju i Praskiej Konferencji Poko
jowej. Tym niemniej sytuacja na
świecie nie przedstawia się opty
mistycznie, a trwający konflikt
wietnamski stanowi stałe zagroże
nie pokoju międzynarodowego.
Dr Blake przedstawił stanowisko
Światowej Rady Kościołów w spra
wie zapewnienia pokoju i spra

wiedliwości na świecie oraz po
informował o wysiłkach SRK zmie
rzających do zakończenia wojny w
Wietnamie.
Podczas pobytu w Związku Ra
dzieckim dr Blake spotkał się rów
nież z patriarchą Katolickiego Koś
cioła Ormiańskiego oraz z prezy
dentem Kościoła baptystów. Wizy
tował seminaria duchowne w Za
gorsku koło Moskwy i w Etchmiadzinie, gdzie przeprowadził szereg
rozmów z profesorami i studentami.
Dr Blake został również udeko
rowany przez patriarchę Aleksego
wysokim odznaczeniem kościelnym.

niż nagonki na „herety
ków'* albo narzucone prze
2. Dziennikarz katolicki pisy.
W pierwszych dniach
7. Prasa katolicka po
kwietnia br. odbyła się w nie powinien rościć preten
winna,
o ile możności, sta
Warszawie międzynarodo sji do przejmowania zadań
rać
się
o nawiązanie ko n 
teologa.
Z
drugiej
strony,
wa konferencja z okazji
ta
ktu
z
niekatolikam i w
XX-lecia Słowa Powszech nie 'powinien rozumieć kaimię
dążeń
do solidarności
nego. Uczestniczyło w niej licyzm u jako uniżoności
ze
w
szystkim
i ludźmi, co
względem
zwierzchników.
wielu czołowych publicys*jednocześnie
oznacza, że
tów katolickich z krajów
3. Dziennikarz katolicki
prasa
ta
powinna
konie
Demokracji Ludowej oraz powinien móc być nieza
cznie i bez ograniczeń zaj
z Zachodu.
leżny od Epskopaiu, partii
mować się aktualnym i pro
Na konferencji wygło politycznych i władzy pań blemami światowymi.
szono kilka referatów, po stwowej. Dla pracy swojej
Tygodnik polskokatolicświęconych odpowiedzial potrzebuje bowiem prze
ki
RODZINA (Nr 17/355)
ności i zaangażowaniu pra strzeni, to znaczy musi
sy katolickiej w kształto krytykow ać i współdziałać. opublikował jubileuszowe
wanie postawy katolika Jego zdaniem np. jest zająć Posłannictwo wydane przez
Ewangelicznych
świeckiego po II Soborze się kw estią w ietnam ską, ale Związek
Watykańskim. Jednym z nikt nie powinien dawać Chrześcijan Baptystów w
prelegentów był profesor m u w ytycznych, w jaki ZiSRR, z okazji stulecia
Katolickiego Uniwersytetu sposób powinien to robić. istnienia.
Posłannictwo skierowane
4. Bez szkody dla pun
w Nijmegen (Holandia), dr
do
wszystkich
Adrian F. Manning, któ któw w ym ienionych uprze zostało
rego referat w całości zo dnio, dziennikarz katolic chrześcijan świata, któ
stał opublikowany w 84 ki — w imię swojej spo rych baptyści rosyjscy wzy
numerze „SŁOWA PO łeczno-krytycznej fu n kcji — wają do obrony najcen
WSZECHNEGO". Dr A. F. w inien dbać o to, aby nie niejszych wartości kultury
Manning omówił zaanga uw ikłać się w długotrwały i cywilizacji.
żowanie Kościoła w prze i pow ażny jakiś ko n flikt
W Posłannictwie tym
miany zachodzące w dzi z przedstawicielami w ła m.in. czytamy:
siejszym świecie. Następ dzy kościelnej, albo z gru
„W ciągu stu lat trzy
nie wiele miejsca poświę pą katolicką, do której burze przeszły nad naszym
cił niezależności prasy ka należy.
narodem: wojna rosyjskotolickiej, poruszył również
5. Dziennikarz katolicki -japońska 1904 r., pierwsza
problem dialogu. Swoją powinien popierać kształ i druga wojna światowa.
wypowiedź
sformułował towanie się opinii, nato K atastrofy wojenne, które
w siedmiu punktach, zwąc m iast wystrzegać się ab spowodowały śmierć wielu
je przykazaniami współ solutyzowania pewnych o- milionów ludzi, uświado
czesnej katolickiej prasy. kreślonych poglądów.
m iły naszemu Braterskie
Pluralizm i toleran m u Zw iązkow i winę, jaką
1.
Prasa katolicka pow in G.
na odznaczać się w ysokim cja
są
chrystianizm owi ponoszą wszyscy chrześci
poziomem dziennikarskm . znacznie bardziej bliższe janie za to, że zbyt małą

PRZEGLĄ D

PRASY

wagę przyw iązyw ali do obrony pokoju na świecie.
Ten bolesny fa k t obudził
sumienia chrześcijan rosyj
skich i chrześcijan nasze
go Braterskiego Związku.
Dlatego też, gdy minęła
druga wojna
światowa,
zdecydowaliśmy podejmo
wać wszelkie m ożliwe w y 
siłki, aby tylko uchronić
świat przed wybuchem, no
w ej zawieruchy wojennej,
która zniszczyłaby ludz
kość i cały jej wielowiekow y dobytek kulturalny...
Jest jeszcze inny w ielki
problem, który wymaga
rozwiązania — problem ra*
sowej równości i sprawie
dliwości, problem głodu,
nędzy i ciemnoty, problem
pomocy dla krajów uciś
nionych i rozwijających
się. M usim y wyznać, że
Kościół Chrystusowy nie
był dość uczulony na te
problemy i na skutek swej
izolacji pozostawał oboję
tn y wobec potrzeb i trosk
rodzaju ludzkiego... Uwa
żamy, że najwłaściwszym
sposobem uczczenia nasze
go jubileuszu jest w ezw a
nie w szystkich chrześcijan
świata, aby zjednoczyli swe
w ysiłki dla ustanowienia
na ziem i trwałego poko
ju i sprawiedliwości dla
w szystkich indyw idualnych
ludzi”.

A. W.
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